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Förord 

 

Vi vill med detta förord tacka olika personer som har hjälpt oss under våra studier och 

uppsatsarbete. 

 

Först och främst vill vi tacka våra familjer för deras förståelse och engagemang i detta 

slutskede av vår lärarutbildning samt all uppmuntran som har sporrat oss till att fullfölja våra 

studier med gott mod och tillförsikt. 

 

Vi vill även tacka alla respondenter som tagit sig tid att bevara vår enkät.  

 

Till sist vill vi tacka våra handledare, Bodil Sundberg och Guy Karnung för deras 

konstruktiva bedömning och handledning. Utan er hade detta arbete inte kunnat genomföras.  

 

Vi anser att samarbetet mellan två olika institutioner har varit ett utmärkt initiativ för våra 

ämnesdidaktiska studier och vi ser gärna att liknande samarbete kommer att ske även i 

framtiden. 



Abstract 
 

Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år – En studie av ämnets förekomst och 

betydelse ur ett lärarperspektiv 
 

Syftet med vår studie, inom Pedagogik med didaktisk inriktning C, är att få insikt och ökad 

förståelse för NO-undervisning i grundskolans tidigare år ur ett lärarperspektiv. Vårt syfte är 

inspirerat av våra VFU erfarenheter, vilket vi förankrat i relevant litteratur. Detta inleder även 

uppsatsen.  
 
Vi har använt oss av enkäter som forskningsmetod för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Enkäten delades ut till 57 respondenter på totalt tio skolor, i tre olika 

kommuner, det är även nämnvärt att undersökningen genomfördes i tre olika län. I resultatet 

jämför vi de olika kommunerna och undersöker även samband mellan olika variabler av 

studien. Respondenterna från enkätundersökningen uttryckte att NO-ämnet fått en mindre 

prioriterad roll i grundskolans tidigare år. Samtidigt visade resultatet att ämnet har stor 

betydelse för elever och deras kunskapsutveckling på så vis att eleverna förbereds för ett liv 

utanför skolans värld. Resultatet av studien gav också en bild av hur lärarna bedriver sin NO-

undervisning. 

 

Vi avslutar vår studie genom att koppla samman resultatet med litteraturen i en reflekterande 

diskussion. 
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1. Inledning 

 
Under VFU-perioder i vår lärarutbildning har vi upptäckt en problematik kring NO-

undervisningen. Det ökade kravet för kärnämnena som finns på dagens skolor har medverkat 

till att NO-undervisningen fått en lägre status. Vi intresserar oss för att begrunda, belysa och 

undersöka denna problematik för att se om så är fallet på fler skolor och kommuner, vilket 

lade en grund för vår studie. Vi inledde denna med att fördjupa oss i relevant litteratur för att 

skapa större förståelse för ämnet. 

 

I Lpo94 står det att alla ska elever i grundskolan, vad gäller kunskapsmål som ska uppnås, 

känna till och ha en förståelse för några grundläggande begrepp och sammanhang inom bland 

annat det naturvetenskapliga kunskapsområdet. 

 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar dessutom att; 

 
Naturorientering i grundskolan skall, som namnet anger, ge eleven en översiktlig introduktion till 
fenomen och företeelser i naturen och samhället […]. Denna introduktion skall å ena sidan ge 
eleven användbara redskap för att kunna agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och å 
andra sidan ge ett underlag för att han/hon skall kunna utveckla naturvetenskaplig kunskap. (s 116) 

 

Vi tolkar dessa synpunkter som att NO-undervisningen utgör en viktig del i elevers 

grundskoleutbildning, dels eftersom kunskaper inom det naturorienterande ämnet utgör 

verktyg som kan användas i individers samspel med omvärlden och dels eftersom 

grundskolans naturorienterande utbildning ger elever en grund för att vidare utveckla sina 

kunskaper. Vad är då kunskap och hur utvecklas den?  

 

Skolverket (2003) menar att det finns tre perspektiv på synen av kunskap, nämligen ett 

konstruktivt, ett funktionellt och ett kontextuellt synsätt. Det konstruktiva synsättet på kunskap 

innebär att kunskap inte är en specifik återgivning av omgivningen, snarare ett 

tillvägagångssätt för att göra världen förståelig. Olika kunskaper utvecklas i ett samspel 

mellan mål som ska uppnås, vilken kunskap individen redan besitter och utmaningar som 

individen möter. Det kontextuella synsättet innebär att kunskap är kopplat till ett 

sammanhang. Detta synsätt utgör därför en grundförutsättning för att ny kunskap kan bli 

begriplig. Det sista synsättet är det funktionella, vilket innebär att kunskap används som ett 

redskap. Dessa synsätt kan vara värdefulla i undervisning, eftersom elever, enligt vår mening, 
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tar till sig kunskap på olika sätt. Frågan är hur synsätten kan användas och tillämpas på ett 

meningsfullt sätt. Carlgren & Marton (2002) menar exempelvis att skolan bör ge elever en 

omväxlande undervisning som utmärks av nyansering av skolans ämnen.  

 

1.2. Disposition 

 

Arbetet är uppdelat i sex kapitel. Första kapitlet utgör en Inledning på vår studie, där vi tar 

upp varför vi intresserar oss för naturorienterad undervisning. I kapitel två redovisar vi vårt 

Syfte och frågeställningar. Det tredje kapitlet, som är studiens Bakgrund, är en genomgång av 

relevant litteratur och de slutsatser vi kommit fram till. I kapitel fyra redogör vi för den Metod 

vi valt att använda oss av och hur vi har arbetat med forskningsmetoden. Därefter redovisar vi 

det Resultat som vår studie frambringat. Detta följs av kapitel sex, som är en reflekterande 

Diskussion, där vi kopplar samman resultatet med litteraturen.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att få en förståelse av vad naturorienterad undervisning i 

grundskolans tidigare år innebär ur ett lärarperspektiv. Valet av åldersgrupp grundar sig i 

kursplanen för NO-ämnet, vars uppnående- och strävansmål sträcker sig från årskurs ett till 

och med fem. Vi vill även undersöka om våra uppfattningar och erfarenheter kring NO-

undervisningen kan återfinnas i andra kommuner och jämföra dessa för att se om det finns 

skillnader eller likheter mellan dem. Detta för att få en bredare bild av studien. Utifrån de 

resultat vi kommer fram till vill vi i en avslutande diskussion resonera kring hur vi som lärare 

kan arbeta för att få in mer NO i vår undervisning, utan att bortse från kärnämnena. Vi 

intresserar oss även för hur NO-undervisning kan bedrivas så att elevernas intresse för ämnet 

stärks inför vidare NO-utbildning. 

 

För att kunna besvara studiens syfte gällande NO-ämnets utbredning i grundskolans tidigare 

år ställer vi oss följande fråga: 

 
• Hur beskriver lärarna det naturorienterande ämnets utbredning i sina klasser? 

 
Vi intresserar oss för en jämförande studie mellan kommuner för att se om det finns några 

likheter eller skillnader mellan dem i arbetet med NO-undervisningen. För att kunna få en bild 

av om NO-ämnets omfattning är tillräcklig eller inte vill vi jämföra resultaten med 

Skolverkets timplan för grundskolan (denna finns att ta del av på skolverkets hemsida 

www.skolverket.se).  

 

En grundstolpe i vår studie är att belysa NO-ämnets status i grundskolans tidigare år och hur 

det prioriteras ur ett lärarperspektiv. För att få reda på detta ställer vi oss frågan: 

 
• Hur beskriver lärarna sin NO-undervisning? 

 
Utifrån detta vill undersöka olika samband gällande prioritering av NO-undervisning. 

