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Abstract 
 

This investigation is about how teachers in school can motivate and create interest for 
science among younger children. Teachers were interviewed about attitudes to their subject 
and how this affects their lessons.  

I have also tried to find out, both by interviewes but also by studying litterature, what 
the most important thing is to teach in science, which knowledge is necessarry in the future 
and why.  

My result indicates that teachers find science both interesting and important but at the 
same time they also think it is adifficult subject to teach even if they are educated. Both the 
litterature and the teachers in my study agree that knowledge in science gives us a chance to 
ask questions, take stands and solve problems and that this knowledge is important for us in 
our future. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword; Interest, Purpose of  knowledge, Science among younger children, Teachers 
attitudes



 

3 

Sammanfattning 
 

Detta arbete handlar om hur vi som lärare i grundskolans lägre åldrar kan skapa och 
bibehålla elevernas intresse för naturvetenskapliga ämnen. Genom intervjuer har jag försökt 
få fram lärares attityder till ämnet och hur detta eventuellt påverkar undervisningen. 

Dessutom har jag försökt ta reda på vad som anses vara viktiga kunskaper för framtiden. 
Mitt resultat pekar på att lärare tycker det är intressant och viktigt med naturvetenskap 

men att det samtidigt är ett svårt ämne att undervisa i även om utbildning finns. Lärarna 
menar att det är kunskaper som gör att vi kan ta ställning, ifrågasätta och lösa problem som är 
viktiga att förmedla bl a för att vi skall klara av att ta hand om vår jord och dess tillgångar. 
Detta är också något som forskning anser vara viktigt och det får också stort utrymme i 
läroplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord; 
Förhållningssätt, Grundskolans naturvetenskap, Intresse, Lärarintervjuer
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och syfte 
 

Under min lärarutbildning har jag inte sett mycket av naturvetenskap ute på skolorna 
där jag gjort min VFU vilket har fått mig att fundera över lärarnas förhållningssätt till ämnet. 

Intresset för naturvetenskap tenderar fortfarande att minska bland elever i grund- och 
gymnasieskolan och jag anser det vara viktigt att hela tiden ha för ögonen hur man kan öka 
detta intresse. 

Syftet har varit att undersöka inställningen till naturvetenskap bland lärare i 
grundskolans lägre åldrar, hur den påverkar undervisningen och därmed kanske också 
elevernas intresse, samt att ta reda vad lärare anser vara viktig kunskap att förmedla i 
naturvetenskap. 

I hela mitt arbete kommer jag att innefatta biologi, kemi, fysik, miljö och teknik i 
begreppet naturvetenskap. Detta gör jag eftersom jag läst Naturvetenskap i ett 
helhetsperspektiv 40 p och däri ingick teknik och miljö. 

Varför är det då så viktigt att läsa naturvetenskap och att öka intresset för ämnet bland 
dagens unga? Andersson (2001) hävdar att detta är en fråga vi måste diskutera, även om 
naturvetare tycker att det är en självklarhet. Om vi håller liv i diskussionen angående 
naturvetenskapens existens i skolan så är chansen stor att vi också kan hålla liv i 
undervisningen. 

 I en rapport skriven av Forsling m fl (1995) har Skolverket och Verket för 
högskoleservice sammanfattat vikten av naturvetenskap som allmänbildning och en teknisk 
grundkompetens, med att få en kunskap för att förstå omvärlden, för att kunna deltaga i 
diskussioner samt för att få en grund för fortsatt utbildning inom områden där 
naturvetenskaplig kompetens krävs, en kompetens som är oerhört viktig för utvecklingen av 
samhället. 

Vi lever i ett samhälle som kräver allt mer av oss som medborgare och Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet 1998) talar om att skolans uppdrag bland annat är att: 

 
eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt  (sid 7). 
 
Eleverna skall också: 
 
utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ (sid 7). 
 
Vikten av att studera naturvetenskap tidigt är enligt Harlen (1997) att barn utvecklar 

föreställningar om omvärlden och utan att undersöka dessa närmare så är risken stor att det 
förblir vardagsföreställningar.   

Sjöberg (1998) skriver att grunden för ekonomisk och teknologisk utveckling ligger i 
naturvetenskapen, samt att den spelar en stor roll också i det politiska och ideologiska 
sammanhanget. De flesta behöver därför ha kunskaper om inte i, så i varje fall om 
naturvetenskap. Han menar att det är viktigt att motivera nyttan av naturvetenskap för 
eleverna, och inte bara med att någon har bestämt det eller att så har det alltid varit. 
Naturvetenskapen skall vara allmänbildande och inte ligga till grund för ett eventuellt 
framtida naturvetenskapligt yrke. De kunskaper vi bör koncentrera oss på att förmedla är 
sådana som vi alla bör ha i samhället för att kunna ta ställning och deltaga i debatter t ex. Det 



 

6 

kan också handla om kunskaper som vi behöver för att vara rädda om oss själva, vår miljö 
och allt det som finns omkring oss. Kunskaper om hur behov har uppstått i historien och som 
ligger till grund för mycket av det som vi idag ser som naturliga hjälpmedel. Att lära sig 
förstå hur allt hänger ihop och att vi bara är en liten del i en stor föränderlig omgivning. Han 
pratar också om tre olika sätt att se på naturvetenskapsundervisningen. Som produkt, med 
lagar, begrepp och teorier, som process som handlar om metoden och där naturvetenskapen 
blir ett verb, något vi gör. Det tredje handlar om hur naturvetenskapen är en del av samhället 
och att vi behöver kunskapen för att inte hamna utanför detta. 

Andersson & Bach (1995) anser att vi idag inte har någon bred naturvetenskaplig kultur 
i samhället och att naturvetenskapslärarna därför har en svår uppgift: att få eleverna att 
använda naturvetenskapliga begrepp så att det blir naturligt för dem att använda dessa även 
privat och på så sätt få ut naturvetenskapen i samhället. För att uppnå detta är det viktigt att 
samtala och diskutera, både skriftligt och muntligt. 

