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Syftet med studien är att beskriva sju lärares reflektioner kring hur de ger sina elever 
möjligheter att lära i NO- undervisningen. Lärarna arbetar upp till skolår 6 och är erkänt 
skickliga i sin undervisning. 
 
Under vår lärarutbildning vid Högskolan i Skövde har vi blivit intresserade av hur vi 
som lärare kan ge elever möjligheter att lära. Utifrån egna erfarenheter kan vi se vissa 
brister i undervisningen av de naturorienterade ämnena.  Med dessa två utgångspunkter 
valde vi att skriva om NO-undervisning.  I studien användes en kvalitativ metod, där 
vårt urval gav oss möjlighet att intervjua sju erkänt skickliga lärare. Urvalet var 
strategiskt för att kunna intervjua lärare som har en undervisning av god kvalitet. 
Utifrån lärarnas reflektioner har vi funnit möjligheter för elever att lära i NO-
undervisningen. Dessa presenteras i fyra teman med utgångspunkt ur det sociokulturella 
perspektivet som användes gör att analysera vår data. Dessa fyra temans namn är 
språket som redskap för lärande, fysiska redskap för lärande, lärandet i ett större 
perspektiv och lärandet har inga gränser. Centralt i resultatet är att språket skall 
användas för att ett lärande skall uppstå. I diskussionen sätts resultatet i relation till 
relevant litteratur, forskning samt delar från styrdokumenten. Vi drar följande slutsats 
utifrån läst litteratur och studiens resultat; För att eleverna skall få möjligheter till 
lärande krävs det att undervisningen är utformad så att språket används aktivt. Läraren 
skall väcka elevernas intresse och utgå från deras erfarenheter och sedan skall detta 
förklaras och diskuteras så förståelse utvecklas. Utan förklaring och diskussion uppstår 
ingen förståelse för det upplevda och därmed inget lärande.  
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The purpose with the study was to describe seven teachers reflections around how they 
give their pupils the opportunity to learn in science-education.  The teachers are 
working up to 6th grade and they are recognized as competent.  
 
Through our teacher education at University of Skövde we have become interested in 
how we as teachers can give pupils the opportunity to learn. On the basis of our own 
experience we can see certain insufficient in science-education.  We choose to write 
about science-education with these two points as a base. We used a qualitative method 
in the study where our selection gave us the opportunity to interview seven recognized 
competent teachers. The selection was strategic because we wanted to interview 
teachers with teaching of high quality. With the base in the teachers reflections have we 
found opportunities for pupils to learn in science-education.   These are presented in 
four themes with a base in the sociocultural perspective which we used to analyse our 
data. The names of the themes are language as a tool for learning, physical tools for 
learning, learning in a bigger perspective and learning without boundaries. A central 
part of the result is that language is important for learning to take place. In the 
discussion the result is related to relevant literature, research and parts from rule 
documents for Swedish school. We draw following conclusion from read literature and 
our result; to give the pupils the opportunity to learn the education must be formed in a 
way that makes the language being actively used. The teacher has to arise the pupils 
interests and take base in their experience and then should this be discussed and 
explained. Without the explanation there will be no understanding of the experienced 
and no learning will occur. 
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1 Bakgrund  
 
I denna del kommer vi först att lyfta fram en inledning till studien sedan presenteras 
studiens syfte. Svenska elevers resultat i internationella undersökningar, NO-
undervisning i styrdokument, teoretisk utgångspunkt och litteraturegenomgång med 
tidigare forskning är rubriker som sedan följer.   

1.1 Inledning 

 
Under vår lärarutbildning vid Högskolan i Skövde har vi blivit intresserade av hur vi 
som lärare kan ge elever möjligheter att lära. Under utbildningen har vi fått goda 
ämneskunskaper i naturorienterade ämnen (NO) och ett intresse för ämnet. Vi 
kombinerade dessa två faktorer och beslöt oss för att skriva denna uppsats om hur sju 
erkänt skickliga lärare ger sina elever möjligheter till lärande i NO-undervisningen.  
 
I nationella undersökningar som PISA och TIMMS låg Sveriges elever för några år 
sedan på toppresultat kunskapsmässigt i NO. Vi presterar fortfarande på samma nivå, 
men har nu ett medelresultat då flera länder har haft en stor utveckling och gått om våra 
elever kunskapsmässigt. Frågan är varför denna utveckling inte har skett i Sverige? 
Många av Sveriges 15-åringar har svårt att se hur naturvetenskap kan vara till nytta i 
samhället, detta visar PISA-undersökningen 2006 och i TIMMS rapporten 2007 
kommer liknande resultat fram.  
 
Genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och olika kortare vikariat har vi 
sett en del brister i NO-undervisningen som kan förklara de brister som Sveriges elever 
visar i internationella undersökningar som PISA och TIMSS. Vi har mött en del lärare 
som inte har NO-undervisning på grund av att de inte kan ämnet, lärare som låter 
materialet styra hela undervisningen och lärare som har en laborativ undervisning, men 
inte förklarar laborationerna för sina elever. Med utgångspunkt i att undervisningen i 
NO brister på en del skolor har vi gjort ett speciellt urval i vår studie. Vi har valt att 
intervjua lärare som är erkänt skickliga på NO-undervisning. Detta gör att vår studie 
behandlar de lärare som ger sina elever goda möjligheter att lära i NO-undervisningen. 
Vår studie har med detta urval fått en positiv inriktning och tanken är att den skall 
inspirera andra lärare att utveckla sin undervisning i NO.  
 
Under studiens gång har vi båda författare deltagit i samtliga delar. Vi var båda två vid 
intervjuer och analysarbete. Under textproduktionen har vi vid vissa tillfällen skrivit 
bitar själva, men sedan har dessa bearbetats tillsammans, vilket gör att vi båda har varit 
delaktiga i samtliga textstycken.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sju lärares reflektioner kring hur de ger sina elever 
möjligheter att lära i NO- undervisningen. Lärarna arbetar upp till skolår 6 och är erkänt 
skickliga i sin undervisning. 

1.2.1 Avgränsningar 

 
Resultatet gäller endast dessa sju unika lärare och således kan resultatet inte 
generaliseras och gälla lärare i allmänhet. 
 

1.2.3 Begreppsförklaringar   

 
Här förklarar vi tolkningsbara ord i syftet för att läsaren skall förstå hur de används i 
studien. Utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv och därför används följande 
förklaring för ordet lära: 
 

I ett sociokulturellt perspektiv, och genom dess fokus på hur människor tillägnar sig samhälleliga 
erfarenheter, föregår lärande därmed utveckling. Att lära är att tillgodogöra sig delar av samhällets 
samlade kunskaper och färdighet (att lära, skriva, räkna, snickra, utöva olika fritidsintressen och så 
vidare), och det är just genom att tillägna sig sådana färdigheter som individen utvecklas till att bli 
en kulturvarelse med vissa förmågor. (s. 22, Säljö 2005).  

 
I vårt syfte beskriver vi lärarnas reflektioner kring hur de ger eleverna möjligheter att 
lära i NO-undervisningen. Vi har valt att använda denna förklaring av reflektion då vi 
tycker den passar väl in med den sociokulturella utgångspunkten: 
 

I mänskliga eller humanistiska sammanhang knyts begreppet till andra förhållanden med avseende 
på intellektuella aktiviteter som begrundan, meditation eller ingående eftertanke, när tanken 
uppehåller sig längre vid ett föremål, fenomen eller företeelse för att nå bättre och djupare 
förståelse. Metaforiskt kan man betrakta reflektion som ”tankens krökning tillbaka mot sig själv”.  
(s. 192, Dimenäs & Sträng- Haraldsson 1996)  
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1.3 Svenska elevers resultat i internationella 
undersökningar 

 
Resultaten i dessa undersökningar är en bakgrund till hur vi val vårt syfte, de beskriver 
de kunskapsbrister som svenska elever har inom NO och hur det står i relation till deras 
intresse för ämnet.  
 
Skolverket har gjort en sammanfattning av resultaten i PISA-undersökningen 2006. 
PISA (Programme for International Student Assessment) är en undersökning som 
genomförs på 15-åriga elever för att få veta i vilken grad landets utbildningssystem 
rustar dem för att möta framtiden. Undersökningen behandlar naturvetenskap, 
läsförståelse och matematik. År 2006 var naturkunskapen huvudämnet i undersökningen 
och 400 000 elever testades från 57 länder. I Sverige deltog 4600 elever från 200 skolor. 
I testet undersöktes elevernas kunskap i olika nivåer utifrån förståelse för ämnet samt 
deras engagemang och motivation. I denna internationella undersökning ligger Sverige 
på ett genomsnittligt resultat jämfört med övriga länders medelvärde. De har även 
kommit fram till att alla elevers självuppfattning i naturkunskap, i samtliga länder, är 
starkt kopplad till deras prestationsförmåga i ämnet. Detta var särskilt tydligt i Sverige 
jämfört med övriga länder i studien. Något som PISA-undersökningen även visar är 
sambandet mellan goda resultat och ett starkt intresse för naturvetenskap hängde 
samman. Många av Sveriges 15-åringar har även svårt att se nyttan med 
naturvetenskapen i samhället, visar undersökningen. Sverige har i de undersökningar de 
deltagit haft ett stadigt resultat under åren 2000, 2003 och 2006. Dock kan det ses 
skillnad på placering jämfört med andras länders resultat. År 2000 låg Sverige i topp 
med sina resultat, nu har flera länder gått om och Sverige ligger nu runt medel i 
undersökningen.  
 
Skolverket publicerar TIMSS-rapporten från 2007 (Trends in International Mathematics 
and Science Study). TIMSS är en internationell studie som undersöker elevers 
kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 4 och 8. Varje elev får göra ett prov 
bestående av öppna frågor där de skall ge egna svar och mer styrda uppgifter med 
svarsalternativ. Frågorna testar både elevernas kunskaper vad det gäller innehåll i ämnet 
och reflektioner kring det. Efter provet får eleverna besvara en enkät om hur deras 
bakgrund ser ut, undervisning, engagemang och motivation samt lärande i ämnet. 
Elevernas lärare och rektorer får svara på frågor om utbildning, fortbildning och hur de 
undervisar. År 2007 var det första gången som skolår 4 deltog i Sverige. Skolår 8 har 
deltagit sedan 1995. I undersökningen deltar 59 länder. I Sverige har cirka 10 000 elever 
deltagit från skolår 4 och 8 i undersökningen år 2007. TIMSS visar att elever i skolår 4 
är relativt bättre än elever från andra länder på geovetenskap och biologi. Eleverna är 
dock sämre på fysik och kemi i relation till de andra länderna. Efter denna undersökning 
kan de inte uttala sig om hur elevers kunskapsutveckling i skolår 4 ser ut över tid då det 
var första gången Sverige deltog i TIMSS med skolår 4.  I skolår 8 kan liknade resultat 
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ses, eleverna är starka i biologi och sämre i kemi än genomsnittet bland de länder som 
deltog. Dock är svenska elever i skolår 8 duktiga på att resonera i en ny situation kring 
naturvetenskap. Generellt för alla länder är att elever med ett gott självförtroende i 
ämnet presterar bättre. Eleverna i skolår 8 var mindre positiva 2007 till NO än vad de 
var 1998.  

1.4 NO- undervisning i styrdokument 

 
Då vårt syfte fokuserar på vilka möjligheter lärare ger sina elever att lära har vi valt att 
skriva om de möjligheter som lyfts fram i styrdokumenten.  
 
Enligt vår tolkning finns det i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) många ledtrådar till läraren om hur 
undervisningen skall utformas för lärande. Vi kan se att den visar läraren att 
undervisningen skall ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, kunskaper och tidigare 
erfarenheter, läraren skall alltså utgå från elevernas referensramar. Vi anser även att 
genom att läraren tar hänsyn till detta måste undervisningen anpassas till varje elevs 
behov och förutsättningar. Lpo 94 påpekar att det är skolans ansvar att hjälpa de elever 
som har svårt att nå till målen och finna nya vägar att nå dit.  Detta genererar, enligt vår 
åsikt, att undervisningen aldrig kan se likadan ut för alla elever då samtliga måste få en 
möjlighet att lära. Enligt Lpo 94 skall olika kunskapsformer finnas i skolan och det skall 
skapas en helhet där dessa former balanseras.  Eleverna skall få erfara olika former av 
kunskaper. Känslor och stämningar skall upplevas och olika uttrycksformer skall 
utvecklas.  
 
Att eleverna skall få möjlighet att lära inför framtiden är tydligt i Lpo 94. De mål som 
finns i undervisningen skall klargöras för eleverna, även de rättigheter och skyldigheter 
som eleven har skall tydligt visas. Att tydliggöra målen, lyfter Lpo 94 som något som 
ger eleverna en möjlighet att påverka undervisningen. Undervisningen skall bedrivas i 
demokratiska former och utveckla elevernas förmåga att ta ett eget ansvar. Eleverna 
skall, enligt Lpo 94, vara delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen och 
de skall kunna välja aktiviteter och teman. Genom att vara delaktiga utvecklas elevernas 
förmåga att ta ansvar och utöva inflytande.  
 
Eleverna skall få möjligheter att utveckla en lust och vilja att lära. Lpo 94 lyfter att 
skolan skall ge eleverna överblick och sammanhang i undervisningen. Det skall skapas 
förutsättningar där eleverna får utveckla sin förmåga att lösa problem och arbeta 
självständigt.  Eleverna befinner sig i ett informationsflöde med snabb förändringstakt. 
Skolan skall bidra till att ge eleverna möjligheter att tillägna sig och använda ny 
kunskap. I detta flöde och dessa förändringar är det också viktigt att eleverna utvecklar 
sin förmåga att kritiskt granska olika källor samt inse konsekvenserna av olika val. 
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Skolan skall enligt Lpo 94 stimulera eleverna till lärande ”Skolans uppdrag är att främja 
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.”(s. 5) och ”Skolan skall 
stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.” (s. 6). Det är också 
viktigt att skolan strävar efter att ha en levande social gemenskap som bidrar till en 
trygghet, vilja och lust att lära. I skolan skall det skapas miljöer som gynnar bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling.  