Förutom att undersöka NO-ämnets utbredning och status i grundskolans tidigare år, vill vi 

resonera kring NO-undervisningens betydelse för elever, ur ett lärarperspektiv.  
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Det är, enligt vår mening, viktigt att elever uppfattar NO-undervisningen som meningsfull, 

eftersom det är eleverna som kommer att förvalta vår jord i framtiden. Då menar vi att det är 

av vikt att vara insatt i den naturvetenskapliga världen. 
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3. Bakgrund 

 
Intresset för att öka den NO-orienterade undervisningstiden i skolan har växt den senaste 

tiden. Enligt Lpo94 ska t.ex. elever tillgodogöra sig kunskaper inom den pedagogiska 

verksamhetens ämnen och ämnesområden för att på så vis skapa ökade kunskaper och få en 

djupare beredskap inför livet som en samhällelig medborgare. Andersson (1995) påpekar 

dessutom att regeringen finner det betydelsefullt att det påfinns NO-undervisning i skolans 

undervisning. I Skolverkets (2000) kursplaner är uppnåendemålen för NO indelade i tre olika 

kategorier, nämligen; 

 
beträffande natur och människan; 
- ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, 

- ha kännedom om hur berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten; 
- kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser 

med resultatet, 

- känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt 
att förklara naturen, 

- ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med 
dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som 
används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, 

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 (s 49) 

 
Ovanstående citat beskriver övergripligt vad elever upp till och med årskurs fem ska 

tillgodose sig inom det naturorienterande ämnet. Frågan är i vilken grad detta verkligen 

efterlevs i dagens skolor. Vi menar att det är en naturlig del i människans utveckling att 

tillägna sig kunskaper om naturvetenskapliga fenomen.  

 

Barn börjar redan i tidig ålder utforska och laborera då de utvecklat förståelse för att de 

självständigt kan undersöka omvärlden och ta del av termologiska fenomen inom 

naturvetenskapen (Harlen 2006). Vidare menar författaren att barn utvecklar sin förståelse för 

omvärlden genom att skaffa sig kunskaper inom naturvetenskap, detta sker på en 
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grundläggande och enkel naturvetenskaplig nivå. Schoultz (2000) instämmer och menar att 

elever, redan innan de börjar skolan har egna föreställningar om naturvetenskapen och dess 

fenomen. Harlen (2006) menar att många elever som kommer upp till högstadiet har bristande 

och felaktiga uppfattningar om naturvetenskapliga begrepp. Författaren påvisar vidare att ju 

längre individer tror på ovetenskapliga idéer desto svårare är det att tillrättavisa dem. Osborn 

(2006) utvecklar detta och menar att det handlar om att låta elever själva bepröva sina 

uppfattningar för att få dem att förstå dess gränser och därigenom precisera och uppdatera 

teorierna: ”Det räcker inte med att ge barnen exempel som strider mot deras ursprungliga 

uppfattning – barnen måste själva få bygga upp begreppen på nytt” (Osborn 2006, s.104). 

Harlen (2006) påpekar även att det kan vara en god idé att börja arbeta naturvetenskapligt i 

skolans tidigare år för att på så vis forma och utveckla elevers kunnande och attityd kring NO-

ämnet inför framtida utbildning.  

 

Vi kan konstatera att NO utgör en viktig del i grundskolans tidigare år. Skolverkets (2000) 

kursplaner visar att naturvetenskaplig kunskap är nödvändig i människans utveckling och 

samspel i samhället. Vi menar att det är viktigt att elever i skolans tidigare år utvecklar 

förståelse kring naturvetenskapen för att därigenom kunna lära sig att uppskatta naturen och 

inse det ansvar människan har mot den. Då det tidigare nämnts, att redan små barn intresserar 

sig för det naturvetenskapliga, kan det vara lämpligt att ta vara på elevers nyfikenhet i skolans 

tidigare år. Frågan är hur elevers kunskaper och erfarenheter kan bemötas och bearbetas för 

att skapa en positiv bild av det naturorienterande ämnet. 

 

3.1. Naturvetenskap och kommunikation 

 

En aktiv och meningsfull kommunikation kan, enligt vår mening, ha en positiv effekt på 

klassrumsundervisningen, eftersom det bidrar till ökad förståelse och utvecklar kunskaper 

genom exempelvis utbyte av erfarenheter. Runesson (1995/2005) utvecklar detta och menar 

att en grundläggande förutsättning för en meningsfull interaktion i klassrummet är ett positivt 

kommunikationsklimat. Vi kommer nedan att precisera vilken betydelse kommunikation har i 

NO-undervisningen. 

 

När elever för första gången introduceras till naturorienterande undervisning stiger de in i en 

helt ny kontext och diskurs, som styrs av speciella regler och begrepp (Thulin 2006). Det är 
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då inte ovanligt att elever upplever förvirring och har problem att medverka på ett 

meningsfullt sätt i en naturvetenskaplig diskussion menar författaren. När elever lär sig att 

utnyttja den naturvetenskapliga tematiken i form av verktyg för konversation, kan kunskaper 

och begrepp dessutom befästas (Schoultz 2000). Även själva språket och samtalet är en viktig 

del av kunskapsprocessen, eftersom människan genom kommunikation får nya insynsvinklar i 

sina egna tänkesätt och därigenom får tillgång till mer ingående kunskaper (Hemberg 

1995/2005). I kommunikationen kan individer dessutom ta del av andras kunskaper och 

problemformuleringar, menar författaren.  

 

Att kunna sätta sig in i och förstå andras synvinklar kring ett naturvetenskapligt fenomen, 

menar vi, är en viktig förmåga vad gäller kunskapsutveckling. Genom kommunikation kan 

individer utbyta erfarenheter och kunskaper som kanske bryter mot egna föreställningar vilket 

kan ge grund till nya synvinklar och perspektiv på naturvetenskapliga fenomen. När elever 

samtalar med andra i skolan möter de olika diskurser och traditioner som skiljer sig från den 

privata omvärlden och dess erfarenheter (Hemberg 1995/2005). Elevernas bakgrund är 

avgörande hur de kommer att utvecklas kunskapsmässigt, menar författaren, och med tanke 

på detta är det viktigt att pedagogen kan förtydliga och bemöta elevers språk så att mötet 

mellan skolan och hemmiljön inte skapar förvirring hos eleverna. Detta är något som 

Runesson (1995/2005) preciserar och menar att det även är viktigt att pedagogen är medveten 

om hur elevernas frågeställningar besvaras.  

 

Vi tolkar detta som att det är av vikt att som pedagog bemöta elever på rätt sätt så att mötet 

mellan olika erfarenheter och kunskaper inte bidrar till förvirring hos eleverna. Det finns 

dessutom en annan aspekt i det språkmässiga bemötandet som Andrée (2007) behandlar. Hon 

menar att lärare som ger bekräftelse till elever, exempelvis uppmuntrande ord, kan skapa ökat 

intresse inom de olika ämnesområdena. Författaren påvisar att det är av vikt att arbeta med 

gemensamma samtal vars innehåll och struktur formas i undervisningen. af Geijerstam (2006) 

menar dessutom att en kombination av skriftlig och muntlig kommunikation, där eleverna 

med egna ord får beskriva och tolka vad problemställningar innebär och betyder, kan hjälpa 

elever att flytta ett främmande fenomen till en känd kontext, och på så vis konkretisera 

fenomenet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att genom kommunikation inom naturvetenskap får 

elever nya synvinklar på såväl egna uppfattningar och tolkningar som andras. Det handlar 
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dock inte enbart om naturvetenskapliga synvinklar, utan även om ett utbyte av 

naturvetenskapliga diskurser. Man skulle kunna säga att kommunikation är ett redskap i NO-

undervisning som med fördel kan användas som ett medel för kunskapsutveckling.  

 

3.2. NO-undervisning i de tidigare åren 

 

Vi nämnde i inledningen att Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) anser att NO-ämnet utgör 

en viktig del i elevers skolgång och kunskapsutveckling. Även Harlen (2006) hävdar detta när 

hon menar att NO-undervisning i grundskolans tidigare år utvecklar elevers förmåga att förstå 

omvärlden och effektivt lösa problem som uppstår. Dessa resonemang vill vi nedan motivera 

ytterligare för att styrka NO-undervisningens plats i grundskolans tidigare år.  