Skolverket (2003) skriver att en begreppsutveckling kräver att eleven har något att säga, 
att hon/han vågar säga det samt att hon/han vet hur man skall säga det. Det blir dock en 
balansgång där för stor vikt inte får läggas på vad och hur för att modet inte skall svikta. Det 
är därför viktigt att de första skolåren sker i en trygg miljö där självtilliten kan utvecklas och 
där eleven känner att det hon/han säger tas på allvar. 

Vygotsky säger (citerad i Andersson, 2001) att; 
 
Undervisningen i skolan är en av de viktigaste källorna för barnets begreppslärande 

och en betydande faktor när det gäller att påverka begreppslig tillväxt; undervisningen avgör 
barnets hela mentala utveckling  (sid 13). 

 
Andersson (2001) anser att lärarnas roll är att vara med och skapa en naturvetenskaplig 

allmänbildning i hela samhället och skriver: 
 
Grundskolans naturvetare är folkets lärare. De kan gå i spetsen för en folkrörelse för 

naturvetenskapligt kunnande och allmänbildning åt alla. Är det inte en både ansvarsfull och 
stimulerande vision för framtiden? (sid 222). 

 
Forsling m fl. (1995) menar att vi måste förändra naturvetenskapsutbildningen så att den 

följer förändringar i samhället och att den kommer närmre vanliga människor. Hon anser att 
vi inte behöver fler naturvetare av den sort vi har idag, utan istället åter får en kontakt mellan 
allmänheten och vetenskapssamhället, en kontakt som var mycket större förr när människans 
nära behov vad det som styrde vetenskapsmännens forskning. Hon tar också upp att vi 
upprörs över miljöproblem som t ex övergödning och växthuseffekt men vi vill fortfarande 
köra vår bil och detta, menar hon kan tyda på att våra kunskaper inte är tillräckliga för att vi 
skall kunna förändra vårt beteende. 

Hur skall man då åstadkomma allt detta och vad är det vi skall koncentrera 
undervisningen på?  

Carlgren & Marton (2001) skriver mycket om att lärarens profession kommer att 
förändras. De menar att i stället på att fundera över Hur? så kommer man att behöva tänka 
mer på Vad? De anser att man inte kommer att ha så många fasta metoder (hur) eftersom 
undervisningen alltmer individualiseras efter varje elevs förutsättningar. Istället kommer 
undervisningen i framtiden alltmer att koncentreras på vad eleverna behöver i en alltmer 
varierad och föränderlig värld.  

Skolans uppgift blir att skapa en atmosfär som tillåter och uppmuntrar till att prova och 
ifrågasätta. Detta menar Helldén (1994) och säger att eleverna måste få tillfälle att 
tillsammans med andra diskutera, prova och på så sätt också reflektera över sina egna tankar. 
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Statens utformning av skolans uppdrag har också den förändrats och handlar idag inte så 
mycket om hur verksamheten skall läggas upp utan istället om vad som skall åstadkommas. 
Innehållet i uppdraget har alltså förändrats från att tillhandahålla information till att ge elever 
redskap och kompetens för att ta till sig information. 

 
Carlgren & Marton (2001) beskriver förändringen av skolans uppdrag som: 
 
att det tidigare var begränsat till att lära eleverna veta att(fakta) och hur (färdigheter) 

men att det efterhand utvidgats till att också omfatta utveckling av att veta varför (förståelse) 
och vad (förtrogenhet)  (sid 197) 

 
Dahlin m fl. menar i motsats till Carlgren & Marton att frågan Hur? är viktig. De skriver 

att man måste besjäla lärandet, vi måste fundera ut hur vi skall kunna levandegöra 
undervisningen och att lärarens personlighet är av stor betydelse. Har jag som lärare en stark 
inlevelseförmåga så kan jag lyfta innehållet och besjäla det. De frågar sig:  

 
Är barnens bristande engagemang möjligen relaterat till en likaledes ytlig attityd hos 

lärarna, nämligen att här gäller det bara att hinna med kurserna och sätta betyg (sid 116) 
 

De tror också att det är så många lärare arbetar idag. Hinner vi klart så gör vi något roligt i 
slutet av terminen, men det kan vara svårt att ha roligt då, skriver författarna, om man inte 
haft det tidigare.  

De beskriver i sin bok,  
 
läraren som själavårdare  (sid 71 ff.) 
 

och menar att en lärare som brinner för sitt ämne kan väcka barns lust till nya kunskaper, till 
en äkta vilja att lära. De anser också att lärarens kunskaper i ämnet är av mycket stor vikt. 
Vikten av ett besjälat lärande i skolan betonas, och att det 
 

är en förutsättning för att man som vuxen får ett levande intresse för nya kunskaper, 
samt att man bevarar barnets flexibla tankestrukturer och inte fastnar i rigida föreställningar 
om hur världen egentligen är. (sid 253) 

 
Andersson (2001) anser också att detta är ett sätt att öka intresset för naturvetenskap 

bland barn och ungdomar. Han skriver dessutom om vikten av att  
 
personifiera naturvetenskapen (sid 47 ff.) 
 
för om man även skulle utveckla ämnet till att handla om personerna bakom processerna 

och produkterna så får man ytterligare en dimension på ämnet.  
Lendahl & Runesson (1995) påpekar att en av lärarens viktigaste uppgifter är att 

undervisningen arrangeras så att eleverna lär sig det som kursplanen dikterar. Det är lätt att 
som lärare tro att eleverna har lärt sig genom att de svarat rätt på de frågor man ställt och gjort 
uppgifterna de skall, och sedan se detta som ett resultat av undervisningens upplägg. Det 
gäller att inte fastna i något som tidigare verkat fungera utan att verkligen fundera över vad 
det faktiskt innebär att lära sig. Som lärare måste vi vara beredda på att ompröva och se olika 
vägar till kunskap. 