I kursplanen för de naturorienterade ämnena utgiven av Skolverket (2000) står följande:  

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.  

Eleverna skall följaktligen få möjlighet att lära sig att arbeta naturvetenskapligt för att 
kunna utveckla förståelse för hållbar utveckling, människor och natur.  Eleverna skall 
också få möjlighet att uppleva upptäckandets fascination, människans förundran, glädje 
och nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen. Tillfälle skall ges till eleven att 
utveckla förmågan att se strukturer och mönster som gör världen begriplig. Denna 
förmåga skall utvecklas genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet. För ett 
lärande krävs det enligt kursplanerna att eleven får samtala, diskutera och argumentera.  

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

 
I vår studie har sociokulturellt perspektiv använts som analysredskap. Detta på grund av 
att perspektivets värderingar stämmer väl överens med de tankar som vi har när det 
kommer till lärande. Gemensamma punkter finns mellan det sociokulturella perspektivet 
och styrdokumenten för svensk skola. Dessa punkter är bland annat hur läraren skall 
utgå från elevernas erfarenheter och hur kommunikation främjar lärandet.  
 
Den ryske psykologen Lev Vygotskijs text Psykologin och läraren finns publicerad i 
Kroksmark (2003). Vygotskij menar att lärarens roll är att skapa sociala miljöer. 
Läraren skall i denna sociala miljö ha goda ämneskunskaper för att kunna handleda 
eleven till kunskap. Säljö (2006) utgår från Vygotskij i sin tolkning av det 
sociokulturella perspektivet. Han menar att individen utvecklas och lär utifrån vilket 
kulturellt och socialt sammanhang hon befinner sig i. Lärandet kan ske både på 
kollektiv och på individuell nivå. Människan behöver ett antal fysiska och intellektuella 
redskap för att agera i och förstå miljön runtomkring oss. Säljö ser människan som 
naturligt läraktig och menar att hon kan ta tillvara på erfarenheter och bruka dem senare 
i ett annat sammanhang. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet livslångt. 
Detta livslånga lärande skall skolan lägga grunden för. Eleverna kommer från olika 
livsmiljöer och lär utifrån sina erfarenheter, skolan är en av de platser som människan 
lär på. Säljö menar att lärandet är en sida av den mänskliga aktiviteten. I vardagen, i 
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olika miljöer och sammanhang lär människan och det hon lär kan inte enbart kopplas till 
formell undervisning och skola. Kulturen och det sociala sammanhanget kommer 
genom det språk hon lär och språket ger kunskapen att handla och tänka inom ramen för 
dessa sammanhang. Språket är viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv och Säljö menar 
att människan måste få agera och kommunicera för att ett lärande skall ske.  Vardagsliv 
och skola har ingen självklar gräns, inte heller gränsen mellan arbete och lek finns enligt 
Säljö. I undervisningen gäller det att eleverna får möjlighet att kommunicera genom att 
läraren planerar och strukturerar tillfällen där dessa förmågor får komma fram. När 
eleverna får möjligheten att kommunicera kan de lära sig från varandras erfarenheter i 
ett kulturellt och socialt sammanhang. Språket är människans nyckel för att förstå 
omvärlden.  

1.6 Litteraturgenomgång 

 
Här väljer vi att lyfta fram tidigare forskning och litteratur som har relevans med 
utgångspunkt från studiens syfte.  
 

1.6.1 Vad är naturvetenskap och varför i den svenska skolan? 

 
Naturvetenskapliga ämnen innefattar kemi, fysik och biologi. De beskriver och får oss 
förstå vår omgivning runt omkring oss, naturens fenomen menar Sjøberg (2000). Han 
beskriver fyra argument som talar för att naturvetenskap är ett viktigt ämne i skolan. Det 
första är att vårt högteknologiska och vetenskapsbaserade samhälle behöver kunniga 
människor på ämnet för att kunna utvecklas. Det vill säga att ur ekonomisk synvinkel är 
det viktigt att dessa ämnen satsas på från samhällets sida. Ett annat argument är att det 
krävs viss naturvetenskaplig kunskap för att kunna bemästra vardagslivet i ett modernt 
samhälle. Det tredje argumentet från Sjøberg är att människan skall fungera och kunna 
ta välgrundade demokratiska beslut i samhället är viss naturvetenskaplig kunskap 
nödvändigt. Det sista argumentet är att naturvetenskapen är en viktig del i vår kultur och 
för att vara en del av den krävs viss kunskap på området.  
 

1.6.2 Lärarens roll i undervisningen  

 
Sjøberg (2000) menar att lärare som är erkänt skickliga på att undervisa i NO kan ha 
olika undervisning, men de har gemensamma drag i sitt yrkesutövande. Han uttrycker 
följande: 
 

… forskningen kring ”den goda läraren” har visat att goda lärare skiljer sig väldigt mycket åt, de 
kan använda många olika metoder i sin undervisning. Det de har gemensamt är att de kan sitt ämne 
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och att de har ett nära och personligt förhållande till lärostoffet de ska förmedla – och naturligtvis 
att de har ett nära förhållande till eleverna. (s. 32) 
 

Här finns två viktiga klara faktorer, det räcker inte bara att behärska ämnet eller att bara 
ha pedagogisk kunskap om lärande i allmänhet. Läraren i NO måste besitta båda 
faktorerna. Denne skall behärska lärostoffet i ämnet på ett sätt som är meningsfullt för 
eleverna. En bro mellan ämnet och pedagogiken byggs i ämnesdidaktiken.  
 
Alla är olika vad det gäller erfarenhet och kognitiv utveckling vilket gör att elever tar 
till sig begreppen i NO-undervisningen på olika sätt. För att eleverna skall utveckla en 
djupare förståelse för samspelen i naturen behöver läraren låta dem få möta de 
naturvetenskapliga begreppen tidigt i skolan. När läraren väljer vilka begrepp eleverna 
skall möta så måste denne utgå från elevernas erfarenheter och kanske ta bort sådana 
som av tradition finns kvar i den naturvetenskapliga undervisningen enligt Strömdahl 
(2002). För att eleverna skall kunna utveckla denna förståelse för samspelen i naturen 
måste läraren ha ett sådant förhållningssätt att denne möter alla elever och ger dem 
redskap för att utveckla en begreppsförståelse och kunna förklara fenomenet på ett 
djupare plan. Att bygga på elevernas erfarenheter menar Sjøberg (2000) är komplext i 
undervisningen då alla har olika erfarenheter med sig. Det slutar ofta med att läraren 
följer den grupp som är mest lik dennes egna tankar. Att bygga på elevernas 
kunskapsbank är ännu mer komplext enligt Sjøberg då alla har olika föreställningar om 
fenomen. Vilka elevers föreställningar skall läraren bygga på? Är det vettiga 
föreställningar eleven har kan de byggas kunskap på men ofta menar Sjøberg att de är så 
orealistiska att eleven måste göra sig av med dem och bygga nya föreställningar och 
kunskaper.  
 
För att ha en undervisning som är utforskande och undersökande menar Elfström, 
Nilsson & Sterner (2008) att det krävs goda ämneskunskaper hos läraren.  Här är det 
inte längre traditionellt med fokus på laborationer och ämneskunskap. I denna nya 
undervisning ligger fokus på det som försiggår och då krävs det att läraren har goda 
ämneskunskaper för att kunna känna igen olika fenomen och ge nya utmaningar till 
eleverna. Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) uttrycker vikten av att ta vara på de 
förutsättningar som finns utomhus på ett metodiskt sätt. Att förflytta undervisningen 
från klassrummet till en utomhusmiljö kräver en förändring i tankesättet hos läraren 
samt en stor erfarenhet vad det gäller naturen för att känna en trygghet och en säkerhet i 
undervisningssituationen. Läraren bör känna till elevernas föreställningar poängterar 
Ekstig (2002). Genom att tillägna sig forskares och andra lärares kunskaper och 
iakttagelser kan denne lättare känna igen elevers funderingar och ha detta i åtanke vid 
planering och genomförande av undervisningen. 
 
Läraren behöver skapa situationer som tydliggör ämnesområden för eleverna anser 
Dimenäs & Sträng- Haraldsson (1996).  De behöver möta området på ett sätt som 
väcker intresse och engagemang.  Detta kan vara allt från lekar och berättelser till 
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studiebesök.  Ett meningsfullt lärande för eleven, anser författarna är när elevens egen 
uppfattning eller föreställning möts med undervisningens innehåll. Elfström, Nilsson & 
Sterner (2008) påpekar också, att lärare som undervisar i NO-ämnen måste kunna möta 
barn och elevers utforskande i vardagen, ta till vara på det och sätta det i ett 
sammanhang. Sandström (2005) menar att för att ha ett ämnesövergripande 
förhållningssätt gäller det att läraren utgår från eleven och inte från ämnet. I det 
ämnesövergripande arbetet lyfts samtalet fram som den bästa pedagogiska metoden. I 
Lpo 94 påpekas det att eleverna skall få möjlighet till ett ämnesövergripande arbete som 
ger överblick och sammanhang. Naturvetenskapen är indelad i olika ämnen och 
discipliner, exempelvis biologi, fysik och kemi. Enligt Ekstig (2002) måste denna 
indelning ske eftersom naturen är komplicerad och för att förstå den så måste tänkandet 
organiseras i olika grupper. Undervisningen av kunskapsstoffet i skolan måste ske på ett 
sådant sätt att eleverna ges möjlighet att själva foga samman de olika delarna till en 
helhet efterhand som de utvecklas. För att detta skall kunna ske måste läraren ha denna 
översikt eller en såkallad tvärvetenskaplig kunskap. 
 

1.6.3 Sociala och fysiska förutsättningar för lärande  

 
Elever måste uppleva lärstoffet som meningsfullt, anser Dimenäs & Sträng- Haraldsson 
(1996), för att de skall börja tala och reflektera. Ställer läraren utmanande frågor som 
visar på intresse för elevens tankar och idéer medför det att eleverna känner sig viktiga 
och intressanta. Lärarens fråga har till syfte att få eleven att börja fundera över 
fenomenet istället för att söka efter ett rätt svar. Har läraren detta förhållningssätt blir 
eleverna trygga och vågar fråga samt dela med sig av sina tankar. Genom att eleverna 
lär sig tala, reflektera och fråga läggs en grund som kan ge en undervisning i NO av 
kvalitet. Författarna menar att i detta öppna frågeklimat ges eleverna en möjlighet att ta 
del av mångfalden av tankar som finns i ett klassrum. Genom att ta del av flertalet olika 
tankesätt på exempelvis ett fenomen så kan eleven byta perspektiv. Något som är 
nödvändigt för att utvecklas kunskapsmässigt. Dimenäs & Sträng- Haraldsson menar 
alltså att eleverna lär sig av att ta del av varandras tankar. Att använda samtalet som ett 
sätt att undervisa är även något som Sandström (2005) lyfter fram som positivt.  
 
Samarbete i par eller grupp lyfts fram av Hammar, Chiriac & Hempel (2008). De menar 
att eleven genom diskussioner med studiekamrater möter nya erfarenheter och får då 
förändra sina tidigare kunskaper samt meningar.  Grupparbetet är ett redskap där eleven 
måste börja tänka själv. I ett socialt samspel med andra får eleven se att det finns 
alternativa lösningar och att uppgifter kan lösas på olika sätt. Eleven formulerar och 
reflekterar över sin egen förståelse och förmåga samtidigt som den prövas mot de andra 
gruppmedlemmarna, detta sker genom diskussion.  
 
Många av Sveriges 15-åringar har svårt att se nyttan med naturvetenskapen i samhället, 
visar PISA-undersökningen. Eleverna behöver se nyttan med det som skall läras för att 
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det skall bli meningsfullt. För att få eleverna att kunna se sambanden med det som lärs i 
skolan och det verkliga livet menar nationellt centrum för utomhuspedagogik på 
Linköpings universitet (2009) att utomhuspedagogik är ett sätt att synliggöra kunskapen 
i dess rätta element. De lär sig att sätta sin kunskap i samband med det som händer i 
samhället och naturen. Undervisningen flyttas ut i verkligheten. Lundegård, Wickman 
& Wohlin (2004) menar att begreppet utomhuspedagogik ofta används som en 
benämning för den fostran och undervisning som sker utomhus. Författarna tar genom 
begreppet utomhusdidaktik en utgångspunkt i didaktiska frågor där en problematisering 
av undervisning utomhus är i fokus. De anser att utomhusdidaktiken inte enbart 
innefattar biologiämnet utan att alla färdighets- och kunskapsområden mer eller mindre 
kan tillämpas i en utomhusmiljö. Utomhuspedagogiken ger möjlighet till en integrering 
mellan olika ämnen i skolan. Lundegård, Wickman & Wohlin anser att 
utomhuspedagogiken är positiv i den meningen att den ger möjlighet till en 
verklighetsförankring och sinnlig upplevelse. Lärandet i utomhusmiljön öppnar 
möjligheter för eleven att binda samman teoretisk och praktisk erfarenhet till kunskap. 
Den fysiska miljön i skolan som viktig för elevernas lärande poängteras av Björklid 
(2005). Är miljön otrygg och otillgänglig stimulerar den inte för utforskning och lek. 
Detta leder till att elevens utveckling hämmas både kognitivt och socialt.   