 

Andersson (1989/1993) anser att naturorienterande undervisning är nödvändig i grundskolans 

tidigare år av olika skäl. Han menar att dagens teknologiska samhälle kräver ingående 

kunskaper och förståelse hos alla individer. NO-undervisningen ger även pedagoger möjlighet 

att inspirera fler flickor till att fortsätta utveckla sina naturvetenskapliga kunskaper, eftersom 

det till stor del är pojkar som intresserar sig för ämnet, menar författaren. Andersson, Bach, 

Olander & Zetterqvist (2004) och Andrée (2007) menar dessutom att NO-undervisning är en 

nyttig samhällsförberedande kunskap för vidare utbildning och profession. 

 

Utifrån ovanstående resonemang och synpunkter kan vi konstatera att NO-undervisning har 

en viktig roll i grundskolans tidigare år på så vis att kunskaper inom naturvetenskapen är en 

viktig del av livet efter skolan. Vi menar att det är viktigt att redan tidigt i skolan börjar 

förbereda elever för ett samhälleligt liv och ge dem de kunskaper som behövs för detta. 

Tidigare nämnde vi Harlens (2006) resonemang kring hur barn redan i tidig ålder börjar 

utforska och laborera på ett naturvetenskapligt sätt. Därför menar vi att det finns stor 

anledning till att ta vara på denna upptäcktslusta så snart de börjar skolan. 
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3.3. Vardagsanknuten NO-undervisning 

 

För att göra naturvetenskapliga begrepp och fenomen förståeliga och meningsfulla kan 

undervisningen ta olika form. En vanlig form är den tvärvetenskapliga vinklingen av NO-

ämnet. Englund (2004) resonerar kring tvärvetenskaplig undervisning och menar att det är; 

 

[…] rimligt och önskvärt att ämnesdidaktiska inriktningar tar form också utanför 

pedagogiken och samarbetet med andra ämnen är här många gånger naturligt och 

nödvändigt (s. 45) 

  

Vi tolkar detta som att NO-undervisning med fördel kan ske i samarbete med övriga 

skolämnen. Österlind (2006) resonerar på samma sätt och menar att undervisning som är 

ämnesindelad inte ger elever en helhetssyn på samhället, utan endast skilda kunskapsstycken 

av det. Tvärvetenskaplig undervisning ger däremot en helhetsbild av samhället och medverkar 

till att bereda elever med kunskap som behövs för ett samhälleligt liv, menar författaren. När 

lektionerna har utgångspunkt i vardagen kan eleverna lättare skapa förståelse (Österlind 

2006). Andrée (2007) utvecklar detta och menar att vardagsanknytning gynnar elever i NO-

undervisningen, på så vis att det gör naturvetenskapen relevant. Författaren menar även att 

vardagsanknytning är ett redskap för elevers kunskapssökande inom naturvetenskapen.  

 

Sjøberg (2000) kritiserar däremot den vardagsanknutna NO-undervisningen. Författaren anser 

att NO-undervisning ska resultera i att elevers erfarenheter formas till praktisk vardaglig nytta 

och att grundläggande kunskaper inom NO-ämnet inte kan vara till någon uppenbar nytta i 

större sammanhang. Även Andrée (2007) påpekar att det har skapats ett starkare motstånd 

mot vardagsanknytningen. Hon menar att forskning har visat att elever kan ha problem med 

att behandla vardaglig problemlösning i undervisningen. En annan orsak till elevers 

svårigheter med vardagsanknytning kan vara att de tar vardagen som en självklarhet och 

därför inte urskiljer det naturvetenskapliga sambandet, menar Andrée.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att tvärvetenskaplig undervisning kan vara en bra metod för att 

göra NO-ämnet meningsfullt och greppbart för elever, alltså koppla naturvetenskapliga 

fenomen till större sammanhang. Tvärvetenskaplig undervisning kan, enligt vår mening, göras 

mer relevant för elever i grundskolans tidigare år genom att till en början använda sig av 

vardagsanknytning som en inkörsport. Med detta menar vi att vardagsanknuten undervisning 
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kan vara lämplig vid introduktion av grundläggande naturvetenskapliga fenomen och begrepp. 

Ovan nämnde Andrée (2007) och Sjøberg (2000) att vardagsanknytning kan göra NO-

undervisning förvirrande för elever. Vi menar därför att vardagsanknytningen kanske 

successivt kan övergå till en mer vetenskaplig undervisning. Det kan dock bli svårt att avgöra 

när och hur övergången mellan vardagsanknuten och vetenskaplig NO-undervisning ska ske, 

vilket kan skapa ett dilemma för lärare. 

 

3.4. Lärares ansvar 

 
Vi anser att lärare har en viktig roll och ett stort ansvar gentemot elever. Schoultz (2000) 

anser dessutom att lärares undervisning är avgörande för elevers kunskapsutveckling. 

Andersson (2001) menar därtill att lärare bland annat ska ha goda ämneskunskaper för att 

främja elevers kunskapsutveckling. Det är även viktigt, menar författaren, att ha kunskap om 

hur elever tänker och tillägnar sig kunskap i olika situationer för att därigenom ge dem 

möjligheter att gå från vardaglig till naturvetenskaplig kunskap.  

 

Schoultz (2000) utvecklar Anderssons (2001) resonemang och påpekar att då lärare i skolan 

ska hjälpa elever att nå sina mål bör de till en början ta reda på var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt inom NO-ämnet. Osborn (2006) problematiserar detta genom att peka på att 

lärare ofta vill ta reda på vad elever redan kan om ett naturvetenskapligt fenomen innan det 

introduceras. Vad som däremot inte belyses, menar författaren, är de uppfattningar av 

fenomen eleverna har som inte anses vara naturvetenskapligt riktiga. Författaren menar att när 

elever kommer med frågor och påståenden som läraren inte anser vara vetenskapligt hållbara 

avfärdas dessa vänligt, men bestämt och barnen leds in på andra vägar. Detta är naturligtvis 

inte fallet i alla situationer. Andersson (1989/1993) menar att det finns lärare inom det 

naturorienterande ämnet som strävar efter att skapa undervisningssituationer som fångar 

elevens intresse. Detta för att sporra elever till att lämna det vardagliga synsättet och utveckla 

grundläggande naturvetenskapliga resonemang. För att uppnå detta mål, bedömer författaren, 

att undervisningen bör vara lustfylld och skapa ett intresse för elever att utveckla kunskap och 

förståelse, vilket tillfredsställs genom att successivt presentera nya begrepp och samband 

påpekar författaren. Andersson anser vidare att det är av vikt att utgå från såväl lärarens som 

elevers intressen för att på så vis inspirera elever att undersöka, beskriva och strukturera den 

materiella världen.  
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Slutligen har vi kunnat konstatera att lärarrollen innebär mer än bara undervisning. En bra 

lärare är, enligt vår mening, lyhörd mot sina elever och planerar undervisningen därefter. Vi 

menar att det är viktigt att läraren är flexibel och kan använda olika metoder för att tillgodose 

elevers kunskapsmål på ett meningsfullt sätt. Förutom detta, anser vi, att det är viktigt att vara 

medveten om att lärare utgör en viktig del i elevers utveckling, både kunskapsmässigt och 

socialt. 
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4. Metod 

 

När vi stod inför vårt metodval hade vi svårt att bestämma oss för en av tre tänkbara metoder, 

enkät, intervju och etnografisk studie. Vi upptäckte det fanns relativt lite forskning kring vårt 

intresseområde och gjorde övervägandet att det därför kanske inte lämpade sig med en 

textanalytisk metod. En annan anledning till uteslutandet av denna metod var att vi bedömde 

att våra frågeställningar inte kunde besvaras i den utsträckning vi önskade, eftersom vi 

intresserar oss för en jämförande studie på kommunnivå, med ambition att se om det finns 

samband mellan olika aspekter inom NO-undervisningen.  