Doverborg & Pramling (1995) betonar hur viktigt det är att sätta sig in i elevens 
perspektiv och att alltid fråga sig hur eleven erfar det vi säger. De skriver också att det är 
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erfarandet som skall vara grunden och målet med en pedagogik som inriktar sig på förståelse. 
De menar att  

 
Det är själva förändringen från ett sätt att erfara något till att erfara det på ett nytt sätt 

som är lärande (sid 13) 
 
Det svåra i naturvetenskapsundervisningen enligt Andersson (2001), är att få ihop den 

till en fungerande helhet; faktakunskaper som skall förmedlas till eleverna på ett arbetssätt 
som främjar elevernas framtida utveckling och som skall utgå från elevernas vardag och 
tidigare erfarenheter och att välja innehåll i undervisningen. 

Just frågan om vad man skall ta upp i undervisningen i naturvetenskap i grundskolans 
lägre åldrar ter sig ändå som minst viktig för samtliga författare. 

Det absolut viktigaste är ändå att vi som lärare har en djup insikt i Varför och Hur, eller 
som Forsberg & Holmlund (1990) uttrycker det: 

När lärare på ett medvetet sätt relaterar undervisningens vad, varför och hur till 
varandra ges underlag till insikt och förändring av det praktiska handlandet inom de givna 
ramarna. (sid 35) 

 

1.2 Frågeställning. 
Vilket förhållningssätt har lärare i grundskolans lägre åldrar till naturvetenskap och hur 

påverkar det undervisningen? 
Vad är viktig kunskap att förmedla till elever i denna ålder? 
Hur kan intresset för naturvetenskap ökas/behållas? 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 

Jag valde att intervjua sju lärare som är verksamma på min partnerskola, tyvärr hoppade 
två stycken av, av olika anledningar, när jag kom för att hämta deras svar och bestämma tid 
för uppföljningssamtal. Orsaken till att jag valde lärare från endast den här skolan var att jag 
har en del bakgrundskunskap om undervisningen på skolan, dels genom praktik men också 
genom vikariat samt att jag har en dotter som går i skolan, dock inte i det spår där jag har 
praktiserat. Skolan har åldersblandad undervisning och det är uppdelat i 0-2- och 3-5-klasser.  

Jag har intervjuat lärare i både 0-2 och 3-5 och dessutom en fritidspedagog eftersom jag 
vet att hon har stor del just i naturvetenskapsundervisningen som ofta sker i temaform och där 
man då utnyttjar all personal i arbetslaget för att få mindre elevgrupper. Något jag däremot 
inte kände till sedan tidigare är lärarnas inriktning i sin utbildning. 

Här följer en presentation av lärarna  
 
L1: Manlig lärare som idag arbetar i en 3-5: a. Utbildad 1-7 lärare Ma/No i Göteborg. Har 

arbetat i 6 år i år 0-2 och 6 år i år 3-5. 
 
L2: Kvinnlig lärare verksam i en 3-5: a. Utbildad 1-7 lärare Ma/No i Umeå. Har arbetat elva 

år i år 3-5. 
 
L3: Kvinnlig lärare verksam i år 0-2. Utbildad 1-7 lärare i Sv/So i Halmstad. Arbetat i knappt 

tio år i år 0-2. 
 
L4: Kvinnlig lärare verksam i år 3-5. Utbildad mellanstadielärare i Växjö. Har arbetat med 

elever i åldrarna 9-12 år i 27 år. Läste kemi och naturvetenskap för högstadiet i sin 
utbildning och har dessutom 5 p naturvetenskap och 5 p teknik i fortbildning. 

 
L5: Fritidspedagog delvis verksam i år 3-5 men också på Fritids med barn från  
      0-5. Utbildad fritidspedagog. Olika arbeten i tjugo års tid, allt från kvällsfritidsgård till i 

0-2 klass. Ingen naturvetenskapsutbildning men ett brinnande intresse för ämnet. 
 
L6: Kvinnlig lärare Sv-So som arbetar i år 0-2. Hoppade av p g a tidsbrist. 
 
L7: Kvinnlig fritidspedagog som arbetar på fritids men också i år 3-5 under skoltid.  Hoppade 

av p g a sjukskrivning. 
 

Förutom att intervjua lärare har jag genom litteraturstudier tittat på vad tidigare 
forskning anser om hur vi skall få eleverna att intressera sig för naturvetenskap och varför det 
är viktigt med kunskaper i ämnet och vilka dessa kunskaper är. 
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2.2 Datainsamling 

 
De metoder jag använt mig av i mitt arbete har varit litteraturstudier och intervjuer. 

Mina litteraturstudier fick ligga till grund för vilka frågor jag kom att ställa i intervjuerna och 
frågorna finns med som bilaga 1.  

Efter att jag formulerat frågorna kontaktade jag de tilltänkta intervjupersonerna och 
frågade om de var intresserade. Några ville svara muntligt och andra ville svara skriftligt, 
vilket fick till följd att jag använt mig av både kvalitativa men också strukturerade intervjuer 
med efterföljande samtal vilka beskrivs av Johansson och Svedner (1998).  Därefter lämnade 
jag ut frågorna på vilka det också stod vad arbetet skulle komma att handla om och med 
information om sekretessen på svaren, alltså att jag skulle låta dem vara anonyma även om 
jag citerar dem. 

Jag har sedan hämtat de skriftliga svaren och kommit överens om en tid för 
sammanträffande direkt för att ha möjlighet att prata om lärarnas svar. Vid denna tidpunkt 
pratade vi också om huruvida man tar reda på och förhåller sig till elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter, en fråga som inte fanns med bland de utskrivna. Jag tog givetvis 
också upp den här frågan med de jag intervjuade muntligt, vilket skedde efter de skriftliga. 
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2.3 Procedur 
Efter att ha läst och samlat på mig kunskap om vad tidigare forskningar pekar på som 

viktigast i naturvetenskapsundervisning så sammanställde jag mina intervjufrågor. Jag åkte 
till skolan och kunde därför klart förklara mina frågor, berätta vad jag skulle göra med svaren 
och vad jag skulle skriva om, varför jag skulle göra det, alltså för mitt examensarbete, och 
sedan fick de själva vara med och bestämma hur de ville genomföra intervjuerna.  