Ett fysiskt redskap som används i stor utsträckning är läroboken. Det finns både för- och 
nackdelar med läroboken i de naturvetenskapliga ämnena menar Nelson (2006). 
Läroboken är fylld med information som ger elever möjlighet att få en förståelse för hur 
världen fungerar, men den kan också bringa problem i form av att den blir ett hinder för 
lärande eftersom den kan innehålla för mycket fakta. Läraren måste vara medveten om 
den kritik som riktas mot läroboken och väga det mot de positiva bitarna och välja 
därefter. Läraren måste kunna problematisera lärobokens innehåll och ställa det mot 
kursplaner och teorier kring lärande.  
 

1.6.4 Processer och produkter för lärande 

 
Naturvetenskapen består av både process och produkt. Sjøberg (2000) menar att för att 
det skall bli ett lärande krävs det jämvikt mellan dessa delar. Traditionellt var 
undervisningen byggd på produkten, själva tankebygget. Efterhand har det flyttas till att 
handla om metoden och processen. Detta har tyvärr enligt författaren gått till överdrift i 
många fall och processen har fått allt för stor plats i undervisningen. I en studie om när 
elever når lärande i NO- undervisningen kommer Dimenäs (2001) fram till att 
experiment tar ett allt för stort utrymme. Ofta fokuseras det så mycket på 
experimenterandet att andra viktiga delar i undervisningen glöms bort. Detta gör att 
lärandet hämmas. För att ett experiment skall komma till sin rätt och ge en fördjupad 
förståelse måste det sättas i ett sammanhang. Dimenäs uttrycker: 
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Om undervisningen inte problematiseras riskerar man att främst fokusera mot procedurer kring 
uppseende väckande experiment, vilket i och för sig är förståligt, efter som undervisning kan 
upplevas som motivationsskapande och illustrativ. Den kritiska frågan handlar emellertid om i 
vilken utsträckning experiment de fakto utgör ett hinder för lärandet. Ett huvudresultat av denna 
studie visar att experiment faktiskt kan utgöra ett hinder för lärandet. (s. 243- 244) 

 

Sjøberg (2000) menar att försök är ett redskap som kan användas för att ge en 
pedagogisk förstärkning av det stoff som skall läras in. På frågan om praktiskt arbete är 
mer givande än vanlig undervisning påstår Sjøberg att detta inte är en fråga som kan 
besvaras rakt av utan att reflektera över målet med lektionen. Är målet att eleven skall 
lära sig att experimentera, säkerhetsrutiner och praktiska förmågor så är självklart det 
praktiska arbetet mest effektivt. Är målet däremot att i undervisningen tillägna sig 
vetenskapsteorier och begrepp är det tveksamt om det praktiska är det optimala. Om 
läraren dessutom testar elevens kunskaper främst på det teoretiska planet kommer 
eleverna att tycka att det är det som är den ”nyttiga/riktiga” kunskapen. Sjøberg 
presenterar även ett intressant resultat från PISA-studien som visar att det inte fanns 
något samband mellan elevens resultat och hur mycket experimentellt arbete de utfört. 
Frågan är här om inte allt för mycket experiment har används utan att sättas i sitt rätta 
sammanhang.  
 
Berg, Lövgren och Eriksson (2007) menar att laborationsbaserad undervisning är något 
som anses vara framgångsrikt som introduktion i ett naturvetenskapligt lärande. 
Högström, Ottander och Benckert (2006) redogör i sin studie för vilka mål lärare väljer 
att försöka uppnå genom ett laborativt arbete. De menar att lärare främst väljer mål som 
leder till utveckling av förståelse och kunskap, dock framkommer det att lärarna anser 
att ett av de viktigaste målen med ett laborativt arbete är att eleverna utvecklar ett 
intresse för naturvetenskapen. Det laborativa arbetet skall också hjälpa eleverna att 
förstå naturvetenskapens karaktär. Berg, Lövgren och Eriksson (2007) ställer sig här 
motfrågan hur mycket kunskap eleverna får i dessa laborationer. De har studerat hur 
elever i skolår 4 förstår laborationer och vad deras lärare har för tankar bakom 
undervisningen.  Författarna kommer fram till att trots att eleven diskuterar, laborerar 
och skriver betyder inte att eleverna lär sig allt om fenomenet de undersöker. Alltså 
kommer inte alltid laborationen till sin rätt om inte eleverna får möjlighet att förstå den. 
De kommer också fram till i studien att läraren finner det viktigare att eleverna får 
uppleva, göra och beskriva än att kunna förklara och förstå naturvetenskapliga fenomen. 
  

1.6.5 Lägga grunden för fortsatt lärande  

 
Berg, Lövgren och Eriksson (2007)  har i sin studies bakgrund beskrivit hur elevernas 
intresse och attityd till naturvetenskap formas beroende på undervisning i skolans 
tidigare år. Denna tidiga undervisning är avgörande för hur intresserade eleverna är att 
lära sig när de kommer till grundskolans senare år. Gustav Helldén lyfter i Strömdahl 
(2002) fram vikten av att ett begränsat antal naturvetenskapliga begrepp bör lyftas in 
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och behandlas i tidigt skolans undervisning. Exempelvis bör eleverna ha fått möta 
begreppet partiklar när de arbetar med kretsloppstänket. Om inte kan de ha svårigheter i 
att förstå växternas nedbrytning och uppbyggnad. De har svårt att uppfatta och ta till sig 
sådant som gaser och materia som de inte kan se. Därför kan detta tidiga möte med 
begreppet vara avgörande för hur eleverna ser på nedbrytning och växternas liv. Att ha 
denna förståelse av begreppen ligger till grund för att eleverna i framtiden skall kunna ta 
ställning i viktiga miljö- och resursfrågor. 

 
 
 
 
 
.  
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2 Metod 
 
I denna del kommer vi först redogöra för vårt metodval sedan följer urval, 
genomförande, bearbetning och analys, trovärdighet och forskningsetik. Slutligen finns 
en presentation av våra respondenter som deltagit i studien.  

2.1 Metodval 

Vi har i inledningen av studien satt oss in i olika forskningsansatser och därmed vad 
som skulle stämma bäst in mot vårt syfte. En kvalitativ metod gav oss möjlighet att 
tolka och förstå de resultat som framkom på ett djupare sätt än vad en kvantitativ metod 
skulle gjort. (Stukát, 2005). Genom att låna delar av idén från fallstudiemetodiken kan 
vi titta på unika fall som även enskilt är intressanta. I vår kvalitativa ansats kan vi lyfta 
fram resultatet från sju specifika och unika fall. Vi är i och med detta inte ute efter att 
generalisera. I en fallstudie studeras en specifik företeelse eller ett specifikt fall. Det kan 
handla om en händelse, en person, en grupp eller en skola. Från fallstudiemetodiken har 
vi använt oss av fallbeskrivningar och i vårt fall gäller det sju unika lärare där vi vill ge 
en bild av deras reflektioner (Merriam, 1994).  
 
Utifrån vårt syfte valde vi att använda en kvalitativ metod med, enligt Stukát (2005), 
halvstrukturerade intervjuer som har klara huvudfrågor som ställs till alla respondenter 
med individuella uppföljningsfrågor. Detta gör att intervjuerna kan se olika ut beroende 
på respondenternas svar.  Denna metod menar författaren är flexibel och anpassningsbar 
och är du duktig på att intervjua kan motiv och känslor fångas på ett sätt som är 
omöjligt i en strukturerad intervju eller en enkät. Kvalitativa intervjuer kännetecknas 
enligt Trost (2005) av att den som genomför intervjun ställer enkla och raka frågor och 
får svar med ett stort innehåll. Den stora mängden med svar blir till ett rikt material i 
vilket det kan finnas intressanta mönster och åsikter från de sju unika fallen. Genom den 
kvalitativa studien kan vi finna och urskilja egenskaper hos respondenten och ta del av 
dennes uppfattningar om en företeelse (Patel & Davidson, 2003). Ansatsen ger oss 
möjlighet att ta del av lärarnas tankar kring de möjligheter de ger eleverna att lära i NO-
undervisningen. I denna form av intervju får vi anpassa oss till situationen och ställa 
frågor utefter den. Detta för att kunna ta del av respondentens värld och idéer (Merriam, 
1994).  
 
För att samla intervjusvaren anser Stukát (2005) att en bandspelare är det bästa 
redskapet då det fångar pauser, skratt och tvekan med mera. Om vi hade skrivit ned 
svaren under intervjuns gång tror vi att det hade lett till att mycket missats, speciellt 
känslor och motiv som är något författaren ser som viktigt i en kvalitativ metod. Vi 
använde oss av en diktafon under intervjuerna.  
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2.2 Urval 

De respondenter vi valt är lärare som är erkänt skickliga i undervisning i NO- ämnet. De 
är enligt rektorer, högskola och ett upplevelsecenter som arbetar med naturvetenskap 
och teknik intressanta då de engagerar sig i undervisningen av dessa ämnen. Vi var 
intresserade av att veta hur de reflekterade kring de möjligheter de ger sina elever att 
lära i NO. Valet föll på att göra ett strategiskt urval som enligt Merriam (1994) baseras 
på att forskaren vill upptäcka, få insikt och förstå. Författaren påpekar även att detta är 
ett optimalt urval då man vill lära sig så mycket som möjligt om syftet.  
 
Resultatet kommer inte att vara generaliserbart (Stukát, 2005).  Då vårt syfte inte är att 
generalisera utan att upptäcka möjligheter påverkar detta ej vår studie. För att syftet 
skall uppnås krävs det vissa kriterier menar Merriam (1994). Vi har valt att utforma 
dessa kriterier för våra respondenter. Lärarna: 
 

• är utbildade i NO- ämnen 
• är intresserade och engagerade i undervisningen av NO- ämnen 

• har enligt rektorer, högskola och upplevelsecentrat en god kvalitet på sin 
undervisning i NO- ämnen 

• är respondenter som kan inspirera andra lärare 
 
Kontakten med dessa respondenter knöts genom ett urval som Merriam (1994) 
beskriver som baserat på personlig kännedom. Det grundar sig i att vi har tagit hjälp av 
experter på området för vårt urval. Dessa experter kan vara exempelvis högskola, 
rektorer och arbetskamrater.  Detta sätt väljs för att komma åt de respondenter som har 
något spännande och nytt att tillföra vårt examensarbete. Urvalet har också baserats med 
utgångspunkt från det unika. Vi har valt att fokusera på de lärare som är unika genom 
att de bedriver en undervisning av god kvalitet (Merriam, 1994).  
 
Det slutade med att vi intervjuade sju respondenter. Vi upptäckte efter sex intervjuer att 
mycket av det vi hört i tidigare intervjuer återkom och att kategorierna började bli 
mättade. Därefter genomförde vi en sjunde intervju som kunde stärka mättnaden. Denna 
åsikt grundas i Lincoln och Gubas riktlinjer för mättnad som Merriam (1994) lyfter 
fram.  En av dessa riktlinjer är att kategorierna börjar bli mättade och att träffa fler 
respondenter ger ett minimalt tillskott av information till studien. Den andra riktlinjen är 
att vissa regelbundenheter visar sig och vi kan dra slutsatser utifrån det material vi 
samlat. Enligt författaren kan även tidsbegränsningen vara en anledning till att avsluta 
insamlingen av information. Detta är något som vi inte valt att ta hänsyn till eftersom vi 
anser att det sänker kvaliteten på studien.  
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2.3 Genomförande 

 
Insamlandet av data till studien har gjorts genom intervjuer med sju unika lärare 
verksamma upp till skolår 6.  

2.3.1 Förarbetet till intervjuer 

 
Först utformades en huvudfråga som löd ”Hur ser din undervisning ut i 
biologi/fysik/kemi?”. Vi valde denna fråga på grund av att vi ville ha en öppen fråga där 
läraren fritt fick möjlighet att beskriva sin undervisning. Vi utformade även 
bakgrundsfrågor så att vi samt läsaren av vår studie skulle få en bild av respondenten. 
Till huvudfrågan fanns sedan följdfrågor som vi planerade att ställa under intervjuns 
gång utan inbördes ordning. En pilotintervju genomfördes dels för att vi som intervjuare 
behövde träning och dels för att kontrollera att våra intervjufrågor fungerade. Patel och 
Davidsson (2003) anser att en pilotintervju ger möjligheten att korrigera frågorna och 
dess utformning så att de är anpassade till studien. Vi intervjuade en Ma/NO lärare på 
en av våra VFU-platser.  Läraren deltog endast i pilotintervjun och har således inget 
med vårt slutgiltiga resultat att göra. Intervjun genomfördes avskiljt i ett klassrum, tog 
cirka 35 minuter och spelades in via mikrofon på en bärbar dator. Vi deltog båda och 
var aktiva i frågeställandet under pilotintervjun. Efter intervjun lyssnade vi tillsammans 
på den och kom fram till följande slutsatser. Intervjun tenderade att bli mer som ett 
förhör än ett samtal, kvalitén på ljudet blev för dåligt på datorn, vi hade för många 
styrda följdfrågor, frågorna var för strukturerade och gjorde att intervjun blev för styrd. 
Detta gjorde att vi inte kom åt de möjligheter att lära i NO som vår pilotrespondent gav 
sina elever. Efter pilotintervjun punktade vi upp riktlinjer för potentiella ämnen, en så 
kallad intervjuguide (se bilaga 2), där lärarna eventuellt kunde beskriva hur de ger 
eleverna möjligheter att lära. Punkterna i intervjuguiden var olika delar i en NO-
undervisning där vi kunde tänka oss att eleven fick möjligheter att lära. Tanken var att 
punkterna även skulle göra intervjun mindre strukturerade och mer i samtalsform ur 
respondentens synvinkel. Ur vår synvinkel är dock detta samtal, en intervju där vi 
lyssnar och ställer frågor utifrån vårt syfte. En risk, menar Trost (2005), är att de som 
intervjuar själva hamnar i samtalet och inte får svar på sitt syfte med studien. 
Intervjuguiden användes under följande intervjuer för att fånga upp respondenten när 
intervjun tenderade att gå utanför vårt syfte. Respondenten på pilotintervjun uttryckte att 
det hade varit bra att få frågorna innan intervjutillfället. Vi övervägde detta och lät 
respondenterna i studien få huvudfrågan samt bakgrundsfrågorna (se bilaga 1) i förväg.  
 