 

För att få mer klarhet i vårt resonemang och koppla ihop vårt syfte och våra frågeställningar 

med en forskningsmetod valde vi att titta på några avhandlingar, med liknande intresseområde 

som vårt, och se vilka metoder de forskarna valt att använda sig av. Vi menar att detta kan 

vara ett bra sätt att argumentera för vårt metodval, oberoende om andra forskare har gjort 

samma val som vi eller inte. Även Ejlertsson (1996) resonerar på samma sätt och menar att 

det kan vara en god idé att titta på hur andra forskare resonerat kring sitt metodval, så länge 

läsaren förhåller sig kritisk i sitt granskande och inte litar fullständigt på det författaren 

skrivit. 

 

4.1. Olika forskares metodval 

 

Här nedan har vi valt att presentera en del forskares metodval, vars avhandlingar har varit 

aktuella i vår studie. Presentationen är uppdelad efter varje författare, för att ge en tydligare 

översikt av de olika metoder som författarna har använt sig av. 

 

af Geijerstam (2006) hade som mål att granska elevers skrivverksamhet inom NO-ämnet. Hon 

nämner i sin studie tre olika forskningsmetoder som hon nyttjar i sin forskning, nämligen 

intervjuer, textanalys och observationer. Författaren analyserade texter som elever har 

nedtecknat inom svenska, SO- och NO-ämnena. Hon intervjuade både elever och pedagoger. 

af Geijerstam använde sig även av en etnografisk ansats, som baseras på texter som elever 

arbetat fram, vilka senare skulle bearbetas och tolkas.  
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Thulin (2006) har i sin avhandling gjort en fallstudie med en kvalitativ målsättning inom ett 

fenomenografiskt perspektiv. Författarens studie består av videoobservationer, vilket utgör det 

empiriska materialet. Författaren grundar sitt val av metod i en strävan att iaktta åtskilda 

sysselsättningar i förskolan där barn och pedagoger växelverkar kring ett naturveteskapligt 

fenomen.  

 

Österlinds (2006) studie har struktur av en ”sammanläggningsavhandling” (s. 8), som 

innefattar tre artiklar. Artiklarna bygger på tre olika studier, som genomförts i grundskolans 

senare år i samband med elevernas vanliga undervisning. Avhandlingens empiriska stoff 

innefattas av inspelade diskussioner mellan elever, och mellan lärare och elever, skriftligt 

material som eleverna åstadkommer och observationsanteckningar. Författarens avsikt var att 

belysa och undersöka hur elever skapar och utvecklar en samverkan i lärandeprocessen, både 

gällande ämnesinriktat och ämnesövergripande genom ett undersökande arbetssätt. 

 

Schoultz (2000) utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande i sin studie och redogör för 

fyra olika undersökningar om elevers tillvägagångssätt att formulera sig kring olika 

naturvetenskapliga fenomen. Författaren har utfört flera intervjuer, vars resultat utgör en 

empirisk studie. Författaren har analyserat och sammanställt två olika situationer då elever 

diskuterar med varandra och med pedagoger samt när eleverna arbetar med individuella 

studier. Författarens studie avsåg att granska hur individer uppfattar och samtalar kring 

naturvetenskapliga fenomen. 

 

Andrée (2007) använder en metodisk ansats som hon kallar för etnografisk innehållsanalys i 

sin studie. Författarens argument för sitt metodval, är att se vad som händer under NO-

lektionerna och undervisningsinnehållet. Andrée vill skapa förståelse för NO-undervisningens 

levda läroplan, vilken stävar efter att skapa en ökad förståelse undervisningsinnehållet. Detta 

eftersom elever lär sig olika beroende på i vilken kontext och miljö som de vistas i. 

 

4.2. Slutsatser för metodval 

 
Utifrån ovanstående sammanställningar av olika avhandlingar har kunde vi se att de flesta 

författare använt sig av olika former av intervjuer och etnografiska studier. Vi insåg att dessa 

metoder inte stämde överrens med vår studie, eftersom många av forskarna avsåg att studera 
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hur elever agerar i olika lärandesituationer, exempelvis kommunikation och miljö. Då vi ville 

undersöka NO-ämnets utbredning och lärares inställningar till ämnet ansåg vi att det inte 

passade med intervjuer eller observationer. Detta eftersom vi ville utföra en bred studie, 

snarare än en djupgående och även försöka hitta samband mellan olika resultat. Ett annat skäl 

till att metoderna inte passade in i vår studie var på grund av den rådande tidsramen. Vi valde 

därför att använda oss av enkätundersökningar av följande skäl: 

 

- Tidsaspekt: Eftersom enkätundersökningen berörde kurs- och läroplaner ville vi ge 

respondenten tid att uppdatera sig på dessa om det skulle behövas för att svara på den 

aktuella frågan. Då studien utfördes i slutet av november och början av december tyckte 

vi dessutom att det var viktigt att ta till hänsyn att lärarnas arbetssituation kan vara 

hektisk inför jullovet. En intervjustudie skulle då kanske varit svår att utföra, eftersom 

intervjuer måste bokas in för respondenten. En enkätundersökning kan besvaras när 

denna får tid över i stället, menar Ejlertsson (1996) och Trost (2007). Eftersom enkäten 

avser att bland annat undersöka NO-ämnets omfång innebär det möjligtvis att 

respondenten behöver tid till att se över sin planering för terminen eller läsåret. 

 

- Utsatthetsaspekt: I intervju kan det vara svårt för respondenten att prata om eventuella 

brister i undervisningen som denna kan tänkas ha i så kallade känsliga frågor menar Bell 

(1993/2000), Ejlertsson (1996) och Trost (2007). Detta kan leda till att respondenten 

förfinar sanningen vilket kan vara en felkälla i en intervjustudie. Med tanke på syfte med 

vår studie kan det vara lättare för respondenten att besvara och erkänna eventuella brister 

i undervisningen. 

 

4.3. Enkäter 

 
Enkäter är frågeformulär som utgörs av frågeställningar och dessa har oftast fasta 

svarsalternativ (Dahmström 1991/2005, Ejlertsson 1996 och Trost 2007). Enkäter används 

som ett mätinstrument där en utvald populations uppfattningar och handlande kan undersökas. 

Det finns för- och nackdelar med enkätundersökningar, några fördelar kan vara följande; de 

kan utföras på större population och på ett vidare geografiskt område, de utgör mindre 

kostnader jämfört med andra forskningsmetoder, de är lättare för respondenterna att svara på 

frågor som anses vara känsliga, respondenterna kan i lugn och ro svara på frågorna när de 
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själva känner att de har tid. Olika forskningsmetoder har olika nackdelar, även 

enkätundersökningar, vilka forskaren måste vara beredd på. Det kan handla om högre 

bortfallsrisk, att frågorna måste vara skrivna så att respondenterna förstår dem, eftersom de 

inte kan fråga någon om de eventuella oklarheter som kan dyka upp i formuläret. Vidare kan 

forskaren likaså aldrig veta med säkerhet vem det är som svarat på enkätundersökningen 

menar Andersen & Gamdrup (1994), Dahmström (1991/2005), Ejlertsson (1996) och Trost 

(2007). 

 

Ejlertsson (1996) anser att formulerandet, utförandet och bearbetningen av en 

enkätundersökning kräver mycket för- och efterarbete samt innebär många praktiska moment. 

Olsson & Sörensen (2007) menar att när undersökningen utarbetas är det viktigt att ha i 

åtanke vad som ska undersökas och ställa frågor därefter. 

  

Bell (1993/2000), Fink (2003), Kylén (1994) och Stukát (2005) menar att det finns flera sätt 

att formulera enkätundersökningar som kan vara ostrukturerat och strukturerat formulerade. 