De som ville svara skriftligt på frågorna fick en vecka på sig att göra detta. När jag 
samlat in svaren på dessa, gick jag igenom dem och markerade vad jag tyckte var oklart och 
noterade följdfrågor. Det var vid detta tillfälle som frågan om elevernas förkunskaper och 
föreställningar dök upp, och detta tog jag upp vid efterföljande samtal. Denna fråga lade jag 
också till de muntliga intervjuerna som gjordes efter de skriftliga.  

Även inför de muntliga intervjuerna hade jag lämnat ut frågorna några dagar innan, och 
dessa lärare hade skrivit ned stödord inför vår träff vilket kändes bra, men jag tyckte ändå att 
den skriftliga varianten var mer givande. Det är som intervjuare lätt att missa en följdfråga av 
vikt varför man får återkomma även här. Det var också lättare att sammanställa de skriftliga 
svaren. Eftersom jag inte använde mig av bandspelare utan noterade svaren på frågorna vid de 
muntliga intervjuerna så sammanställde jag dessa med vad lärarna själva antecknat och 
kontrollerade sedan så att jag uppfattat allt på rätt sätt. 

Efter att ha sammanställt samtliga svar har jag i mitt resultat presenterat vad jag kom 
fram till, dels genom löpande text med citat men också med en sammanställning av svaren 
fråga för fråga i en tabell för att få en bättre överblick. I denna sammanställning har jag 
omformulerat frågorna till ja och nej frågor. 
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3. Resultat 
 

Efter att ha gått igenom intervjusvaren vågar jag påstå att på min partnerskola är lärarna 
intresserade av naturvetenskap. Många av dem är också utbildade i ämnet, tre av fem har 
naturvetenskap som inriktning vilket jag alltså inte var medveten om när jag valde. Det är 
dock endast en som har fortbildning i naturvetenskap men om det handlar om avsaknad av 
intresse, eller pengar/tid har jag inget klart svar på. Vid frågor om detta kan jag ändå förstå att 
det finns intresse för all fortbildning men att tiden inte tycks räcka till för att göra det på sin 
fritid och vikarietid är något man sparar till andra ändamål.  

 
Eftersom arbetslaget gemensamt har en vikariepott så använder vi den så att den 

kommer alla tillgodo. Det är därför svårt att plocka pengar här ur för att gå en 
fortbildningskurs där inte alla deltar. (L1) 

 
Samtliga lärare säger sig ha ett intresse för naturvetenskap och det man tycker är 

viktigast att förmedla är en känsla och inte faktakunskaper. Med känsla menar jag kunskaper 
som handlar om omsorg i naturen, att vara rädd om jorden, att hushålla med resurser och 
liknande. 

 
Det första grundläggandet är att förstå att vi är en del av naturen, att vi har lånat 

jorden på obestämd tid. (L1) 
Det jag tycker är viktigast att förmedla är att se att allt hänger ihop, att det vi gör får 

konsekvenser för naturen. (L4) 
 
Samtliga uttrycker också att det är viktigt att behålla eller skapa en nyfikenhet för ämnet 

bland eleverna. 
 
Barnen är positiva till ämnet och vi måste se till att de förblir positiva, att de behåller 

sin nyfikenhet. (L4) 
 
Ingen noterar någon direkt faktakunskap som att veta vad fåglar och blommor heter, hur 

kroppen fungerar rent tekniskt eller att veta vad atomer är eller hur elektriciteten kommer till 
våra hem, när vi pratar om vad som är viktigt i ämnet.  

Alla tycker också att kursplanen är bra, även om L4 pratar om att det är sådan skillnad i 
målen för år fem och nio. Det känns, tycker L4, som om eleverna får mycket större krav på 
faktakunskaper i årskurs nio. 

När det gäller planering och genomförande av naturvetenskapsundervisning så är svaren 
blandade. Två av lärarna planerar och genomför sina egna lektionspass, en gör varken eller 
och två svarar att ibland gör man det själv och ibland inte. Detta har mycket att göra med 
arbetssättet på skolan, dels att man som arbetslag gör mycket gemensamt, men också att 
naturvetenskap ofta ligger som temaarbete och där man då ibland låter den ”mest lämpade” 
hålla i det. Med detta avses den som vill och tycker det är roligt. 

 
Jag får ofta hålla i både planering och genomförande för att jag tycker om 

naturvetenskap. Kan ibland vara svårt eftersom jag själv känner att jag inte kan tillräckligt, 
att mina kunskaper är begränsade. (L5) 

Jag har ingen utbildning för detta och även om jag är intresserad så kan jag inte ge 
eleverna något, det är ett svårt ämne att undervisa i så det är bättre någon annan gör det. 
(L3) 



 

13 

Även en av de som faktiskt är utbildad väljer att låta någon annan ta över planering och 
genomförande, ofta då till någon som kanske inte har utbildningen men intresse. 

 
Trots att jag har Ma-No inriktning så tycker jag att det är svårt med naturkunskap /.../ 

Det kan vara riktigt klurigt att planera och genomföra. Tyvärr, eftersom eleverna i denna 
ålder tycker om det mesta, kunde man säkert få fler intresserade om man själv brann för No 
och hade mycket idéer. (L2) 

 
På frågan om vad man gjort under läsåret var svaren; människokroppen, fåglar, kopplat 

lampor, vatten, luft och av två lärare ingenting, eftersom temaarbetena detta år handlat om 
annat. L2 svarar att hon inte riktigt vet, eftersom hon kom tillbaka från mammaledighet efter 
jul och inte arbetat i detta arbetslag innan. Årskurs 3 och 4 har en timme 
naturvetenskap/teknik inlagt i schemat varje vecka. Dessa lektioner är det en fritidspedagog 
som har hand om, dock inte den som svarat på intervjufrågorna, utan hon som hoppat av. Alla 
svarar dock att det blir mycket naturvetenskap i nästan alla teman även om man inte direkt 
tänker på det. Här handlar det ofta om att man i So-tema pratar om kända personer, 
uppfinningar, naturresurser o s v som har naturvetenskaplig anknytning. Det är över huvud 
taget mycket som handlar om naturvetenskap om de bara tänker efter lite. Hemkunskap och 
idrott är sådana ämnen som nämns i dessa sammanhang. 