På grund av att vi efter pilotintervjun har ändrat många frågor och strukturen på 
intervjun anser vi att informationen från pilotintervjun inte kan användas i resultatet. 
Innehållet i intervjun svarade inte upp mot syftet på grund av att intervjun var för 
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strukturerad och frågorna för styrda. Pilotintervjuns enda syfte var att testa om frågornas 
utformning var anpassade för studien.  

2.3.2 Insamling av data  

 
Samtliga intervjuer genomfördes i en avskiljd miljö och tog mellan 30-70 minuter. De 
spelades in på en diktafon. Alla respondenter hade fått huvudfrågorna samt 
bakgrundsfrågorna i god tid före intervjutillfällena via e-post. Vi valde att vara två som 
ställde frågor vid samtliga intervjuer dels för att inte intervjuerna skulle bli olika 
beroende på vilken student som intervjuade. Dels för att det gav oss en möjlighet att 
diskutera intervjuerna efteråt på ett djupare sätt då vi båda har erfarenheter från dem. 
Att vara två vid en intervju menar Stukát (2005) kan vara bra då intervjuerna blir 
genomförda på samma sätt samt att efteråt finns det två perspektiv i stället för ett, vilket 
givetvis är positivt.  Författaren påpekar även en risk med att vara två, denna är att 
respondenten kan känna sig underlägsen då den är ensam. Vi har diskuterat detta och 
kommit fram till att risken är mindre i vårt fall då vi är två lärarstudenter som intervjuar 
en färdigutbildad lärare. Givetvis är detta något som måste tas hänsyn till i analysen av 
vårt resultat.  
 
Inför varje intervju hade vi bestämt vem av oss som skulle börja med information om 
konfidentialitet, studiens syfte och bakgrund, samt vem som skulle börja med 
huvudfrågan (se bilaga 1). Intervjuguiden (se bilaga 2) delades upp mellan oss i två 
delar, med ansvar för olika fokusområden. Vi ansvarade båda för att ställa 
kompletterade frågor utifrån vår intervjuguide för att föra intervjun framåt. Här var våra 
frågor till respondenterna ostrukturerade och ställdes i den ordning som var naturlig. Vi 
bad även om förtydligande från respondenten på vissa frågor då vi ansåg att svaret var 
oklart eller om en fråga missuppfattats. Detta är något som inte varit möjligt om vi 
exempelvis gjort en kvalitativ studie med enkäter. Lärarna fick möjlighet att beskriva 
hur de arbetade i sin undervisning och var i den de ansåg att eleverna lärde. 

2.4 Bearbetning och analys  

Vi har i analysen och bearbetningen av materialet tagit hjälp av den kodningsprocessen 
som Svenning (2000) presenterar och Säljös (2006) tolkning av sociokulturellt 
perspektiv. Svenning menar att man genom kodning skapar begreppskategorier och 
sätter etiketter. Författaren anser att kodningen i den kvalitativa analysen skall betraktas 
som en cyklisk process, där materialet skall läsas om och om igen. I processen lyfter 
Svenning fram Neumans tre stadier som är öppen kodning, axiell kodning och selektiv 
kodning. I den öppna kodningen sker en genomläsning av materialet där forskaren letar 
efter mönster och ansatser. Den öppna kodningen hänger samman med att forskaren 
förväntas ha ett öppet sinnelag.  Nästa stadie är den axiella kodningen och då går 
forskaren djupare in i sitt material. Utgångspunkten ligger i den öppna kodningen och 
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de begrepp och koder som är hämtade från materialet. Här ställs frågor till materialet 
om vad som kan länkas samman och vad som kan tänkas höra ihop. I det sista stadiet, 
den selektiva kodningen, letar forskaren efter fall som belyser eller stödjer det som 
tidigare har lagts fram. Vi har i analysen valt att med utgångspunkt från det 
sociokulturella perspektivet skapa fyra teman utifrån de kategorier vi kom fram till i vår 
kodningsprocess. Dessa teman ser vi som tydliga för lärande inom det sociokulturella 
perspektivet och samspelar väl med skolans styrdokument.  
 
Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och Neumans kodningsstadier 
började vi efter intervjuerna att enskilt lyssna genom materialet flera gånger. Vi spolade 
fram och tillbaka vid behov, och markera de intressanta bitarna genom att skriva upp 
tiderna för dessa delar i ljudfilen. Genom att göra på detta vis har vi kunnat bilda oss en 
uppfattning om de mönster som framträder i materialet utifrån våra olika intryck från 
intervjuerna samt ur det sociokulturella perspektivet. Därefter lade vi ihop dessa och 
diskuterade relevanta delar för vår studie enligt det axiella kodningstadiet och valde ut 
delar som kunde styrka det tidigare sagda enligt en selektiv kodning. Det utvalda 
materialet transkriberades sedan och skrevs ut i var sin färg för respektive respondent. 
Delarna klipptes ut och kategoriserades enligt de mönster vi sett under 
kodningsprocessen ur ett sociokulturellt perspektiv. Vissa delar av det utvalda 
materialet sorterades här bort eftersom vi inte fann någon relevans för dessa när vi såg 
till vårt syfte. Det totala transkriberade materialet vi använde oss var på 72 A4-sidor i 
teckenstorlek 8 punkter. Merriam (1994) menar att kategoriseringen bör behandlas flera 
gånger och delar som saknar relevans för studien skall plockas bort. På detta vis stärks 
resultatet.  

2.5 Trovärdighet  

 

Här presenteras de faktorer som kan ha påverkat kvalitén på vår datainsamling i 
rubrikerna reliabilitet och validitet.  

2.5.1 Reliabilitet  

 
Med reliabilitet menas enligt Stukát (2005) tillförlitlighet och kvalité på det 
mätinstrument som vi har valt att använda. Vi har valt att åka till respektive respondents 
skola för att genomföra intervjuerna i en, för respondenten, trygg miljö. Detta är något 
som Trost (2005) anser att intervjuaren bör ta hänsyn till i sitt val av plats för intervjun. 
Det är också viktigt att intervjun genomförs i en så ostörd miljö som möjligt. Vid 
intervjuerna har vi varit två som ställde frågor vilket enligt Trost kan göra att vi får ut en 
större förståelse och en större informationsmängd jämfört med om vi skulle intervjuat 
en och en. Detta har också lett till att vi har varit två som har tolkat och därmed haft två 
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perspektiv på respondenternas svar vid analyseringen av resultatet. Vid intervjuerna har 
en diktafon använts för inspelning av intervjuerna. Trost menar att inspelningen ger 
möjligheten att lyssna till ordval och tonfall flera gånger efteråt, samt att vi som 
intervjuare kan koncentrera sig på innehållet istället för att exempelvis anteckna. Vi 
använde från början en dator för att spela in pilotintervjun, men på grund av för dålig 
ljudkvalité valde vi att använda en diktafon istället vid de följande intervjuerna vilket 
enligt Kvale & Brinkmann (2009) är ett sätt att åtgärda en brist i reliabilitet.  
 
Stukát (2005) menar att en brist i reliabilitet kan vara att respondenten tolkar frågorna 
fel. Vi anser att den kvalitativa intervjuformen har gett oss möjligheten att ställa 
följdfrågor och göra förtydligande då vi uppfattat att respondenten har uppfattat vår 
fråga på ett felaktigt sätt. Vi har i vårt resultat valt att ta bort sådana delar där vi anser 
att vi kan ha påverkat respondentens svar genom att ställa en ledande fråga. Genom 
pilotintervjun har vi kunnat träna oss i intervjukonsten och frågornas karaktär vilket har 
lett till att kvalitén på intervjuerna och studien har höjts.  
 

2.5.2 Validitet  

 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär begreppet validitet hur väl man mäter det 
som avses att mäta. Detta är ett flertydigt och svårt begrepp menar Stukát (2005). I 
början av studien formulerades ett antal huvudfrågor som vi valde att utgå ifrån för att 
stärka studiens validitet. Dessa frågor har också prövats i en pilotintervju, detta för att se 
om de överensstämde med studiens syfte.  För att lärarena skulle kunna förbereda sig 
har de i förväg fått information om studien och dess syfte. Trost (2005) menar att i en 
kvalitativ intervju används inga frågeformulär, dock kan det användas en intervjuguide 
vilket kan vara en lista över frågeområden. Detta är något som vi har använt oss av 
vilket gör att den intervjuade har kunnat styra ordningsföljden av frågor samt 
delaspekter samtidigt som vi har kunnat ställa frågor utifrån vårt syfte. Enbart våra 
bakgrundsfrågor och vår huvudfråga hade troligtvis inte varit ett tillräckligt verktyg för 
att mäta det som vi avsåg att mäta i vår undersökning. Detta visade sig i pilotintervjun. 
Här var intervjuguiden betydande och gav möjligheten att komma djupare i intervjuerna 
med respondenterna.   

2.6 Forskningsetik 

 
Vi har enligt rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002) valt att följa ett antal 
etiska regler som överensstämmer med våra egna etiska principer i genomförandet av 
vår studie. Detta för att inte missbruka respondenternas förtroende.  
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Bell (2006) anser att en respondent måste få tid till att tänka genom sitt deltagande 
innan datainsamlingen börjar. Genom att respondenterna har kontaktats via e-post med 
information om studien syfte har de fått tid till att fundera genom frågan om deltagande 
innan en intervju har bokats in och datainsamlingen startat. Vi har informerat 
respondenterna i förhand och vid intervjun om vad studien handlar om, vilken typ av 
frågor som vi kommer att belysas upp samt vad informationen vi får ut kommer att 
användas till. Något som Bell (2006) menar är forskarens ansvar. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) skall forskaren få respondentens samtycke att deltaga i 
undersökningen. Vi anser att detta krav är uppfyllt i och med att respondenten har fått 
möjligheten att tacka ja eller nej till ett deltagande och bekräftat sitt svar genom att 
föreslå lämpliga tider för intervju.   
 
I intervjuernas inledning har samtliga respondenter fått information om konfidentialitet. 
Bell (2006) beskriver Sapsford och Abbots särskiljning mellan konfidentialitet och 
anonymitet. De menar att dessa bör skiljas på eftersom de innebär olika saker. Det 
förstnämna innebär att respondenten inte kan identifieras genom den skrivna texten och 
det sistnämnda innebär att forskaren själv inte vet vem av respondenterna som har sagt 
vad. Detta innebär enligt Bell (2006) att forskaren bör vara medveten om vad denne 
lovar under en intervju för att det inte skall uppstå bekymmer i efterhand. Vi är 
medvetna om att uppfattningen kring dessa begrepp kan ses olika, men vi har valt att 
följa begreppen och därmed kan vi endast utlova konfidentialitet till våra respondenter. 
All information har behandlats på ett konfidentiellt sätt. När transkribering har gjorts 
har vi varit noga med att dölja ortsnamn, namn på personer och skolor samt namn på 
platser i omgivningen för att det inte skall kunna gå att utläsa var intervjun kommer 
från. Fiktiva namn på våra respondenter har använts från det tillfälle då vi lade över 
ljudfilerna på datorn. Det insamlande materialet kommer endast att användas i 
forskningsändamål och kommer därmed inte utlånas eller användas i kommersiellt bruk 
vilket är en av de regler som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar.  

2.7 Presentation av respondenter 

 
För att ge läsaren en överblick och en möjlighet att följa en respondent genom studien 
har vi gett dem fiktiva namn. Här presenteras deras namn och en bakgrund. 
 
Lotta är 40 år och arbetar på en F-5 skola med cirka 260 elever i en mindre stad. Hon 
har arbetat som lärare i 17 år på flera av kommunens enheter. Lotta är utbildad 
grundskolelärare med inriktning matematik, naturvetenskap och musik. Hon är utbildare 
inom naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Ett material som kommunen köper in 
av Kungliga vetenskapsakademin som består av temalådor inom NO med material och 
tillhörande elev- och lärarhandledning. Syftet med detta material är att stimulera intresse 
och nyfikenhet hos elever och lärare. Lotta har varit på flera fortbildningsdagar genom 
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NTA. Skolan Lotta arbetar på ligger nära naturen i utkanten av staden. Det finns vatten i 
form av en å och en skog som är lättillgängliga för undervisningssituationer  
 
Rolf, är 41 år och arbetar på en F-6 skola med cirka 280 elever i en mindre stad. Han 
har arbetat som lärare i 11 år på den aktuella skolan. Rolf har en 
högskoleingenjörsutbildning i botten och har sedan läst lärarutbildningen med inriktning 
matematik och naturvetenskap. Han är liksom Lotta utbildare inom NTA och har 
därigenom fått deltaga i fortbildningsdagar. Rolfs arbetsplats ligger i ett villaområde 
med närhet till en minde sjö.  
 
Eva, är 58 år och arbetar på en F-9 skola med cirka 690 elever i en mellanstor stad. Hon 
har arbetat som lärare i 35 år och på den aktuella skolan i 28 år. Eva är 
mellanstadielärare med inriktning biologi och kemi. Hon har läst flera fortbildningar, 
elementpedagogik, utomhuspedagogik, NO-didaktik och lokala utbildningar om enstaka 
dagar. På fritiden spenderar Eva mycket tid i naturen och är en friluftsmänniska. Skolan 
som Eva arbetar på ligger i utkanten av staden och har gångavstånd till skog och sjö.  
 