Ett ostrukturerat formulär innehåller öppna frågor, där respondenten själv formulerar sina 

svar. Ett strukturerat frågeformulär innehåller frågeställningar med fastställda svarsalternativ. 

Det är dock viktigt att känna till vilka svarsalternativ som tillgodoser respondenternas. 

 

Bell (1993/2000), Stukát (2005) och Trost (2007) anser att det är av vikt att forskaren utförligt 

förklarar hur studien uppkommit och ge en redogörelse för vilken forskningsmetod denne 

valt, som skall kunna argumenteras för. Bell (1993/2000), Ejvegård (2003), Trost (2007) och 

Stukát (2005) anser att så länge forskaren tydligt och utförligt kan klargöra för 

argumentationen gällande valet av metod, kan det troligtvis minska misstolkningar och 

problematiseringar i både enkätundersökningen hos respondenten samt läsarna av den slutliga 

produkten. 

  

Vi ansåg slutligen att det var av vikt att känna till hur arbetsgången i en utvald 

forskningsmetod gick till innan den utfördes. Det var även viktigt, enligt vår mening, att vara 

insatt i metodens fördelar och brister. Vi kom således fram till hur vi skulle dra nytta av de 

fördelar och förbereda oss för de nackdelar som finns med enkäter, vilket beskrivs senare i 

studien. 
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4.4. Metodologiska perspektiv 

 
Det är av vikt att ta ställning till vilket metodologiskt perspektiv en studie ska utgå ifrån innan 

den genomförs (Trost 2007). Inom metodologiska perspektiv finns det två huvudsakliga 

inriktningar, nämligen kvalitativt och kvantitativt perspektiv, menar författaren. Stukát (2005) 

anser att en sammankoppling av de två paradigmen kan komplettera varandra och därmed ge 

ett mer trovärdigt resultat av forskningen för att därför kunna medverka till att forskarens 

tolkningar blir mer objektiva, med andra ord menas det att det ena perspektivet inte utesluter 

det andra i en forskningsstudie. Vi redogör här nedan i korthet för dessa två perspektiv och 

hur de skiljer sig åt. 

 
 Då en forskningsansats utgår från ett kvalitativt perspektiv medför det att den klassificerar 

olika variabler och uppgifter som studien ger (Dahmström 1991/2005, Ejlertsson 1996, Stukát 

2005). Det mest grundläggande för ett kvalitativt synsätt är att tydliggöra studiens resultat, 

utan att forskaren drar generella slutsatser. Ejlertsson (1996) menar att ett kvalitativt 

perspektiv är, till skillnad från ett kvantitativt, icke-numeriskt vilket innebär att forskaren 

arbetar med olika klassificeringar såsom civilstånd och kön m.m. Enkätundersökningar 

innehåller ofta frågor som dessa. Varje svarsgrupp bildar ett mätvärde som kan kopplas till en 

kvalitativ variabel, då svarsalternativen exempelvis är konstruerade som en fallande eller 

stigande skala. Andersen & Gamdrup (1994) menar däremot att allt inte kan göras mätbart 

inom det kvalitativa perspektivet. Författarna menar på att objektet för forskning ska ses som 

ett subjekt och själva forskningsförloppet som en kommunikationsförbindelse. 

 

Till skillnad mot ett kvalitativt perspektiv som berördes ovan, medför kvantitativt perspektiv 

att forskaren samlar in ansenliga mängder data, i form av numeriska variabler, för att därpå 

utvärdera dem, det vill säga att hitta utmärkande regelkomplex som sannolikt kan avse 

gemensamt och mätbart, för i stort sett alla människor anser Andersen & Gamdrup (1994), 

Dahmström (1991/2005), Ejlertsson (1996), Olsson & Sörensen (2007), Rosengren & 

Arvidsson (2002), Stukát (2005), Trost (2007).  

 

Vi gjorde bedömningen att vår enkätundersökning hade inslag av både ett kvalitativt och 

kvantitativt perspektiv. Vi grundade bedömningen på våra frågeställningar i enkäten, som, 

enligt vår mening, var formulerade utifrån vad de två olika metodologiska perspektiven 

beskriver. Vi ansåg att det kunde vara bra att sätta sig in i olika metodologiska perspektiv, 
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kanske speciellt då forskningsprocessen kunde vara relativt ny. Detta för att lättare veta hur vi 

skulle förhålla oss till studien. 

 

4.5. Pilotstudien 

 
Innan den slutgiltiga studien utfördes, utformade vi en preliminär enkät, alltså en pilotstudie. 

Med hänsyn till vår forskningsansats i studien, sammanställde vi frågor som handlade om 

pedagogers förhållningssätt till NO-undervisning i låg- och mellanstadiet. Det var utifrån det 

enkätformuläret vi utförde pilotstudie där vi distribuerade ut frågeformuläret till två 

respondenter, dessa var båda mellanstadielärare i skilda kommuner. Vi bad dem att fylla in 

enkätundersökningen för att därefter komma med åsikter gällande den. De första frågorna 

avsåg att personliggöra respondentens lärarbakgrund. Därefter följde det frågor som berörde 

olika förhållningssätt till NO-ämnet. 

 

Vi fick förslag från våra respondenter att göra om åldersfrågan från att skriva respondentens 

exakta ålder till en åldersintervallsfråga, vilket vi tog till oss och ändrade. Respondenterna 

yttrade särskild förvirring angående ett antal frågor och dess formuleringar. Vi fick förslaget 

att uppdela vissa frågor och att ge mer detaljerade förklaringar. Det fanns även en idé om att 

ändra strukturen på svarsalternativen i någon enskild frågeställning. Övervägande ansåg 

respondenterna att enkäten var luftig och det var lätt att hålla reda på olika frågor. Emellertid 

fanns det önskningar om mer upplysning om vårt syfte med enkäten och även syftet med vissa 

frågor. 

 

Vi upptäckte att pilotstudien var ett bra inslag och viktig del i vår forskningsprocess, eftersom 

det gav oss insikt i vad som kunde förbättras inför den slutgiltiga undersökningen. Resultatet 

av pilotstudien gav oss inte bara insikt i hur frågorna uppfattades och tolkades av 

respondenterna, utan även hur enkätens utformning kunde bli bättre. 

 

4.6. Urval 

 

Vår studie avsåg belysa lärares inställning till NO-undervisning och ämnets utbredning. För 

att göra detta valde vi att gå ut med en enkätundersökning till klasslärare. Då kursplanernas 

(Skolverket 2000) strävans- och uppnåendemål för NO-ämnet sträcker sig mellan årskurs 1 
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till och med 5 och eftersom vår utbildningsinriktning och framtida yrkesroll avser 

grundskolans tidigare år, valde att inrikta vår studie mot klasslärare i årskurs 1 till och med 5. 

Eftersom vi intresserade oss för en jämförande studie valde vi att göra enkätundersökningen i 

tre olika kommuner i tre olika landskap. Vi benämnde kommunerna som ”Kommun 1”, 

”Kommun 2” och ”Kommun 3” för att bevara respondenternas anonymitet och skolornas 

konfidentialitet. Med tanke på kursplanernas åldersinriktning, som ovan nämnts, tog vi 

kontakt med skolor som omfattar årskurs 1 till och med 5. För att få kontakt med skolorna 

valde vi att ringa främst till rektorer eller biträdande rektorer för att undersöka möjligheterna 

att utföra enkäten på de valda skolorna. I vissa fall blev vi hänvisade till en, av rektorn, 

tilldelad kontaktperson, med vilken vi vidare samarbetade med. Vi valde just att ringa för att 

på så vis få en mer personlig kontakt med skolorna och även minska risken för bortfall, vidare 

ville vi inspirera respondenterna till att besvara enkäterna. Detta resulterade i kontakt med 

fem skolor i Kommun 1, fyra skolor i Kommun 2 och en skola i Kommun 3. I dialogen med 

kontaktpersonerna var vi tydliga med att klargöra hur lång tid vi beräknade det skulle ta att 

fylla i enkäten, när sista dagen för inlämning var, hur ut- och inlämnandet skulle ske och vårt 

syfte med enkäten. Den inledande dialogen skedde via telefon. All den information som 

kontaktpersonen fick av oss fanns även med i enkätens följebrev (se bilaga 1). Då tre dagar 

återstod av svarstiden skickade vi ut en påminnelse (se bilaga 3) via e-mail till 

kontaktpersonerna ute på skolorna där vi vänligt påpekade att datumet då vi skulle hämta 

enkäterna närmade sig. Även Dahmström (1991/2005), Ejlertsson (1996) och Trost (2007) 

påpekar hur viktigt det är för det slutgiltiga resultatet att skicka ut en påminnelse.  