 
Om jag tänker efter så har vi nog naturvetenskap varje dag. Jag tror att vi lever kvar i 

det gamla, att det måste vara experiment och så. (L1) 
 
När det gäller elevernas intresse och om lärarna tror att de är med och påverkar så svarar 

samtliga att eleverna är intresserade men ingen säger sig veta om de är med och påverkar 
detta intresse på något sätt. Vad man uttrycker är att undervisningen klart kan påverka, vad 
man gör, och på vilket sätt man gör det. Något som L4 tror kan påverka intresset är att vi 
lärare är lite rädda för att undervisa i naturvetenskap, att göra experiment t ex. För som hon 
säger 

Det kan gå åt pepparn. 
 

Hon menar också att många lärare lever kvar i det gamla tänkandet med att det bara handlar 
om försök där det tar tid att plocka fram, det blir helt enkelt komplicerat att undervisa. L4 har 
tidigare ofta tagit hjälp av lärare i högstadiet för att genomföra lektioner men på skolan har 
man nu mer eller mindre rationaliserat bort klassrummen för naturvetenskap eftersom dessa 
klassrum används av en och samma klass alltid för samtliga ämnen. Även om det finns något 
dragskåp och säkerhetsutrustning kvar så har man svårt att få tillgång till detta.  

På frågan om hur man tar hänsyn till elevernas tidigare kunskaper svarar L1, L4 och L5, 
som är de lärare som planerar och genomför sin egen undervisning, att det tyvärr inte är något 
man tar hänsyn till innan planeringen, men däremot när man drar igång ett lektionspass eller 
introducerar ett nytt tema. Ofta gör man då en tankekarta, gemensamt, i grupp eller enskilt där 
många av elevernas funderingar kommer fram. 

 
Vi gör en tankekarta med temats namn i mitten. Sedan skriver jag på tavlan allt som 

eleverna säger, de som de vet, tror sig veta och det som de undrar över  (L1) 
 

Utefter denna tankekarta arbetar man sedan men det blir ofta läraren som leder in eleverna på 
det man redan har planerat. 

Om man skall sammanfatta resultatet så visar det att lärarna jag intervjuat är överens om 
att det är viktigt med naturvetenskap, men att det är svårt att få tid till det. Man tycker att det 
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är svårt att undervisa i och man har en benägenhet att låta det hamna längst ner på 
dagordningen. Det är ofta annat som kommer före, vilket antagligen handlar om att man 
tycker det är krångligt och att detta spelar en större roll än både intresset och nyttan. Det är 
lätt att avstå från sådant som är svårt till förmån för annan undervisning som blivit rutin och 
där lärarna känner en säkerhet i vad som skall göras. Samtliga intervjuade lärare tycker också 
att det är intressant med naturvetenskap och att det som är viktigast att förmedla till eleverna 
är mer en känsla för ämnet än rena faktakunskaper. Det eleverna bör lära sig är att ifrågasätta, 
att leta efter förklaringar, att kunna motivera ett ställningstagande och fundera ut lösningar på 
problem, helt enkelt att lära sig arbeta på ett vetenskapligt sätt, vilket lärarna också tycker att 
de lär sig men att det inte alltid sker just när man har ett naturvetenskapligt ämne som tema. 
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4. Diskussion 
 

 När jag nu skall försöka knyta ihop mina litteraturstudier med det resultat jag kommit 
fram till är det en sak som direkt slår mig; hur viktiga förkunskaperna är. Flera av de böcker 
jag nu läst ingick i några av de första kurserna jag läste på universitetet och som jag då 
uppfattade som tråkiga och lite tunga. Nu, efter all min praktik samt 40 p naturvetenskap 
upplevde jag dem som både roliga och lättlästa. Jag har alltså fått ett klart bevis på hur viktigt 
det är att undervisning bygger på den lärandes tidigare kunskaper och erfarenheter. En av de, 
enligt Helldén (1994), mest citerade meningarna beträffande lärande i naturvetenskap har 
uttalats av en amerikansk psykolog vid namn Ausubel: 

 
If I had to reduce all of educationel psychology to just one principal, I would say this; 

The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 
Ascertain this and teach him accordingly  (sid 11). 

 
Tyvärr är detta, enligt min uppfattning något som de lärare som jag intervjuat inte 

lägger någon större vikt vid. När man gör en tankekarta efter att planeringen är gjord så blir 
det gärna att eleverna styrs till det man vill ta upp, det blir mer läraren som gör tankekartan 
för att tala om vad temat kommer att handla om. Visserligen får man en idé om vad eleverna 
undrar över och läraren förklarar en del på vägen men det känns ändå som om man börjar i fel 
ände. Det blir inte ett arbete som grundar sig på vad eleverna redan kan och vad de vill veta 
mer om. Detta kan också enligt Andersson (1996) påverka elevernas intresse. Det vi redan 
kan eller det som ligger för långt ifrån  vår begreppsvärld är ointressant och då försvinner 
också motivationen. 

 
Om vi hittar elevernas tankenivå kan vi skapa intresse (sid 11)  
 
Andersson (1996) menar också att det inte bara handlar om elevens utgångsläge ur 

naturvetenskapligt perspektiv utan även ur andra dimensioner. Vad eleven tänker om sig själv 
och skolan i allmänhet spelar också en betydande roll för lärandet. En god självkänsla, en tro 
på sig själv och att man duger, är viktigt för inlärningen. Det är också mycket viktigt att inte 
helt förkasta elevernas vardagsföreställningar. 