Annika, är 39 år och arbetar på en F-6 skola med cirka 450 elever i en mellanstor stad. 
Hon har arbetat som lärare i 4 år på den aktuella skolan. Annika är utbildad lärare 1-7 
med inriktning matematik och naturvetenskap. Under sin utbildning gick hon en 
extrakurs i Fältbiologi och har deltagit flera lokala fortbildningsdagar inom 
naturvetenskap. Annika arbetar på en skola som ligger i ett lägenhetsområde med en sjö 
på knuten till skolan.  
 
Kerstin, är 56 år och arbetar på en F-6 skola med cirka 280 elever i en mindre stad. Hon 
har arbetat som lärare i 34 år Kerstin är mellanstadielärare med inriktning matematik, 
fysik och idrott. Hon har gått en fortbildningskurs inom naturvetenskap på 
studiedagarna under tre år som kommunen ordnade genom Pedagogen i Göteborg. 
Kerstin har också deltagit i interna utbildningsdagar inom NTA på enheten. Hennes 
arbetsplats ligger i ett villaområde med närhet till en minde sjö.  
 
Ingrid , är 50 år och arbetar på en F-6 skola med cirka 160 elever i ett landsortsamhälle. 
Hon har arbetat som lärare i 10 år och innan dess arbetade hon som förskolelärare i 15 
år. Respondenten har arbetat på den aktuella skolan i 2 år. I botten är hon utbildad 
förskolelärare och gick en Reggio Emilia-utbildning där hon fick tillfälle att åka ner till 
Italien för att studera denna pedagogiska inriktning. Därefter har hon byggt på sin 
förskolelärarutbildning och blev lärare för de tidiga åldrarna med inriktning matematik, 
naturvetenskap och emotionell kvot (EQ). Ingrid har nyligen tagit magisterexamen med 
inritning mot miljö och utomhuspedagogik. Hon är utbildare inom NTA och är ansvarig 
för detta inom den kommun hon arbetar i. Skolan Ingrid arbetar på har närhet till 
ängsmark, åkermark, våtmark, skogsmark, hed och sjö.  
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Maria, är 33 år och arbetar på en F-6 skola med cirka 450 elever i en mellanstor stad. 
Hon har arbetat som lärare i 10 år. Maria är utbildad 1-7 lärare med inriktning 
naturvetenskap och teknik. Hon har deltagit i flera lokala fortbildningar inom ämnet 
naturvetenskap. Maria arbetar på en skola som ligger i ett lägenhetsområde med en sjö 
på knuten till skolan.  
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3 Resultat 
 
 
Enligt Svenning (2000) krävs att forskaren i sin kvalitativa analys av materialet har en 
teoretisk förankring. Vi har i resultatet valt att med utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet skapa fyra teman utifrån de kategorier vi kom fram till i vår 
kodningsprocess. En kategori av analyserat material innehåller många regelbundenheter 
medan ett tema utgör en större del av det material med vissa övergripande likheter, 
enligt Merriam (1994). 

3.1 Språket som redskap för lärande 

Språket är i det sociokulturella perspektivet människans nyckel till att förstå och lära. 
Detta tema handlar om hur lärarna ger sina elever möjligheter att kommunicera till 
lärande.  

3.1.1 Elevernas frågor 

 
Elevernas frågor ser Kerstin, Ingrid och Eva som viktiga i undervisningen. Att som 
lärare lyfta fram elevernas frågor är att fånga dem när de verkligen är intresserade. 
Ingrid låter hela hennes undervisning styras av frågor, både sina egna och elevernas. 
”Frågorna är alltid drivkraften, alltid motorn” (Ur intervju 2009-11-17). Respondenten 
anser att frågorna är en möjlighet att utmana elevernas vardagstankar och få dem att 
fundera vidare. Ingrid menar också att genom frågor kan eleverna se likheter och 
olikheter i NO-undervisningen.  
 
Att eleverna skall börja ställa frågor själva, fundera och upptäcka är något som Eva 
lyfter fram. Hon vill inte ge några färdiga svar utan vill att eleverna själva skall söka 
svar på sina frågor. Genom detta sätt blir eleverna nyfikna och får en vana att söka egen 
kunskap. Att eleverna själva skall tänka och inte levereras svar är även en tanke Ingrid 
uttrycker. ”Jag vill inte att vi ska kunna mata dem, jag vill att de ska kunna äta själva” 
(Ur intervju 2009-11-17). Kerstin menar att genom frågorna som eleverna ställer kan 
hon upptäcka om eleverna inte har helheten klar för sig. Eleverna ser mycket och hör 
mycket, men förstår inte allt. Hon ser det som lärarens arbete att pussla ihop elevernas 
frågor till en helhet. 
 
Ingrid ser alltid till att svara på alla barnens frågor, ibland tar hon upp frågorna direkt 
när de uppkommer och om det inte passar tar hon upp dem senare. Detta poängterar 
även Lotta som lyfter frågor i undervisningen. För frågor som inte får rum under 
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lektionstid har hon en frågelåda där frågor läggs och tas upp vid ett senare tillfälle. Det 
viktiga är att alla frågor tas hänsyn till i undervisningen, även om de inte tas upp direkt.   
 

3.1.2 Diskussioner  

 
Att hamna i görandet är något som Kerstin och Ingrid vill undvika. De betonar vikten av 
att ta tid till reflektion. NO skall inte bara vara en kul grej som ryker och smäller menar 
Kerstin, det måste in i ett större sammanhang för att eleverna skall förstå vad som 
händer. Ingrid lyfter processen där eleverna skall utvecklas i att planera, ställa frågor, 
genomföra, utvärdera och reflektera. Hon menar att detta är moment som ligger till 
grund för allt lärande. En del av denna process kan enligt Ingrid vara hur en enkel fråga 
om vattenkranen kan leda till att ett nytt arbete startas upp. Hon uttrycker: 
 

Jag vred på kranen, hur sjutton kommer vattnet hit? Alla vrider på kranen varje dag många gånger 
och sen när vi skulle försöka bena ut det här, hur kan det se ut? Och då var det någon som kom på 
att jag har sett när de lägger ner de här rören. /…/ Så börjande vi att titta och vi byggde rör av 
sugrör, vi byggde husmodeller med skokartonger och försökte få det här att fungera. (Ur intervju 
2009-11-17) 
 

I Ingrids diskussioner kan hon se att eleverna lär mycket av varandra. De kan ta olika 
vägar i arbetet och trots detta komma fram till samma resultat. Genom dessa olika vägar 
får eleverna lära sig att de inte alltid behöver göra lika eller att det inte alltid behöver 
finnas rätt eller fel. Målen i kursplan och läroplan diskuteras tillsammans med eleverna i 
Kerstins undervisning, för att de skall veta vad som krävs. I samband med 
arbetsområdet visar hon eleverna målen och diskuterar vad det innebär att arbeta 
laborativt, självständigt, ta initiativ och samarbeta.  
 
Ingrid diskuterar alla delar i undervisningen och låter eleverna vara med fullt ut. Hon 
uttrycker följande: 
 

Jag kan inte bara planera och de genomföra, och sen ska vi utvärdera tillsammans, för jag, då 
utvärderar jag enbart mina tankar och de bara sitt genomförande och då får vi ju ingen helhet. (Ur 
intervju 2009-11-17) 

 

3.1.3 Gruppen ett redskap för kommunikation 

 
Ett fungerande grupparbete kräver att språket används. Några respondenter diskuterar 
hur en grupp ser ut med en bra kommunikationsförmåga. Lotta och Rolf väljer att 
placera drivande individer i samma grupp. Detta för att de annars lätt tar över i slumpvis 
valda grupper. Här skapas en läromiljö för de icke lika drivande eleverna som kommer 
fram i grupper med likasinnade, samtidigt som de drivande eleverna får en utmaning i 
sitt ledarskap. Ingrid beskriver vikten av att skapa en god miljö för lärande genom att 
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medvetet sätta samman individer i grupper som gynnar detta. Hon menar att en 
medveten gruppindelning är ett redskap för att lyckas, i en lyckad grupp ligger fokus på 
uppgiften och lärandet. I en mindre lyckad grupp ligger fokuseringen på samspelet 
mellan individerna där konflikter lätt uppstår. Det gäller att finna alla individers starka 
sidor och placera dem i grupper där deras förmågor kommer till sin rätt och 
diskussionerna kan börja.  
 

3.2 Fysiska redskap för lärande  

 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan mötet med fysiska redskap tillsammans med 
att språket används ge upphov till lärande hos eleven. Detta kan handla om hur läraren 
skapar miljöer som eleverna får möta, vilka material de väljer att använda och hur de 
använder fysiska redskap för att väcka elevernas intresse.  
 

3.2.1 Läromiljöer 

 
Ett medvetet val av undervisningsmiljö är något som Eva, Ingrid, Kerstin och Annika 
anser vara av betydelse. Genom att befinna sig i naturen när eleverna skall lära om den 
menar Eva att de får möjlighet att uppleva den med sina sinnen. Om eleverna befinner 
sig i mossornas miljö då de läser om mossor får de möjlighet att inte bara lära sig 
namnet på dem utan också uppleva hur de känns samt hur de ser ut. Detta menar Eva 
gör att eleverna upptäcker och fascineras av naturen. I samband med kunskapen 
utvecklas en respekt för naturen och eleverna lär sig vårda naturen. Eva uttrycker ”För 
det du tycker om är du rädd om.” (Ur intervju 2009-11). Att synliggöra lärande i olika 
miljöer för eleverna är något som Ingrid betonar. Hon menar att utomhusvistelsen under 
lektionstid kan ses av eleverna som en utflykt trots att de lär sig lika mycket som under 
en ordinarie lektion i inomhusmiljön. Här gäller det enligt Ingrid att visa eleverna den 
kunskap som miljön kan ge.  
 
För att det överhuvudtaget skall komma till någon form av lärande krävs, menar Ingrid, 
att läraren bör ta hänsyn till miljöns betydelse. Dessa läromiljöer kan även skapas 
inomhus i klassrumsmiljön. Ingrid ger ett exempel på hur hon tillsammans med eleverna 
arbetar kring utsläpp. Eftersom det är svårt för eleverna att uppleva detta i verkligheten 
skapar hon en miljö i skolan genom att hälla olja i en bytta med vatten. Sedan får 
eleverna tillverka fåglar av fjädrar och doppa dessa i byttan. Eleverna får testa hur det 
går till att tvätta oljeskadade fåglar. Här får eleverna insikt om hur utsläpp påverkar 
miljön i ett lärtillfälle som Ingrid har skapat.  
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För att skapa meningsfulla läromiljöer tar Lotta, Annika, Eva, Kerstin, Maria och Ingrid 
in hjälp utifrån. Detta kan handla om områden de själva inte behärskar fullt ut och tar då 
hjälp av kunniga människor i samhället. Det kan exempelvis vara barnmorskor, 
skolsköterska, gyminstruktörer, idrottsförbund, NO-lärare på högstadiet och olika 
upplevelsecenter som integreras i undervisningen. Här får eleverna möjligheter att lära 
utanför lärarens kunskapsramar. I Eva, Maria och Annikas kommun finns en biolog med 
pedagogisk utbildning som hjälper till i skolorna. Denna kunniga biolog tar med 
eleverna ut i våtmarksmiljö där eleverna får håva och lära sig mer om olika arter. Han 
kan genom sitt kunnande och genom de miljöer han befinner sig i fånga elevernas 
intresse och detta blir en möjlighet att lära som indirekt lärarna skapar.  
 
Naturstudier som följer årstiderna, används av Maria, Eva och Kerstin för att eleverna 
skall kunna se sambandet mellan det undervisade och vad som pågår i naturen. Maria 
och Kerstin väljer att följa ett specifikt träd under de olika årstiderna, eleverna får 
dokumentera förändringarna som sker. Eva och Kerstin väljer exempelvis att plocka in 
naturen i klassrummet genom att ta in löv och snö. Kerstin ställer tillsammans med 
eleverna in burkar med löv, för att följa förmultningsprocessen. I de olika burkarna 
finns smådjur, blött papper, jord och bara löv. Eleverna får sedan frågan vad som händer 
med alla löv som faller ned till marken och får se det genom förmultningsprocessen som 
sker i klassrummet. Här ger Kerstin eleverna möjligheten att se konkret vad som händer 
under en förmultningsprocess under tiden som hon förklarar den. Dessa två faktorer kan 
bidraga till att eleverna får möjlighet att lära. 
 

3.2.2 Läromedel och undervisningsmaterial  

 
En lärobok kan också ses som ett fysiskt redskap inom den sociokulturella teorin. Att ha 
gemensam lärobok kan vara en fördel menar Annika och Rolf. De anser att det är en 
möjlighet för eleverna att kunna läsa samma text och utgå från denna i en stor 
gemensam diskussion. Om det inte finns gemensamma texter menar Rolf att det kan 
medföra ett tyst arbete där alla är upptagna med sin bok och ingen kommunikation sker. 
Lotta ser på läromedel på ett annat sätt. I hennes klassrum finns många olika böcker där 
eleverna läser fler än en bok innan de bildar sig en uppfattning och genom detta blir de 
källkritiska. Det är viktigt att läraren inte bromsar elevernas utveckling och lärande med 
läromedel, enligt Ingrid. Hon uttrycker ”Det vill ju till att man inte bromsar med hjälp 
av läromedel eller något sådant där, att man sätter käppar i hjulet för processen, utan att 
det får rulla friktionsfritt.” (Ur intervju 2009-11-17). I samtliga respondenters 
kommuner finns det möjlighet att låna olika typer materiallådor med tillhörande 
elevuppgifter och lärarhandledning. Lotta, Maria och Ingrid påpekar att det är viktigt att 
inte bli fast i lådan och använda den utan att reflektera kring innehållet relevans för 
eleverna. Att först läsa målen i kursplanerna och sedan välja utifrån dessa i lådorna, är 
något som Lotta gör.  
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3.2.3 Fysiska redskap för att väcka intresse 

  
Det är viktigt att väcka elevernas nyfikenhet i början av ett arbetsområde uttrycker 
Lotta, Eva, Kerstin och Ingrid. Eleverna får först testa fenomenet och försöka själva i 
Eva och Ingrids undervisning. Exempelvis när eleverna skall arbeta med magnetism 
låter Eva dem få varsin magnet för att kunna gå runt och testa magnetens egenskaper i 
klassrummet. Ingrid beskrev hur hon startade upp arbetet med fast och flytande genom 
att lägga ut föremål på golvet i klassrummet. Här väcktes frågan om vilka ting som är 
fast eller flytande och diskussionen i gruppen startade. Detta är ett exempel på hur ett 
möte med fysiska redskap kan leda till kommunikation och sedan kan dessa faktorer ge 
eleverna möjlighet att lära.  
 