 

4.7. Enkätens slutgiltiga utformning 

 
För att enkäter ska ge ett bra intryck är det viktigt att tänka på en del saker gällande layouten. 

Dahmström (1991/2005), Ejlertsson (1996) och Kylén (1994) menar på att enkäter bör vara 

luftiga, dock inte för glesa, eftersom detta riskerar göra formulären för långa, med för många 

sidor, vilket gör att respondenter kan känna sig omotiverade att delta i den tilldelade 

undersökningen. Författarna menar att det även är av stor vikt att vara konsekvent i 

konstruktionen av frågor och svarsalternativ, eftersom det annars kan bli rörigt och 

förvirrande för respondenten att besvara frågorna. En annan betydelsefull faktor i enkäter som 

författarna är överrens om är språket. Med detta menas att frågor, svarsalternativ och övrig 

text i enkäter ska vara enkelt att läsa och förstå för respondenten. För att undvika 
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manipulerade svar, anser författarna även, att frågor och svarsalternativ i enkäter ska förhålla 

sig opartiska. 

 

Då vi utformade enkäten till vår studie skrev vi till en början frågor som intresserade oss och 

som vi förmodade skulle ge oss relevant data. Därefter formulerade vi om frågorna och 

svarsalternativ så att de förhöll sig konsekventa, det vill säga att frågorna i största möjliga ha 

likartat utformade svarsalternativ, vilka först utgjordes av en gradskala mellan 1 och 5 där 

meningen var att respondenterna skulle ringa in den siffra som bäst stämde in på deras 

verksamhet inom läraryrket. Detta ändrade vi dock på senare till svarsalternativ med 

kryssrutor efter att vi i pilotstudien fick kommentarer om att det skulle vara lättare att fylla i, 

vilket vi även kunde förankra i Trost (2007). Vi hade som mål att enkäten skulle vara luftig, 

lätt att förstå och svara på med tydliga instruktioner. Vi ville ge respondenterna intrycket av 

att enkäten var intressant och värd att ta på allvar. 

 

4.8. Enkätens slutgiltiga frågor 

 

Efter resultatet från pilotstudien omformulerade vi enkätens frågor på så vis att resultaten av 

dessa kunde hjälpa oss att föra ett meningsfullt resonemang kring vårt syfte och våra 

frågeställningar. Enkäten inleddes med en bakgrund med frågor som syftade till att 

personifiera respondenten och bidrog med data som vi ville använda oss av för att finna 

samband mellan olika respondenter och deras svar. Enkätens bakgrund utgjordes av frågor 

som bland annat behandlade år inom yrket, respondenternas lärarutbildning och ålder. Efter 

de inledande bakgrundsfrågorna ombads respondenterna att besvara några frågor som berörde 

NO-undervisningens omfattning i grundskolans tidigare år och på vilket sätt denna bedrevs. 

Detta följdes sedan av frågor som avsåg undersöka respondenternas inställning till NO-ämnet. 

För att klargöra vår avsikt med enkäten valde vi att förtydliga syftet för varje fråga, vilket 

finns att läsa i bilaga 4. 

 

4.9. Bearbetning och analys av enkäterna 

 
Dahmström (1991/2005) beskriver hur resultatet av enkäter kan sammanställas i ett arbetsblad 

uppbyggt av rader och kolumner, där raderna representerar varje respondent och kolumnerna 

de olika frågorna, med andra ord variablerna. Författaren menar att detta underlättar det 
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fortsatta analysarbetet och bidrar till att ge forskaren en tydlig bild av resultatet av 

enkätundersökningen, där varje svar får en otvetydig position i rutnätet som arbetas fram. 

Dahmström rekommenderar att använda sig av ett program med Windowsstöd, exempelvis 

Excel och Word. Det kan också vara av en fördel att använda ett kompletterande 

statistikprogram, påpekar författaren. Vidare menar Dahmström att dagens moderna 

dataprogram gör att analysen av en forskningsundersökning blir mer tillgänglig och bekväm. 

Dessa fördelar leder dock till en del risker som bör tas i beaktande, exempelvis är det lätt att 

låta ett statistiskt dataprogram ta reda på samband mellan alla variabler för att forskaren på så 

vis kan hitta något lämpligt att skriva om dvs. låsa sig i sin analys, menar författaren. Vi har 

till stor del tagit oss till i vad Dahmström har skrivit och således försökt efter bästa förmåga 

att efterfölja författarens riktlinjer vid bearbetning och analysen av våra enkäter. 

 

Efter enkätens sista svarsdatum som inföll, den 30 november 2007, åkte vi och samlade in 

enkäterna hos kontaktpersonerna på varje aktuell skola, varpå varje insamlad enkät blev 

numrerad. För att få en mer översiktlig bild av respondenternas svar valde vi att ge dessa ett 

värde, vilka vi sedan förde in i ett arbetsblad i programmet Excel. För att kunna utforma 

diagram med bättre precision valde vi även att använda oss av programmet WinSTAT, som är 

ett statistiskt tilläggsprogram till Excel. Med hänsyn till vårt syfte och våra frågeställningar 

tittade vi närmare på respondenternas svar för att således få reda på hur vi på bästa sätt kunde 

utnyttja svarsresultatet. Vissa frågor valde vi att undersöka närmare och se om det fanns något 

specifikt samband mellan dem eller inte. Det är viktigt att nämna att vårt syfte och våra 

frågeställningar följde som en röd tråd i arbetet med analysen av enkäterna. 

 

20 



5. Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår studie. Vi har valt att sammanfatta 

svaren och redovisa eventuella samband på ett övergripande sätt, det vill säga på 

kommunnivå, snarare än att gå igenom resultaten för varje skola och ställd fråga. Vi har i 

många av fall i denna resultatanalys beräknat det aritmetiska medelvärdet1 i de tre olika 

kommunerna, vilka stapeldiagrammen i denna resultatredovisning grundar sig på.  

 

5.1. Enkätens bakgrundsfrågor 

 
Vi lämnade ut totalt 57 enkäter, uppdelat i tre olika kommuner och tio olika skolor. 

Respondenterna hade en vecka på sig att besvara frågorna innan vi hämtade tillbaka dem. I 

vissa fall blev inlämningstiden förlängd, i samråd med relevant kontaktperson, trots ett 

påminnelsebrev. Totalt samlade vi in 48 enkäter vilket gav oss en svarsfrekvens på 84 %, det 

vill säga 16 % externt bortfall, och av dessa 16 % består 0,8 % av internt bortfall. Externt 

bortfall är då respondenter valt att inte delta i undersökningen och internt bortfall innebär att 

enskilda frågor i enkäten inte besvarats (Stukat 2007). Författaren påpekar även att den 

normala svarsfrekvensen för enkätundersökningar 50-75 %. Vi ser därmed positivt på vår 

svarsfrekvens på 84 %, med tanke på respondenternas relativt korta svarstid. Förutom att vi 

skickade ut en påminnelse till kontaktpersonerna på skolorna anser vi att det faktum att vi 

personligen delade ut och samlade in enkätundersökningen påverkade svarsfrekvensen på ett 

positivt sätt.  