Helldén (1994) betonar också att vi måste lära känna elevernas utgångsläge innan 
undervisningen, vi måste veta vad och hur de tänker om vissa fenomen för att hjälpa eleverna 
att förstå omvärlden, samtidigt som vi måste skapa situationer i undervisningen där tänkandet 
utmanas. Han menar att eleverna måste utveckla en komplett förståelse för omvärlden för att i 
framtiden kunna verka för en hållbar utveckling. För att eleverna skall förstå så skaffar de sig 
föreställningar utifrån sin egen erfarenhet och då måste undervisningen också utgå från dessa 
erfarenheter.  

Detta tycker jag att min partnerskola är bra på, att skapa en tillåtande atmosfär. L4 
nämner också detta i intervjun. Det är viktigt att alla får vara med och prova och att man 
lyssnar på allas åsikter och detta är också något man arbetar aktivt med, att prata och föra 
fram sin egen åsikt utan att någon annan tillåts uttrycka sig negativt om det som framförs. 
Eleverna får lära sig att om man skall säga emot så måste man kunna förklara varför man 
tycker annorlunda, alltså ha bra argument och inte bara säga; så är det inte! Detta är viktigt i 
alla situationer i skolan, alltså även i naturvetenskapligt syfte. Att kunna och våga ifrågasätta 
samt att klara av att lösa problem är något man lär sig genom att läsa naturvetenskap. 
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Harlen (1997) noterar att man kan få dubbel utdelning av att läsa naturvetenskap, både en 
tankeprocess och ett resultat. Vi måste inspirera barnen att undersöka och att vara skeptiska 
mot så kallade sanningar och att detta är den vetenskapliga träningens syfte. 

Som vuxna måste vi kunna ta ställning i många olika naturvetenskapliga frågor, t.ex. 
sådant som rör vår miljö både lokalt och globalt men också hälsofrågor och etiska frågor. 
Detta menar Harlen (1997) att eleverna lär sig genom att arbeta vetenskapligt. Barnen får då 
en metod för att samla in information, prova sina idéer och söka förklaringar, och detta kan 
hjälpa dem senare i livet, dels för att tillgodogöra sig nya erfarenheter men också helt enkelt 
för att förstå världen runt omkring. Just frågor som handlar om miljö och resurshushållning är 
något som samtliga intervjuade lärare pekar på som viktigast i naturvetenskapsundervis-
ningen. Samtliga betonar att det är viktigt att inse hur vi och vår livsstil påverkar, inte bara 
den miljö vi har runt oss utan även den vi har inne i oss, hur vår kropp reagerar på det vi gör. 
Detta tycker jag var positivt att höra för jag var av den uppfattningen att miljöundervisningen 
försvann från skolan samtidigt som kompostbehållarna. Detta är också i linje med vad 
kursplanen säger om hur vi skall använda kunskaper i naturvetenskap. 

Kursplanens mål (Skolverket 1994) som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 är:  
 

beträffande kunskapens användning 

– ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till 
samhälleliga framsteg, 

– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till 
resursbevarande, 

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas 
upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. (sid 53) 

Andersson (1996) tar upp flera exempel på varför det är bra med kunskaper i 
naturvetenskap och delar in detta i fyra olika områden. Ett område är hem och vardag. Här är 
det viktigt med kunskap om t.ex. energi som kan hjälpa oss att spara både pengar och miljö. 
Andra området är arbetsplatsen där det kan handla om vad som kan hända i vår kropp och 
varför, om vi arbetar med kemikalier eller utsätts för strålning. Därefter följer samhället och 
även här är det viktigt med kunskaper om miljöpåverkan för att kunna ta ställning i frågor 
som rör t.ex. vägbygge, planering av sopstationer och liknande. Sista området handlar om vår 
personliga världsbild och att kunna känna glädje över mycket i vår omvärld tack vare 
kunskap. Att veta vad stjärnbilderna heter, hur kretslopp fungerar, vad som får ett frö att gro 
och vad fåglarna vid husknuten som vi ser eller kanske bara hör, heter.  

Lärarna i mina intervjuer anser också att själva processen med problemlösning, 
hypoteser, ifrågasättande o s v är något mycket centralt i naturvetenskapsundervisningen och 
en kunskap i sig som eleverna måste lära sig. Som jag skrev i resultatdelen så är ju detta något 
man använder sig av i så gott som samtliga ämnen och jag tror att vi som lärare oftare bör 
påpeka för eleverna att det inte bara är resultat som räknas. Hur ofta har jag inte hört, både av 
mina egna barn men också av elever ute i verksamheten säga att de inte lärt sig någonting i 
skolan idag. Eleverna själva ser inte processen som en kunskap. Skolverket (2003) skriver att 
uppgiften för skolan inte bara är att förmedla kunskap utan också att utveckla elevers 
kunskapande. Kunskapsförmedling har ett slags facit att kontrollera mot medan kunskapandet 
avser arbetet, att formulera problem och komma till en slutsats. När eleverna lär sig att 
teoretiskt reflektera över sitt praktiska arbete så förbereds de att både förändra och att anpassa 
sig till förändringar i sitt kommande arbetsliv. För att se kunskap som ett redskap så blir 
sammanhanget där kunskapen utvecklas viktig. Det betyder att skolan måste ge eleverna 
meningsfulla sammanhang att arbeta i men också en historisk bakgrund. Naturvetenskapen 
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har också utvecklats från att endast ha varit koncentrerat på forskningars resultat, alltså ren 
fakta, till att innefatta hur man kommit fram till dessa resultat både när det handlar om 
metoder, men också om hur behovet uppstått genom historien. 