Lotta och Kerstin berättade hur de inledde arbetet med astronomi genom att inkludera 
astronauten Krister Fuglesang. Här valde Lotta att klä ut sig till denne astronaut och 
lämnade ett uppdrag till eleverna som de skulle genomföra. Dessa uppdrag från Krister 
återkom sedan vid flertalet tillfällen. Ett annat sätt att gå tillväga använde Kerstin när 
hon lät eleverna se på en rymdkanal under Krister Fuglesangs rymdfärd. Här kan vi se 
att hon använder aktuella händelser för att skapa en intressant undervisning. Kerstin 
använde även information och kommunikations teknik (IKT) när hon startade upp 
arbetet kring Sveriges kuster, då hon visade olika bilder för att väcka elevernas intresse 
och finna samtalsämnen för fortsatt diskussion. Ett annat sätt som användes i Kerstins 
arbetslag för att väcka intresse inför ett nytt område var att sätta upp kryptiska 
meddelanden på skolan. När de skulle starta upp arbetet med fjärilens livscykel hängdes 
affischer med förstorade fjärilslarver upp tillsammans med texten, snart kommer vi! 
Lotta beskrev hur viktigt det är att eleverna behåller intresset genom området och att 
anteckningarna kring området inte får ta över. De skall vara ett stöd så att eleverna 
förstår följande lektion och vad de kom fram till lektionen innan.  
 
Maria och Annika beskrev hur de brukar variera undervisningen genom att ibland börja 
med teori och ibland med experiment. När de börjar med teori är det för att eleverna 
skall få en förståelse och en grund innan de börjar med experimenten. Börjar 
undervisningen med experiment kan det vara för att väcka en nyfikenhet för det som 
skall läras. Här används experiment som ett fysiskt redskap för att väcka intresse hos 
eleverna. Detta förankras sedan med teori och eleverna får på så vis möjlighet att lära.   

3.3 Lärande i ett större perspektiv  

Enligt det sociokulturella perspektivet lär människan hela tiden och hela livet (Säljö, 
2006). Detta handlar om hur lärarna ser hur deras undervisning och hur den skall 
förbereda eleverna för livet. 
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3.3.1 Lära för framtiden 

 
Att fokusera på uppnåendemålen är inget Ingrid vill, utan menar istället att processen 
och strävansmålen är det viktiga. Hon ser uppnåendemålen som en lägstanivå och vill 
att eleverna skall nå mycket längre. Maria uttrycker också en önskan om att eleverna 
skall nå längre än uppnåendemålen och ser dessa som en lägstanivå. En möjlighet som 
Eva och Maria ger sina elever är att samma område återkommer flera gånger under 
skoltiden, med en svårighetsgrad efter ålder. Eva ser även detta som en förberedelse 
inför högstadiet. Hon menar att om grunden läggs bland de yngre åldrarna så eleverna 
känner sig bekanta med stoffet när det kommer upp på högstadiet, då tycker de inte att 
NO-ämnet är farligt eller otäckt när de når dit.  

 

3.3.2 Låta lärandet ta tid 

 
Ingrid vill under ett arbetsområde att fokus ligger på de förmågor eleverna utvecklar 
under tiden de arbetar, och då menar hon förmågor som att tolka intryck och ställa 
frågor. Lärandet är en livslång process utan början eller slut. Att låta vissa områden ta 
längre tid beroende på elevernas intresse och förståelse är något som Lotta lyfter fram. 
Hon vet aldrig i förväg hur lång tid ett område tar, utan ser att det viktiga är att eleverna 
har fått möjligheten till ett lärande.  

3.4 Lärande har inga gränser  

Enligt vår tolkning av det sociokulturella perspektivet har lärande inga gränser och kan 
ske i alla miljöer och sammanhang. Här beskrivs hur lärarna ser utanför skolans ramar 
och efter elevernas referensramar.  
 

3.4.1 Utgångspunkt i elevernas vardagstankar 

 
Att utgå från elevernas vardagstankar och referensramar, är något som Eva och Ingrid 
poängterar. De menar att exempelvis kan elevernas ålder, boende eller upplevelser 
påverka deras referensramar. Frågor ställas som utmanar dessa och eleverna utvecklas 
vidare. De två lärarna upplever att genom denna utgångspunkt tycker eleverna inte att 
områdena blir för svåra. Detta uttrycker Eva så här ”Och så tror jag att man kan bita 
huvudet av att kemi är ett svårt ämne.” (Ur intervju 2009-11-02).  
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3.4.2 Ämnesövergripande arbetssätt för att se helheter  

 
De flesta respondenterna lyfte fram vilken möjlighet det är för eleverna att få arbeta 
ämnesövergripande. Ingrid uttrycker bestämt att kunskaperna inte skall delas in i fack 
utan bör ses i ett helhetsperspektiv i de tidiga åldrarna. Om kunskapen delas in kan 
eleven missa samband och ha svårigheter att se helheten. Kerstin lyfter också helheten 
som viktig för att då märker eleverna inte övergångar mellan ämnena. Hon blandar i sin 
NO-undervisning in flera andra ämnen. Exempelvis då eleverna arbetar med kroppen 
integreras idrott samt hem och konsumentkunskap för att eleven skall får möjlighet att 
uppleva hur hela kroppen fungerar. Kerstin arbetar även ämnesövergripande i andra 
ämnen, exempelvis i de samhällsorienterade ämnena där hon kopplar samman arbete om 
kusten med NO-områdena vatten och miljö. Eva ser svenskämnet som en naturlig del i 
NO-ämnet. Hon uttrycker: 
 

Jag kan ju ta detta som exempel när man jobbar med träd. Då går jag ut och gör trädintervjuer. 
Barnen får intervjua ett träd och så när man kommer in då får man ju skriva, ja, då berättar trädet 
om sig själv och sitt liv, om lavorna och mossorna som bor på den och har sina små barn som är 
bredvid. Små nya granplantor och så här som kommer och då integrerar man ju svenska i det. (Ur 
intervju 2009-11-02) 
 

Rolf och Kerstin arbetar båda intensivt med teman under några veckor. Exempel på 
detta kan vara när de arbetar med kemin i mat. I detta tematiska arbete kunde samtliga 
ämnen vävas in. På Evas skola har NO-lärarna utformat en konkret bild i form av ett 
träd där de olika grenarna symboliserar områden inom NO-ämnet. Trädet ger en bild för 
både lärare och elever av vad som ingår i NO-ämnet i de tidiga skolåren. Detta för att ge 
en helhetsbild och ett sammanhang av hur de olika områdena inom NO hänger ihop. För 
att ha ett ämnesövergripande arbete fullt ut menar Kerstin och Eva att det är en 
möjlighet att vara klasslärare och kunna väva samman alla ämnen. Är du klasslärare 
menar båda att du har möjligheten att ta vara på situationer och fånga tillfällen under 
hela dagen och koppla dem samman med NO. Kerstin beskrev en incident där det 
smattrade i en högtalare när eleverna skulle se på film. Det var en plastbit som vibrerade 
av ljudvågorna, här fick hon ett utmärkt tillfälle att knyta an till ljudvågor utanför NO-
undervisningen.   
 

3.4.3 Alla elever kan lära 

 
Alla elever kan lära men lär med olika förutsättningar ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Hänsyn tas till elever med läs- och skrivsvårigheter i Maria, Eva och Annikas 
undervisning. För att läs- och skrivsvårigheterna inte skall bli ett hinder använder sig 
Maria och Annika mycket av film, då det ger alla elever möjlighet att ta del av samma 
information. De båda lärarna har uppmärksammat att film är ett positivt verktyg i deras 
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grupper och har därför valt att använda sig mer av detta. Här skapas en med hjälp av 
IKT ett lärtillfälle för eleverna. Andra sätt att hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan enligt Eva vara att skriva ut deras gemensamma slutsats på datorn 
efter ett experiment. Denna lapp ger hon till alla elever så att de kan klistra in den i sin 
dokumentationsbok. På så sätt får eleverna möjligheten att lägga fokus på att lära istället 
för skrivandet. Annikas elever får möjlighet att rita i sina anteckningar eftersom hon 
anser att en del har lättare att förstå sina anteckningar på så vis. Annika och Maria 
uppmärksammar de elever som inte når de uppsatta målen för arbetsområdena. Maria 
försöker finna tillfällen då hon kan sitta enskilt med eleven som inte har nått upp till 
målen eller som hon anser behöver stöd. Hennes mål är att fånga upp dessa elever och 
få dem att förstå genom att förklara igen och på andra sätt. Annika beskriver en elev 
som har svårigheter i alla ämnen i skolan. Hon berättar hur de plockar ut vissa 
grundläggande delar ur ett arbetsområde som denna elev får arbeta med mer intensiv. 
Detta ger eleven möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar. 
 
På intervjun med Maria framkom det att de blyga eleverna ofta får stå tillbaka i NO-
undervisningen på grund av att undervisningen innehåller mycket om diskussioner i 
grupp och helklass. För att råda bot på detta försöker Maria lyfta fram dessa elever 
genom arbete i mindre grupper. Hon skapar på så vis ett lärtillfälle för dessa elever då 
hon ger dem möjligheter att använda språket. När eleverna tar ett steg in i diskussionen 
möter Maria detta med positivt respons.    
 

3.5 Sammanfattning 
 
Lärarna i vår studie har givit flera beskrivningar där eleverna får möjlighet att lära NO. 
De har både beskrivit hur de arbetar i sin undervisning och var i den de anser att 
eleverna lär. Språket är en central faktor för att det skall ske ett lärande i det 
sociokulturella perspektivet. Lärarna ger flertalet exempel på hur språket används flitigt 
i deras undervisning. Genom frågor, diskussioner och samtal menar vissa respondenter 
att eleverna kan lära av varandras erfarenheter. Lärarna betonar vikten av en medveten 
gruppindelning där kommunikation och lärande kan gynnas. Tillsammans med språket 
lyfter lärarna betydelsen av vilken fysisk miljö undervisningen bedrivs i. De menar att 
det gäller som lärare skapa tillfällen där elevernas intresse väcks och som de känner är 
meningsfulla. Eleverna skall också kunna se det direkta sambandet med det som lärs 
och miljön i deras närhet. Lärarna utgår från elevernas referensramar och 
vardagskunskap för att kunna skapa den meningsfullhet som de menar krävs för ett 
lärande. Läromedel och undervisningsmaterial skall väljas utifrån syftet med det som 
skall läras. Flertalet av lärarna ser på kunskap i ett större perspektiv. Skolan är inte den 
enda arenan där lärande sker. Att ha ämnesövergripande förhållningssätt framkom också 
som positiv för lärandet då det kan ge eleverna möjlighet att se det som lärs i ett större 
sammanhang. Flertalet av respondenterna påpekar att lärandet kan ske överallt och hos 



 

 29 

alla människor, även de som har svårigheter.  Eleverna lär för livet och inte för skolan, 
det gäller att sträva längre än uppnående målen i kursplanerna.  
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4 Diskussion  
 
I denna del kommer vi först att lyfta fram en diskussion kring metoden och sedan en 
diskussion kring det resultat som framkommit i studien. Diskussionen kring resultatet 
tar sin utgångspunkt i syftet med studien och det sociokulturella perspektivet. Resultatet 
har diskuterats i relation till bakgrunden med teoretisk utgångspunkt, styrdokument, 
tidigare forskning och litteraturgenomgång.  Vi drar även en slutsats utifrån studien och 
i en avslutande del ges förslag till vidare forskning. 

4.1 Metoddiskussion 

Genom att vi tagit utgångspunkt i en kvalitativ metod har vi nått ett djup som inte hade 
varit möjligt i en kvantitativ metod.  Våra intervjuer var inte styrda och metodvalet gav 
oss möjligheter att ställa frågor utefter situationen något som Merriam (1994) menar ger 
möjlighet att ta del av respondenternas värld och idéer.  Hade intervjun varit styrd tror 
vi att resultatet blivit ”platt” då vi gått miste om motiveringar och förklaringar från 
respondenterna. Detta var något vi såg under pilotintervjun och om vi enbart använt vår 
huvudråga ”Hur ser din undervisning ut i biologi/fysik/kemi?” samt våra 
bakgrundsfrågor hade vi inte fått ett datamaterial som kunnat svara på vårt syfte. Det 
var tack vare intervjuguiden som vår data blev innehållsrik och kunde svara upp mot 
vårt syfte.  
 