 

Frågorna 1-7 i enkäten gav oss bakgrundsinformation om respondenterna, som bland annat 

berörde ålder, utbildning och kön. Varje enskild fråga finns att läsa i bilaga 2. Här följer en 

sammanfattande presentation av resultatet från bakgrundsfrågorna.  

 

Respondenterna dominerades övervägande av kvinnor, vilka utgjorde 83 % respektive 

männen som således stod för 17 % av respondenterna. Samtliga respondenter var utbildade, 

behöriga, lärare, varav 56 % hade någon form av NO-utbildning eller vidareutbildning inom 

                                                 
1 För vidare läsning om aritmetiskt medelvärde, se bland annat Bell (1993/2000), Dahmström (1991/2005) och 
Stukát (2005) 
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NO-ämnet. Vi kunde dessutom i stor grad urskilja ett samband mellan respondenternas år 

inom läraryrket samt år för lärarexamen, vi kan därför utgå från att de flesta av 

respondenterna utbildade sig till lärare tidigt i sitt yrkesliv.  

 

5.2. NO-ämnets förekomst i grundskolans tidigare år 

 
På Skolverkets hemsida finns det en översiktlig timplan för grundskolan. Den uppger den 

lägsta garanterade tid, där elever har rätt till lärarledd undervisning. Timplanen är uppdelad i 

de olika ämnen som elever får ta del av under sin obligatoriska grundskoleutbildning. Denna 

timplan är menad som riktlinjer för olika skolor och kommuner när de ska lägga upp och 

planera sina lokala timplaner och scheman. Detta betyder att skolorna får ändra antalet timmar 

efter behov, dock så länge ett ämnes totala timmar inte minskas med mer än 20 %. Därtill kan 

en skola, inom givna ramar, distribuera timmar så att mer tyngd läggs på ett ämne och som på 

så vis ger skolans undervisning en särskild profil eller inriktning2. 
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Figur 1: Medelvärde (med standardavvikelse) av de tre kommunernas tidsfördelning av klassrumsämnena 
jämfört med skolverkets rekommenderade fördelning.  

 
 
I resultatet av fråga 8, där respondenterna fick uppskatta den tid som nyttjas för varje 

klassrumsämne i procent, noterade vi att många respondenter hade märkt ut proportionerna 
                                                 
2 Se på Skolverkets hemsida www.skolverket.se för timplaner gällande grundskolan.  
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för hur mycket tid som nyttjas för varje ämne. De hade däremot bortsett från att den totala 

summan skulle bli 100 %. För att respondentens totala summa skulle bli 100 % mätte vi hur 

ämnena förhöll sig till varandra, så som respondenten markerat ut dem, och räknade sedan ut 

hur stor varje del skulle vara så att de tillsammans blev 100 %. Resultatet sammanfattades i 

diagrammet i figur 1. För att kunna jämföra med ett relevant styrdokument inkluderade vi 

även proportionerna i skolverkets timplan, som vi nämnde ovan, för ämnena svenska, 

matematik, engelska, SO och NO. Det är dock viktigt att tänka på att skolverkets timplan 

gäller såväl grundskolans tidigare som senare år, vilket betyder att Skolverkets variabel kan i 

viss mån vara vilseledande, på så vis att den inte bara berör grundskolans tidigare år, utan 

även de senare åren.  

 

I figur 1 kan vi utläsa, att alla ämnen utom SO och NO, så när som på engelskaundervisningen 

i Kommun 1, ligger jämnt eller i överkant med Skolverkets timplan. För NO-ämnet förefaller 

det dessutom vara så att Kommun 1, Kommun 2 och Kommun 3 bryter mot Skolverkets regel 

om att det inte får dras bort mer än 20 % från ett enskilt ämne eller ämnesgrupp. Kan det vara 

så att kommunerna, utifrån ovanstående diagram, har tagit tid från SO och NO för att få mer 

tid till svenska, matematik och engelska, alltså kärnämnena? Däremot kan vi inte se någon 

påtaglig skillnad mellan förekomsten av NO i Kommun 1 och Kommun 2. 

 

5.2.1. Prioritering av delämnen 

 
Det naturorienterande ämnet är uppdelat i fyra delar: biologi, kemi, fysik och teknik och inom 

dessa fyra delämnen ska elever ta del av och även nå upp till strävans- och uppnåendemålen 

innan slutet av det femte skolåret (Skolverket 2000). Även om det inte finns någon specifik 

timplan för ämnena ansåg vi att det var intressant för vår studie att undersöka hur mycket 

tyngd som respondenterna lägger på varje delämne, vilket redovisas i nedanstående diagram. 

Y-axeln är här uppdelad i en skala mellan 0 och 6, där 0 innebär ingen prioritering alls och 6 

högsta prioritering. En förklaring för dessa finns att utläsa i figur 2, som berör fråga 13 i 

enkäten.  

 

Diagrammet nedan visar att det delämne som prioriteras mest är biologi, medan kemi är minst 

prioriterat. I Skolverkets (2000) kursplaner upplever vi att målen för biologi är något mer 

omfattande än målen för kemi, vilket kan vara en förklaring till fördelningen mellan dessa två 
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ämnen. Orsaken till att kemin är mindre prioriterad kan dock bero på andra faktorer också, 

vilket vi kommer att resonera närmare i diskussionen. Lägg märke till att Kommun 2 har 

störst grad av samtliga ämnen. Överskådligt visar resultatet i figur 2 att ämnena är relativt 

jämt fördelade. 
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Figur 2: Medelvärde (med standardavvikelse) prioriteringar av NO-ämnets olika områden i Kommun 1, 2 och 
3. 

 
 

5.2.2. Fördelning av praktisk respektive teoretisk NO-undervisning 

 

För att bredda insikten ytterligare, gällande NO-ämnets omfattning ville vi ta reda på huruvida 

respondenterna bedriver praktisk respektive teoretisk undervisning. Detta gjorde vi med hjälp 

av fråga 11 och 12 i enkäten. I figur 3 har vi sammanfattat resultaten av dessa. 

 
Där kan vi se att praktisk NO-undervisning dominerar över den teoretiska. Kommun 1 visar 

dock en markant skillnad i fördelning av de två variablerna, vilket är intressant med tanke på 

att Kommun 1 redovisade mer NO-undervisning än Kommun 2 och Kommun 3 i figur 1. 

Inför diskussionen ställer vi oss undrande om elevers kunskapsutveckling gynnas av en jämn 

fördelning av praktisk respektive teoretisk NO-undervisning eller om det är bättre med en 

övervägande praktisk eller teoretisk utgångspunkt. 
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0 = Inget 
1 = Mycket liten grad 
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3 = Varken stor eller  
 liten grad 
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6 = Allt 

Figur 3: Jämförelse mellan prioritering av praktisk respektive teoretisk NO-undervisning, grundat på 
medelvärde. 

 

5.3. Respondenternas hållning till NO-undervisning 

 
Vi har valt att undersöka korrelationen, det vill säga sambandet, mellan hur läraren prioriterar 

planeringen av NO-undervisningen och hur läraren anser att dennes nuvarande 

naturorienterande undervisning lever upp till kursplanernas kriterier för NO. Syftet med detta 

var att se om respondentens prioritering av NO påverkar elevernas möjlighet att nå upp till 

kursplanens mål och kriterier. Sambandet är presenterat i ett spridningsdiagram med en 

angiven korrelationskoefficient och kan utläsas enligt figur 4. Stukát (2005) och Dahmström 

(1991/2005) förklarar korrelationskoefficienten som ett värde mellan -1 (negativt samband) 

och 1 (positivt samband) vilket anger sambandet mellan två variabler. Författarna menar att ju 

närmre extremvärdena, alltså -1 och 1, som korrelationskoefficienten kommer desto större är 

sambandet. Värdena som ligger till grund för korrelationskoefficienten kan också redovisas i 

ett spridningsdiagram, exempelvis som figur 4. I ett diagram där korrelationskoefficienten är 

1 eller -1 ligger alla värden på en rät linje, påpekar författarna.  