Samtliga intervjuade lärare pratar om hur viktigt det är att behålla elevernas intresse och 
nyfikenhet för naturvetenskap och de tror också att undervisningen påverkar. Här är det då 
lite märkligt tycker jag att man inte involverar eleverna i planeringen för att dels få reda på 
vad de vill göra och lära sig mer om, och dels vad de redan tror sig veta. Att sedan utifrån 
detta planera undervisningen måste ju bli mycket enklare. Dessutom får man ju en vink om 
vad eleverna kan komma att undra över och fråga om och kan därmed förbereda sig på ett 
annat sätt vilket borde vara positivt med tanke på att flera av lärarna säger sig vara osäkra på 
ämnet. Genom att som lärare kunna förbereda sig på att sådant sätt så kan vi också som 
Dahlin m fl (2002) vurmar så för, Besjäla lärandet. Att framstå som en lärare med stora 
kunskaper menar också Andersson (2001) är oerhört viktigt. Eleverna skall hela tiden förstå 
hur mycket läraren behärskar för att få eleverna engagerade i undervisningen. Det blir som en 
sporre och man vill kunna lika mycket. För att väcka deras entusiasm måste man också klara 
av att prata fritt och självklart för då först kan läraren visa vägen samt förmedla lusten att 
själv pröva sina vingar. 

Hur kan man då enligt Dahlin & m fl besjäla naturvetenskapsunder-visningen? Viktigt 
är att lärarna har en god utbildning i ämnet som gör att man får det viktiga självförtroendet i 
undervisningen. Först då kan vi fascinera eleverna med allt spännande som finns att upptäcka 
inom naturvetenskapen. Detta att fascinera eleverna och att det finns så mycket som är 
spännande i naturvetenskapen säger också flera av lärarna i intervjuerna. Jag har dessvärre 
inte sett mycket av detta när jag varit runt i verksamheten, en lärare som verkligen vet vad 
han/hon pratar om och där eleverna lyssnar andäktigt på det som sägs, men kanske är jag 
negativ eller också har jag inte varit på rätt plats vid rätt tidpunkt. Jag kan hålla med om att 
det är viktigt med goda kunskaper i ämnet man undervisar i men frågan är vad som händer 
om man endast har kunskaper men inte intresse? Flera av de intervjuade lärarna har 
utbildning, men betonar ändå sin osäkerhet vilket egentligen kanske handlar om ointresse. Då 
tror jag att det kan vara bättre att göra som man också gör i vissa fall, låta den som tycker det 
är roligt med naturvetenskap hålla i undervisningen. Det blir då större chans att eleverna blir 
entusiasmerade och också tycker det är roligt. 

En annan viktig del som Andersson (2001) pekar på är, att som lärare utvärdera sin 
undervisning för att rätta till fel och brister. Att våga se sina egna fel som lärare. Här tror jag 
dessvärre att det finns mycket att önska. Ofta har man en temaplanering som är gjord för flera 
år sedan och som man plockar fram ur byrålådan och dammar av med några års mellanrum. 
Detta har jag själv hört i det arbetslag där L1 arbetar. Här kör man samma tema med tre års 
mellanrum så att samtliga elever skall ”få” det en gång under sina år i klassen. Här blir det 
inte heller tal om att fundera på vad eleverna har för förkunskaper eller erfarenheter i ämnet. 
Dessutom tillkommer svårigheten med att man arbetar åldersblandat. I just detta arbetslag 
delar man inte upp utan man har åldersblandade grupper vilket betyder att någon går i trean 
och någon i femman när man provar att koppla lampor och pratar elektricitet t ex. Trots att 
läroplanen förordar att vi skall individualisera undervisningen för att alla skall ha möjlighet 
att lära sig så har man grupper med stor åldersspridning och ofta därför stor 
kunskapsspridning.  
Andersson (2001) tar upp en viktig ; en konsekvens av en undervisning där koncentrationen 
inte ligger på ren fakta och produkt är att vi måste acceptera att vi inte kommer att hinna med 
allt. Om eleverna skall få prova, diskutera och reflektera i varje delmoment så tar det längre 
tid, vilket det också måste få göra. 
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 L2 pekar också på detta i sitt svar på frågan hur vi kan påverka elevernas intresse: 
 

Genom att se till att det får ”sin” tid, så att eleverna får chans att upptäcka ämnet /.../ 
 

Det måste få ta tid att plocka fram material och att låta eleverna ta tid på sig i sina 
funderingar. Vi som lärare måste också acceptera att det är lite krångligt som L3 uttrycker 
det. Vi måste låta det vara lite jobbigt och t o m obekvämt för oss. Det viktigaste är ju ändå 
att få eleverna att hålla kvar vid den nyfikenhet och vetgirighet som de har i de lägre åldrarna. 
Eleverna har många frågor om sin omgivning och här finns mycket att bygga på i 
naturvetenskapsundervisningen. Detta är vår uppgift, att ta tillvara på dessa frågor och ge 
eleverna verktyg för att kunna besvara dem. 

Jag tror att min undersökning, trots ett litet underlag, ger en ganska rättvis bild av hur 
naturvetenskapsundervisningen fungerar i skolan idag. Några undantag finns givetvis men 
många lärare i grundskolans lägre åldrar har nog tankar som liknar de som mina intervjuade 
lärare gett uttryck för. Det är ett svårt ämne att undervisa i, att anpassa till åldersgruppen och 
man är osäker på sina egna kunskaper. Även om mina intervjuer är få så speglar det 
undervisningen på min partnerskola, och säkert på många andra skolor också.  

Jag tror också, precis som mina intervjuer visar, att elevernas intresse för ämnet i denna 
ålder är stort och en följdfråga som infinner sig är ju då: Vad händer med detta intresse, vad 
är det som gör att det minskar eller försvinner helt på högstadiet och gymnasiet? Är det så att 
eleverna inte får tillräckligt med tid att odla intresset i de lägre åldrarna och att det är där felet 
ligger? För att få svar på dessa följdfrågor behöver man utveckla min undersökning bl a 
genom att ta reda på hur lärare på högstadiet förhåller sig till ämnet och vad man där gör av 
sin undervisning. Jag tror t ex att det är för stor skillnad mellan undervisningssätt och 
undervisningsstoff mellan stadierna och att man samarbetar alldeles för lite. Kanske är det så 
att det i 0-5 är rolig undervisning med fokus på processen men att det på högstadiet blir mer 
allvarligt och att produkten åter blir viktigast. Detta är spekulationer från min sida som jag 
grundar på den erfarenhet jag har av mina egna barn.  