Vårt urval är det som påverkat vårt resultat i störst utsträckning. Det gav oss 
möjligheten att intervjua lärare som var erkänt skickliga i sitt sätt att undervisa. Med 
exempelvis ett slumpvis urval hade studien fått ett helt annat resultat som troligen visat 
en mindre positivt sida av NO-undervisningen. Då vi med vårt resultat vill inspirera 
andra lärare i deras undervisning var urvalet avgörande för att få svar på vårt syfte. Vårt 
syfte var att lyfta fram möjligheter som sju specifika lärare ger sina elever att lära i NO 
och därmed var det inte intressant att generalisera i resultatet. Vi kunde intervjuat fler 
eller andra respondenter som också uppfyllt våra urvalskriterier, dock tror vi inte att 
resultatet hade förändrats nämnvärt. Detta på grund av att det redan under våra sju 
intervjuer framkom vissa tydliga regelbundna drag i respondenternas svar. Detta är 
något som Merriam (1994) anser är ett tecken på att resultatet börjar bli mättat. Vi visste 
inte innan om de sju utvalda respondenter vi intervjuade kunde ge svar på vårt syfte på 
grund av att det var andra som hjälpte oss med vårt urval. Trots detta fick vi ut ett 
material som var relevant för vår studie från samtliga respondenter. 
 
Pilotintervjun har varit till stor hjälp i det avseende att vi inte var vana att genomföra 
intervjuer. Här fick vi möjligheten att träna oss i intervjusituationen och tänka 
självkritiskt på vår insats. Patel & Davidsson (2003) lyfter också fram pilotintervju som 
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en bra förberedelse inför datainsamlingen. Detta har klart medfört en kvalitetshöjning 
till studien ur vår synvinkel jämför med om vi inte hade genomfört en pilotintervju. En 
intervjuguide utformades efter pilotintervjun och var till stor hjälp under resterande 
intervjuer. Den gav oss möjlighet att ha en öppen intervju utan att riskera att missa 
viktiga delar och inte få svar på vårt syfte. Diktafonen var ett bra redskap som gjorde att 
vi kunde fokusera på respondenten i stället för på datainsamlingen.  
 
Nu i efterhand kan vi se att det var positivt att vara två som ställde frågor under 
intervjun, något som Stukát (2005) även poängterar. Efter intervjuerna kunde vi 
tillsammans diskutera och gemensamt tolka den information som kommit fram. Denna 
diskussion hade varit omöjligt om vi genomfört intervjuerna enskilt. Vi har liksom alla 
människor värderingar som givetvis kan ha påverkat i intervjun. När vi lyssnade genom 
materialet tog vi bort de delar då vi ansåg att våra värderingar lyste genom och 
påverkade respondenten. Dock kan vi inte vara säkra på att alla dessa delar är borta och 
detta kan ha påverkat resultatet. Att vi var två kan också påverkat vårt resultat om 
respondenten känt sig i underläge, dock tror vi att denna risk för påverkan är minimal då 
respondenterna hade flera års erfarenheter samt var utbildade lärare och vi är studenter.  
 
Respondenten vid pilotintervjun upplevde intervjun som ett förhör enligt vår mening. 
Vid följande intervjuer var vi noggranna med att lärarna skulle känna sig trygga. Detta 
kan vi dock inte vara säkra på för även om respondenterna inte visade det kan de ha 
upplevt intervjun som ett förhör. Vid intervjuerna fick lärarna själva välja rum vilket vi 
ser som positivt då intervjuerna genomfördes i miljö där de kände sig bekväma. Då vi i 
vår studie tar del av lärarnas reflektioner kan vi inte styrka att deras undervisning ser ut 
som de beskriver i intervjun. För att få en helhetsbild av respondenterna och hur de ger 
eleverna möjligheter att lära i NO hade observationer varit nödvändiga. Dock hade det 
krävts många observationer av varje respondent för att se alla dessa möjligheter som 
respondenterna berättade om. Det hade blivit för stor mängd data att behandla för oss i 
denna studie.  
 
Vår utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv har givetvis påverkat resultatet. 
Genom detta perspektiv har vi definierat möjligheter för eleven att lära. Med en annan 
teoretisk utgångspunkt hade resultatet blivit annorlunda och fått en annan vinkling då 
ordet lära haft en annan innebörd. Genom hela analysprocessen har vi båda varit 
delaktiga. Detta har givit många diskussioner som lett oss vidare i analysprocessen. All 
data har vänts och vridits på och setts från olika synvinklar. Detta har varit betydande 
och utvecklande för vårt resultat.   

4.2 Resultatdiskussion 

Här nedan följer en diskussion kring det resultat som framkommit. Avsnittet är uppdelat 
enligt de teman som vi valt att lyfta fram i vår resultatdel utifrån vårt teoretiska 
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perspektiv, det sociokulturella perspektivet. De fyra rubrikerna är språket som redskap 
för lärande, fysiska redskap för lärande, lärande i ett större perspektiv samt lärandet har 
inga gränser.  

4.2.1 Språket som redskap för lärande  

 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket nyckeln till att lära. Att språket är viktigt för 
elevernas lärande är något som även tydligt framkom i vår studie.  Genom frågor, 
diskussioner och samtal kan eleverna lära av varandra.   
 
Frågorna var centrala i några av våra respondenters undervisning och de lät dem i mer 
eller mindre utsträckning styra. Det var frågor i två former, dels de som ställdes från 
eleven till läraren och dels de som läraren ställde till eleven. Respondenterna var 
noggranna med att ta tillvara på elevernas frågor. Genom att eleverna fick ställa och ta 
emot frågor menade respondenterna att de fångade eleverna när de var som mest 
intresserade.  Att frågor kan få undervisningen att bli meningsfull påpekas även av 
Dimenäs & Sträng- Haraldsson (1996).  Respondenterna Eva och Ingrid menar att 
frågorna också leder till att eleverna börjar söka egna svar och egen kunskap. De börjar 
tänka själva. Att eleven skall utveckla sin förmåga att lösa problem och arbeta 
självständigt är något som poängteras i Lpo 94. För att detta skall fungera förstår vi att 
ett öppet frågeklimat är nödvändigt där alla frågor är välkomna.  Att ha ett klimat där 
frågor får komma fram menar Dimenäs & Sträng- Haraldsson (1996) också ger eleverna 
möjligheter att lära av varandra.  
 
Gruppen lyfts fram i resultatet som ett redskap för kommunikation. Både helgrupp och 
mindre grupper. Genom en medveten gruppindelning gynnas kommunikationen och på 
så vis även lärandet. Vår respondent Ingrid sätter ihop grupper som kan kommunicera 
och på detta vis lägger eleverna fokus på det som skall läras i stället för på konflikter.  I 
gruppen möter eleverna nya erfarenheter som kan förändra deras tidigare kunskaper 
poängterar Hammar, Chiriac & Hempel (2008). Vi ser gruppen som ett redskap till 
lärande om den är utformad för detta. Om läraren vill att eleverna skall utveckla en 
förmåga att kunna samarbeta med alla, anser vi att lärandet i NO lätt försämras pågrund 
av brister i kommunikationen. Det är alltså inte tillräckligt att slumpvis dela in eleverna 
i grupper för att ett lärande skall ske utan de måste delas in i grupper medvetet, där god 
kommunikation kan ske. En god kommunikation leder sedan till lärande.  I en god 
kommunikationsgrupp förfinar eleverna varandras tankar och får möjligheten att se 
kunskapen från andras perspektiv. Detta påpekas även av Dimenäs & Sträng- 
Haraldsson (1996).  
 
I flera av respondenternas undervisning används diskussion flitigt. Detta kan vara allt 
från hur eleverna ser på mål till hur vattenkranen fungerar.  Här får eleverna en 
möjlighet att påverka undervisningens utseende utifrån deras intressen. Respondenten 
Ingrid låter eleverna vara med i alla delar av undervisningen, detta för att de skall få 
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möjlighet att uppleva helheten.  Detta är enligt vår mening ett sätt att göra lärstoffet 
meningsfullt för eleverna. Att eleverna upplever lärstoffet som meningsfullt lyfts fram 
av Dimenäs & Sträng- Haraldsson (1996) som viktigt i undervisningen.  För att eleverna 
skall kunna lära lyfter kursplanerna fram i samtliga NO-ämnen att det är viktigt att 
eleverna får samtala, diskutera och argumentera i undervisningen.  Det som kursplanen 
lyfter fram och vad vi kommit fram till i vår undersökning stämmer överens väl, det 
krävs att språket används för att ett lärande skall uppstå.  
 
Att inte hamna i görandet är något som respondenterna lyfter fram som viktigt. Eleverna 
skall inte bara göra de skall även lära, alltså förstå det som görs.  Risken att hamna i 
görandet kan vi relatera till Sjøberg (2000) som menar att det måste råda jämvikt mellan 
process och produkt för att ett lärande i NO skall ske. Här är produkten själva 
tankebygget, förståelsen av det som sker och den får inte eleven genom att bara 
genomföra ett experiment. Vi kan här konstatera att en del av våra respondenter är 
medvetna om vad som behövs för ett lärande i NO.  Andra undersökningar visar att 
lärarna lätt hamnar i görandet och eleverna tappar förståelsen för det som görs. Detta 
har Dimenäs (2001) och Berg, Lövgren och Eriksson (2007) kommit fram till i sina 
studier.  Kanske är det på grund av denna medvetenhet som våra respondenter kan ge 
sina elever goda möjligheter att lära i NO-undervisningen.  
 
För att kunna göra allt det som lärarna beskriver sig göra i sin undervisning, fånga 
frågor, diskutera, samtala och undvika att hamna i görandet, krävs goda 
ämneskunskaper.  Detta menar Elfström, Nilsson & Sterner (2008). Att ha goda 
ämneskunskaper lyfts även av Sjøberg (2000) som en faktor som karakteriserar en bra 
lärare. Vi kan spekulera i om det är pågrund av att för många lärare hamnar i görandet 
som PISA och TIMSS resultaten ser ut som de gör. De kanske inte har de 
ämneskunskaper som krävs för att ge eleverna ett djupare lärande och förståelse? Detta 
kan sättas i relation till Vygotskijs tanke att för lärande skall uppstå i sociala miljöer bör 
läraren ha goda ämneskunskaper för att kunna handleda eleven till kunskap (Kroksmark, 
2003). 
 

4.2.2 Fysiska redskap för lärande  

 
Tillsammans med språket kan mötet med fysiska redskapen ge upphov till ett lärande 
enligt det sociokulturella perspektivet. Fysiska redskap kan handla om de miljöer som 
läraren skapar för att eleven skall lära, vilka material de väljer eller vilka fysiska 
redskap de väljer för att väcka elevernas intressen för ett lärande.  
 
Flera av respondenterna lyfter fram vikten av att undervisa i den aktuella miljön för det 
som skall läras. Här kan vi se att den ämnessäkerheten som Lundegård, Wickman & 
Wohlin (2004) beskriver. En utomhuspedagogisk verksamhet kräver enligt författarna 
en ändring i tankesättet hos läraren samt en stor erfarenhet vad det gäller naturen för att 
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känna en trygghet i undervisningssituationen.  Respondenten Eva lyfter fram fördelar 
med att vara samma miljö som det som skall läras. Här menar hon att möjligheten finns 
att lära med flera sinnen. Någon som Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) poängterar 
som en fördel i utomhuspedagogiken. Dock kan vi se risker i utomhuspedagogiken. 
Lärare behöver ha ett tydligt mål när det gäller syftet med att gå ut. Detta påpekas även 
av Ingrid som menar att läraren måste synliggöra det som skall läras, annars upplever 
eleverna utomhusvistelsen som en utflykt. Det blir inget lärande bara genom att gå ut, 
anser vi. Den fysiska miljön är enligt Björklid (2005) viktig för elevernas lärande. 
Viktigt är också att eleverna känner sig trygga i läromiljön, i annat fall kan elevens 
utveckling hämmas både socialt och kognitivt. Säljö (2006) menar att människan lär i 
vardagen, i olika sammanhang och miljöer. Enligt Lpo 94 skall skolan ge elever en 
möjlighet att se sammanhang och få en överblick i undervisningen. Några av 
respondenterna beskriver hur de genom naturstudier som följer årstiderna ger eleverna 
möjlighet att se samband mellan de undervisade och det som pågår i naturen. Dimenäs 
& Sträng- Haraldsson (1996) anser att ett meningsfullt lärande är när elevens 
uppfattningar eller föreställningar möts med innehållet i undervisningen. Vi kan i 
resultatet se att flera av lärarna har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt vad det 
gäller att sammanföra olika delar i NO-ämnet till ett sammanhang.  
 
Flera av respondenterna väljer att ta hjälp utifrån i undervisningen. Genom att ta denna 
hjälp ger de eleverna möjlighet att lära utanför sina kunskapsramar. Lpo 94 lyfter att 
skolan skall skapa miljöer som gynnar bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Vi 
anser att dessa lärare tar ett steg utanför skolan och går utanför sin egen kunskapsbank 
för att ge eleverna möjlighet att tillägna sig kunskap. Lärarna visar att de är trygga i sig 
själva och vågar be om hjälp på de områden som de inte känner att de behärskar fullt ut. 
De tar inte här ett steg tillbaka utan snarare ett steg framåt då de kan erkänna sina egna 
svagheter och plocka in hjälp för elevernas bästa.  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan läromedel och undervisningsmaterial ses som 
ett fysiskt redskap. Nelson (2006) anser att det både finns för- och nackdelar med 
läroboken i de naturvetenskapliga ämnena. I resultatet framkom att läroboken kan vara 
en fördel i det avseende att den används som en gemensam text inför en diskussion i 
klassen. Enligt respondenten Ingrid kan läroboken utgöra ett hinder för lärande och hon 
vill inte att det skall vara en bromsande effekt för elevernas utveckling. Nelson anser 
också att den kan utgöra ett hinder i den meningen att den innehåller för mycket fakta 
vilket kan bringa problem. Vi har en åsikt om att läraren har ett stort ansvar i att välja ut 
det lärostoff som är lämpligt gällande elevgrupp och mål i styrdokument. Om läraren 
inte problematiserar lärobokens innehåll kan det leda till att läroprocessen hindras. Det 
samma anser vi gäller andra typer av undervisningsmaterial som lyfts fram under 
intervjuerna. Flera av respondenterna menar att undervisningsmaterial som finns i 
exempelvis färdiga materiallådor skall användas med en klar tanke om innehållets 
relevans för eleverna i förhållande till målen. Materialet skall användas som en ett 
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redskap för att ge en pedagogisk förstärkning av det som skall läras in menar Sjøberg 
(2000) inte följas ordagrant. 
 