Det är lite märkligt med lärarnas svar där alla är intresserade och tycker att det är 
proceduren som är viktigare än faktakunskapen och att de inte riktigt inser att man arbetar 
mycket med naturvetenskap förrän vi diskuterar det i intervjuerna. När vi sedan pratar om vad 
man gjort och varför det är svårt att undervisa i ämnet så handlar det likväl om att det tar tid 
att plocka fram material, det är lite farligt med försök och man känner sig osäker på sina egna 
kunskaper. Positivt är ändå att lärarna är medvetna om att mycket hänger på att man lever 
kvar i den gamla tankegången att naturvetenskap måste vara experiment. Det var roligt att se 
att hos de flesta väckte det en tanke, och förhoppningsvis ser de själva på undervisningen på 
ett annat sätt efter vårt samtal. 

En sak är i varje fall säker, och jag återkommer till hur jag inledde mitt arbete; det är en 
viktig uppgift för mig och för andra nyutbildade lärare med inriktning mot naturvetenskap att 
hela tiden tänka på hur vi skall motivera eleverna att läsa naturvetenskap och att få dem att 
göra det för att det är viktigt och intressant och inte för att det kan komma att ge ett välbetalt 
arbete i framtiden. Vi behöver kunskap i naturvetenskap för att, som både litteraturen och 
intervjuerna visar, ta hand om vår jord och ha något att lämna över till efterföljande 
generationer. 
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Bilaga 1 
 
 

Några frågor till dig angående naturvetenskap i grundskolans lägre 
åldrar. 

 Mitt arbete kommer att handla om Vad Hur och Varför naturvetenskap i de lägre 
åldrarna och hur lärarnas inställning ev. påverkar elevernas framtida intresse? 

 
 

1. Berätta lite om dig själv; vilken utbildning har du, när blev du färdig, var läste 
du? 
Har du läst naturvetenskap? 
Fortbildning? 
Hur länge har du arbetat och i vilka åldrar? 

 
 

2. Vad känner du inför naturvetenskap? 
Intressant, tråkigt, lätt? 

 
 

3. Vad tycker du är viktigast att förmedla till eleverna? 
Något i kursplanen som du helst skulle välja bort, och varför i så fall? 

 
 

4. Tar du hjälp vid planering och genomförande av naturvetenskapslektioner? 
När, och av vem, i så fall? 

 
 

5. Berätta om vad du gjort under läsåret i naturvetenskap. 
Hur? Vad? Varför? 

 
 

6. Hur kan du vara med och påverka elevernas intresse för naturvetenskap? 
Tror du att du gör detta? 

 
 

7. Varför är intresset så lågt tror du? Eller är det inte det? 
Vilket intryck har du av dina elevers intresse för naturvetenskap? 

 
 
Jag återkommer enligt vår överenskommelse.(Här fyllde jag i  tid , plats och på 
vilket sätt)........................................................... 
 
Du kommer givetvis att vara anonym även om jag citerar något ur dina svar i mitt 
arbete. 
 
Tack för hjälpen! 
 
Susanne Johansson 0346/82595 070/6517811



 

 

 

Bilaga 2 
 
Utskrift av svar från en lärare 

 
1. Jag läste i Umeå 1987 – 1992, 1-7 Ma-No. Det var andra året som 1-7 utbildningen 

fanns och det fanns mycket att önska. Inte minst vissa NO-kurser var rena grekiskan. 
Jag jobbade några år i Norrland innan jag 1995 återvände till Falkenberg. Det blev ett 
läsår på Mölleskolan och sen har jag varit på Skogstorpsskolan (3-5) sedan dess. Och 
trivts lika bra alla år! 

2. Trots att jag har Ma-No inriktning tycker jag att det är svårt med naturkunskap. Mina 
kurser i Umeå hade inte så värts mycket innehåll som kan användas på 10-12-åringar. 
Djur, natur är det lättaste. Det brukar vara populärt bland barnen och känns konkret 
och nära. Värre är det med klassisk kemi och fysik. Det kan vara riktigt klurigt att 
planera och genomföra. Tyvärr, eftersom eleverna i denna åldern tycker om det mesta 
kunde man säkert få fler intresserade om man själv brann för No och hade mycket 
idéer.  

3. Det man vill att eleverna först och främst ska ha med sig i livet är att vi måste vara 
rädd om vår jord, vi har bara en. Miljöfrågor, växthuseffekten, människans påverkan 
på Moder Jord, avgaser, utsläpp o s v. Kursplanen är ok tycker jag. 

4. Jag ansvarar själv inte för några specifika NO-lektioner. Det är vår fritidspedagog som 
håller i den biten. Eleverna har ett pass i veckan. Och treorna har en utelektion per 
vecka. 

5. Jag har ju inte arbetat så länge i detta arbetslag så jag har inget bra svar här. Ofta är 
naturvetenskap ett eget tema en period, eller inbakat i något annat stort tema. Tyvärr 
så tror jag att ämnet ofta får stå tillbaka till förmån för andra saker. Säkert delvis för 
att många med mig tycker det är ganska svårt. 

6. Genom att se till att det får ”sin” tid, så att eleverna får chans att upptäcka ämnet. Att 
man pratar mycket om vår jord, miljö o s v. Jag har svårt att bedöma om jag bidrar till 
några speciella åsikter. 

7. Jag tror att intresset är ganska stort, om eleverna bara får chansen… Kan man göra 
ämnet konkret och vardagsnära så är det ju toppen. Experiment och praktiska inslag är 
alltid populära hos de flesta. De får blanda, elda, undersöka m m. Men som sagt, på 0-
5 där vi oftast inte har NO-lektioner utlagda på schemat försvinner det nog lätt bland 
allt annat. Det är både bra och dåligt med tema tycker jag. Risken är att man 
”glömmer” stora, viktiga delar, eller helt enkelt inte hinner med. Det är viktigt att 
checka av med kursplanerna så att man inte missar något. T ex No och So 
kursplanerna innehåller väldigt mycket redan år 5 så det är ingen lätt uppgift. 

 
 

 