Flera av våra respondenter beskriver hur de använder fysiska redskap i undervisningen 
för att väcka intresse i början av ett undervisningsområde. Det kan handla om 
experiment, filmer, bildspel, teater eller aktuella händelser. Detta är ett sätt att stimulera 
eleven att inhämta kunskap något som Lpo 94 lyfter att skolan skall göra. Elevens bör få 
möta ämnesområden i NO på ett sätt som ger intresse och motivation menar Dimenäs & 
Sträng- Haraldsson (1996). Att väcka elevernas intresse för det fenomen de skall lära 
om genom experiment är något som våra respondenter Annika och Maria menar 
fungerar bra. De får medhåll av Berg, Lövgren och Eriksson (2007) som också anser att 
detta är något som är framgångsrikt som introduktion i NO-undervisningen. Högström, 
Ottander och Benckert (2006) uttalar att ett experiment som fysiskt redskap kan få 
eleverna att förstå naturvetenskapens karaktär. Vi tror dock att det inte enbart räcker att 
väcka elevernas intresse med ett fysiskt redskap för att nå ett lärande i NO. Det gäller 
det att sätta den vunna nyfikenheten och erfarenheten i ett sammanhang för att eleverna 
skall förstå den och nå ett lärande. Detta är en åsikt som vi delar med Sjøberg (2000). 

4.2.3 Lärande i ett större perspektiv  

 
Elever tar till sig nya begrepp inom den naturvetenskapliga undervisningen på olika sätt, 
och detta menar Strömdahl (2002) att läraren måste ta hänsyn till. Respondenten Lotta 
lyfter fram två faktorer som gör att hon ger eleverna mer tid till ett lärande i sin 
undervisning. Det kan bero på att de behöver mer tid till förståelse eller för att de har ett 
intresse för det som lärs för tillfället. Eva och Maria ger tid till inlärningen av stoff och 
låter områden återkomma flera gånger. Beroende på ålder kan de öka svårighetsgraden 
och låta eleverna lära vid olika stadier. Stegringen på svårighetsgraden och möjligheten 
att möta stoff vid flera tillfällen ger en förberedelse inför de senare skolåren och 
framtiden. Lpo 94 lyfter fram vikten av att skolan skull rusta elever för framtiden. Detta 
kan vi relatera till Gustav Helldéns åsikt i Strömdahl (2002) han menar att det är viktigt 
att människan kan göra kunskapsbaserade val och ta ställning till frågor kring resurser 
och miljön. Vi anser att flera av respondenterna är lyhörda för elevgruppen och lägger 
upp undervisningen efter elevernas behov och inte utifrån sin givna tidsplanering. De 
vill att eleverna skall lära och låter inte tiden vara en bromsande faktor. Enligt PISA-
undersökningen har det framkommit att ett starkt intresse hänger samman med goda 
resultat i ämnet NO. Tas inte intresset för NO på allvar anser vi att det kan gå förlorat 
redan i de tidiga åldrarna. Att intresset och attityden i de senare åldrarna är beroende av 
hur NO-undervisningen har sett ut i de tidiga åldrarna är någon som Berg, Lövgren och 
Eriksson (2007) lyfter fram. Vi anser att detta är något som lärare inom de tidiga 
åldrarna måste ta till sig och begrunda för att de sedan skall kunna lägga denna grund i 
sin undervisning. Härmed betonas ytterligare en gång vikten av att ta vara på elevernas 
frågor och intresse.  Vi tror att om fokus ligger enbart på att följa elevers intresse i 
undervisningen är det lätt att hamna i görandet, vilket utan reflektion och diskussion inte 
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leder till ett lärande. Elevernas intresse skall lyftas, tas hänsyn till och vara en del av 
undervisningen. Lärarens uppgift blir här enligt vår mening att strukturera upp elevernas 
frågor och intressen så att de kan bli redskap till att lära.   
 
Under studien har flera lärare uttryckt att de inte vill se till uppnåendemålen i sin 
undervisning. De vill se till strävansmålen eftersom de anser att uppnåendemålen är en 
lägstanivå och de vill att deras elever skall nå längre. Ingrid betonar tydligt att processen 
är viktig i undervisningen. Hon menar att de förmågor som eleverna utvecklar under 
lärandet också är betydelsefulla. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär människan hela 
livet och därför tar inte lärandet slut om eleven når uppnåendemålen. Att 
respondenterna har denna syn, tror vi, är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling. 
Vi menar att det krävs en stor ämneskompetens tillsammans med en förtrogenhet med 
målen och innehållet i undervisningen för att enbart se till strävansmålen. Vi anser att 
uppnåendemålen är mål utmed vägen för att komma närmare strävansmålen. Dock anser 
vi att strävansmålen bör finnas lika tydligt som uppnåendemålen för elev och lärare i 
undervisningen. Fokus bör läggas på båda delar. Här kan vi se att lärarna ser elevernas 
lärande i ett större perspektiv. Eleverna lär inte för att klara sig i skolan, de lär för livet.  
 

4.2.4 Lärande har inga gränser  

 
Lärandet har ur ett sociokulturellt perspektiv inga gränser, det kan ske i alla miljöer och 
sammanhang.  
 
Att utgå från elevernas referensramar och vardagskunskaper var något som vi anser kan 
ses som betydelsefullt ur ett sociokulturellt perspektiv.  Eva och Ingrid tar utgångspunkt 
ur detta i undervisningen. Alla elever har olika erfarenheter med sig beroende på ålder, 
boende eller upplevelser. Genom att ställa frågor som utmanar dessa erfarenheter 
utvecklas eleverna kognitivt. Att undervisningen skall utgå från elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter och kunskaper uttrycks också i Lpo 94. Att utgå från elevernas 
referensramar och vardagstankar menar Sjøberg (2000) är komplext. Det är svårt att 
bygga hela undervisningen på elevernas erfarenheter då dessa ser olika ut. Vi kan se 
vinsterna i att utgå från elevernas erfarenheter fullt ut i undervisningen och tycker att det 
är en bra vision att ha i läraryrket. Dock förstår vi Sjøbergs argument och ställer oss 
frågande till om det i praktiken går att utgå från alla elevers erfarenheter fullt ut.  
 
Ett ämnesövergripande förhållningstätt hade flera av respondenterna i vår studie. De 
ansåg här att eleverna fick möjlighet att se en helhet. Detta förhållningssätt grundar sig i 
Eva och Kerstins åsikt om vinsten av att vara klasslärare och ha gruppen i flera ämnen. 
Här kan situationer i vardagen fångas upp som den händelse då Kerstin förklarar varför 
en plastbit vibrerar vid en högtalare för sina elever.  Sandström (2005) menar att för att 
detta förhållningssätt skall vara möjligt krävs det att läraren utgår från eleverna och inte 
från ämnet. I Lpo 94 påpekas det att eleverna skall få möjlighet att arbeta 
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ämnesövergripande då detta ger en överblick och ett sammanhang, vilket vi kan se att 
eleverna får möjlighet till i några av våra respondenters undervisning.  Respondenten 
Ingrid vill inte att kunskaperna delas in i fack i de tidiga åldrarna och menar att eleverna 
lär sig lättare om de får se helheten. Ekstig (2002) hävdar motsatsen då NO- ämnena är 
indelade för att de skall bli mer begripliga, tänkandet behöver organiseras i grupper för 
att sedan kopplas samman och då bli en ämnesövergripande kunskap.  Vi kan förstå 
bådas åsikter och anser att ett ämnesövergripande arbete inte får bli på bekostnad av 
förståelsen i undervisningen. Vi kan också se vinsterna med det ämnesövergripande 
arbetet då eleverna kan se hur kunskapen kan vara användbar i flera olika sammanhang.  
 
Vi kan se i resultatet hur delar av respondenterna betonar vikten av att alla kan lära i 
NO-undervisningen trots exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Detta är en viktig 
inställning ur ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Lpo 94 är det lärarens uppgift att 
finna alternativa vägar till lärande vilket vi kan se att dessa lärare gör.  De tar hänsyn till 
att alla är olika vad det gäller erfarenhet och kognitiv utveckling, något som Strömdahl 
(2002) poängterar som viktigt i mötet med elever. De använder sig av redskap som film, 
färdigskriven text och ritande för att undvika de hinder som finns i läsningen och 
skrivningen. Här kan vi se hur fokuseringen flyttas från problemet till lärandet vilket ger 
en stor möjlighet att lära för eleven. 
 
Vi kan i resultatet se att lärarna i sin undervisning har ett nyttotänkande. De vill att 
eleverna skall lära för framtiden och ha nytta av den kunskap som de tillägnat sig. Likt 
Sjøberg (2000) vill respondenterna att eleverna skall rustas med kunskap så att de kan 
leva och verka i det samhälle vi lever i. Denna åsikt delar vi och menar att dessa 
argument talar för att naturvetenskap är ett viktigt ämne i skolan. Om vi återgår att se 
till undersökningar inom naturvetenskap och matematik exempelvis PISA och TIMMS. 
Kan vi förstå vikten av att lärare måste reflektera över om de ger sina elever möjligheter 
att lära i sin undervisning. De måste ställa sig frågan hur kan jag som enskild lärare kan 
verka för att svenska elevers kunskaper i NO skall utvecklas? Ges eleverna redskapen 
de behöver för att kunna förstå naturvetenskapliga fenomen och kan de se nyttan med 
det som lärs?  
 

4.2.6 Slutsats 

 
Studiens syfte var att beskriva sju lärares reflektioner om hur de ger sina elever 
möjligheter att lära i NO- undervisningen. Vi anser att genom datainsamlingen har vi 
fått svar på vårt syfte. Vi drar följande slutsats utifrån läst litteratur och studiens 
resultat; För att eleverna skall få möjligheter till lärande krävs det att undervisningen är 
utformad så att språket används aktivt. Läraren skall väcka elevernas intresse och utgå 
från deras erfarenheter och sedan skall detta förklaras och diskuteras så förståelse 
utvecklas. Utan förklaring och diskussion uppstår ingen förståelse för det upplevda och 
därmed inget lärande.  
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4.3 Förslag till fortsatt forskning 

För att få en helhetsbild av lärarna i en sådan här studie skulle det vara intressant att 
fortsätta datainsamlingen genom att göra flera observationer i undervisningssituationer 
som kan styrka och bekräfta de olika tillvägagångssätt som lärarna beskriver i 
intervjuerna. Här skulle vi kunna får en bild av hur undervisningen ser ut i förhållande 
till det planerade. För att utveckla studien vidare skulle det vara intressant att intervjua 
fler lärare som är erkänt skickliga inom NO-undervisningen, samt jämföra skillnader 
mellan dessa och lärare som ej är utbildade inom området men som ändå undervisar i 
det. Frågan är om det skulle finnas drag och regelbundenheter hos de erkänt skickliga 
lärarna som de övriga lärarna saknar.  

4.4 Studiens relevans 

Andra lärarstudenter och lärare kan inspireras och få kunskap om hur en god 
undervisning där eleverna får möjlighet att lära kan se ut. Detta kan inspirera lärare att 
ha en meningsfull undervisning, vilket gör studien relevant.   
 
För oss personligen som lärarstudenter har vår studie hög relevans. Vi är måna om att i 
vårt framtida yrkesliv kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för lära och vi anser 
att detta är något som alla verksamma lärare bör sträva efter. Genom att ta del av lärare 
som i praktiken bedriver en undervisning av god kvalité och ger eleverna möjligheter att 
lära kan vi få kunskap och inspiration för vårt eget undervisande.  
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Bilaga 1 
 
 
Bakgrund till intervju 
 

• Ålder? 
 

• Beskriv din utbildning 
 

- Hur många poäng har du i ämnet naturvetenskap? 
- Fortbildning inom ämnet? 

 
• Hur många år har du arbetat som lärare? 

 
• I vilka skolår har du varit och är du verksam i?  

 
• Vad ingår i din tjänst? 

 
Huvudfråga 
 

• Hur ser din undervisning ut i biologi/fysik/kemi? 
 
 
Till dig som respondent 
 
Reflektera kring frågan och fundera på vilka möjligheter du kan ge eleverna i NO-
undervisningen.  
 
Ta gärna med dig material från din undervisning som stöd vid intervjun.  



 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguiden som vi valde att använda som ett redskap under datainsamlingen. 
 
 
 
Vardagstankar 
 
Förkunskaper 
 
Vad kan vi? 
  
Vad vill vi veta? 

  
Ämnesövergripande 
 
Samarbete med andra 
lärare 

 
Prioriteringar 
 
Områden som läggs 
mycket tid på 
 
Gränsa av och våga 
välja bort 
 
Bättre med djup på 
några delar  
än grunt på alla 
 
Strategiska val och 
ordningsföljd 
 av områden 
 

 
Arbetsgång 
 
Hypotes 
 
Testa själv 
 
Dra slutsatser med 
eller utan lärare 
 
Diskussion 
 
Teoretisk 
förankring 
 

 
Läroplan 
 
Kursplan 
 
Bedömning 
 
Förutsätter ett mål ett 
annat 
 
Arbetas det flera gånger 
med samma mål 

 
Individanpassning 
 
Se alla elever 
 
Variation i 
undervisningen 
 
Elevers inflytande och 
påverkan 
 
Viktigt att det är 
uppskattat och roligt 

 
Material 
möjligheter med 
olika former 
 
Är boken viktig 
 
Vad betyder 
material 
 
Vad söker vi 
kunskap 
 
Läromedel -
konkret, bok, Ssk  
 

 
 