 

I detta fall har vi i figur 4 fått fram en korrelationskoefficient på 0.67 (n = 45), vilket visar på 

ett positivt samband mellan respondentens prioritering av planering gällande det 
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naturorienterande ämnet och dennes åsikt om i vilken grad undervisningen når upp till 

kursplanernas kriterier har ett relativt högt samband. Vi tolkar detta som att respondentens 

prioritering av eller förmåga att uppfylla NO-ämnets kurskriterier och mål i många fall 

samvarierar med hur respondenter prioriterar planeringen av NO-undervisning.  
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 liten grad 
4 = Stor grad 
5 = Mycket stor grad 
6 = Helt och hållet 
(Gäller båda axlarna) 

Figur 4: Samband mellan respondenternas prioritering av NO samt hur undervisningen lever upp till 

kursplanerna. Korrelationskoefficient 0.67 (n = 45) 

 
Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att korrelationskoefficienten och ovanstående 

spridningsdiagram visar att många respondenter, som anser att dennes NO-undervisning inte 

är i fas med Skolverkets (2000) kursplaner, prioriterar inte heller planeringen av NO-

undervisningen i någon högre grad. Diagrammet visar dessutom att de respondenter som 

prioriterade planeringen av NO-undervisningen i högre grad även anser att han eller hon lever 

upp till kursplanernas strävans- och uppnåendemål.  

 

I och med att respondenten, enligt föregående resultat, har en relativt stor inverkan på 

huruvida Skolverkets (2000) strävans- och uppnåendemål återspeglas i undervisningen inom 

det naturorienterande ämnet ställer vi oss frågan vad som påverkar och inspirerar 

respondenterna i deras planering av NO. En första tanke från vår sida var hur de olika 

skolornas prioritering kring NO-ämnet påverkade respondenternas planering av den 

naturorienterande undervisningen, alltså om det finns något samband mellan skolornas 

respektive respondenternas prioritering av NO-ämnet. Detta tog vi reda på genom att räkna ut 

26 



korrelationskoefficienten för fråga 14, som frågade respondenten om dennes prioritering av 

planering inför NO-undervisning, och fråga 18, som frågade respondenten i vilken grad denne 

ansåg att skolan prioriterade NO-undervisningen. Detta sammanställde vi i ett 

spridningsdiagram, vilket är avbildat här nedan i figur 5.  

0 = Inte alls 
1 = Mycket liten grad 
2 = Liten grad 
3 = Varken stor eller 
  liten grad 
4 = Stor grad 
5 = Mycket stor grad 
6 = Helt och hållet 
(Gäller båda axlarna) 
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Figur 5: Samband mellan skolans respektive respondenternas prioritering av NO. 
Korrelationskoefficient 0.49 (n = 47) 

 
 

Utifrån detta diagram kan vi urskilja att det inte finns något större samband mellan skolornas 

respektive respondenternas prioritering av NO-undervisning. Korrelationskoefficienten, 0.49 

(n = 47), är inte heller särskilt imponerande, men det går dock att ana ett litet positivt 

samband mellan de två variablerna. Vi tolkar det som att skolans prioritering av NO-

undervisningen till viss del påverkar respondenternas prioritering av ämnet och tvärt om. Så 

är dock inte fallet fullt ut. 

 

Vi frågar oss vad lärare utgår ifrån vid planering av NO-undervisning. Kernell (2002) 

beskriver pedagogers utgångspunkter och perspektiv inom läraryrket. Han menar på att det är 

omöjligt att förfoga över och uppmärksamma alla perspektiv, utan att varje lärare bör hitta sin 

egen identitet och tänkande kring sin undervisning och planeringen av denna. För att få bättre 

insikt i föregående diagram har vi spaltat upp de olika perspektiven från fråga 17 i enkäten där 

respondenterna blev ombedda att poängsätta efter vilka utgångspunkter eller perspektiv de 

tyckte var viktigast eller minst viktiga. Detta visas i figur 6 nedan, där skalan som utgör Y-
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axeln visar här poängen för varje kommun och perspektiv, där 10 är det högsta värdet och 1 

det minsta. 
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Figur 6: Medelvärde (med standardavvikelse) för respondenternas utgångsaspekter i planeringen av NO. 

 
 
Det råder ingen tvekan om att många respondenter värdesätter kursplaner och andra 

styrdokument högt när de planerar sin undervisning inom det naturorienterande ämnet. Den 

lägsta poängen har perspektiven elevantal och aktuell forskning fått. Vi ställer oss undrande 

till varför framförallt forskningsaspekten fått en sådan låg status på denna enkätfråga, något vi 

kommer att utveckla i diskussionen. 

 

Till sist valde vi att titta närmare på hur respondenters ämnesinriktning och prioritering av 

NO-undervisning förhåller sig till varandra. Vi gjorde därför ett jämförande diagram, som 

visas i figur 7 nedan. Eftersom respondenterna med egna ord fick ange vilken ämnesinriktning 

de har i sin lärarutbildning, kategoriserade vi svaren och satte ett värde på dem, där det lägsta 

värdet inte innefattar någon NO-utbildning och där värdena på y-axeln är satta så att högsta 

värdet innebär att den svarande har utbildning som i hög grad kan kopplas till NO. Exempel 

på ämnesinriktning med högt respektive lågt värde är NO/Te, som har högt värde och Sv/SO, 

som har ett lågt värde, värdet 0 innebär att respondenten inte har någon ämnesinriktning alls i 

sin lärarutbildning. Denna skala är således framarbetad utifrån våra tolkningar av 
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respondentens svar, däremot är dessa likartat formulerade, exempelvis SO/NO, Sv/SO och 

Ma/NO, håller därför, enligt oss, en acceptabel validitet.  

Y-axeln: 
0 = Inte alls 
1 = Mycket liten grad 
2 = Liten grad 
3 = Varken stor eller  
 liten grad 
4 = Stor grad 
5 = Mycket stor grad 
6 = Till fullo 
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Figur 7: Samband mellan respondenternas ämnesinriktning och prioritering av NO. 
Korrelationskoefficient 0.38 (n = 48). 

 
 
Figur 7 ovan säger en hel del. Den mest uppenbara informationen vi får är att det inte finns 

något särskilt stort samband mellan respondenternas ämnesinriktning och deras prioritering av 

NO-ämnet, vilket visade sig i korrelationskoefficienten som beräknades till 0.38 (n = 48). En 

annan sak som diagrammet upplyser om är att en del av respondenterna inte har någon 

ämnesinriktning i sin lärarutbildning. Detta beror dock på att dessa respondenter tog sin 

lärarexamen då det inte ingick någon ämnesinriktning i utbildningen..  

 

5.4. NO-ämnets betydelse 

 
I enkäten har respondenterna fått besvara två öppna frågor, nämligen fråga 16 och fråga 19 

som lyder: Vilken betydelse tror Du att NO-undervisningen har för eleverna? respektive 

Övriga kommentarer kring NO-undervisningen i Din klass/skola och eventuella kommentarer 

om denna enkätundersökning. Dessa kommer vi att sammanfatta och till viss del citera i detta 

avsnitt. 
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Vi börjar med den förstnämnda frågan och kan konstatera det hos respondenterna råder en 

övergripande bild av att NO-ämnet har stor betydelse för eleverna. De flesta anser dessutom 

att NO-ämnet har lika stor betydelse som övriga ämnen, att det är en del av lärandet, som en 

ständigt gående process. Det går även att urskilja tendenser hos vissa respondenter som går att 

förknippa med ålder eller år inom läraryrket. För att nämna ett exempel; de respondenter som 

värdesätter miljöundervisningen, utgörs mest av äldre pedagoger, medan den yngre 

generationens lärare ser NO-undervisningen som en betydelsefull kombination av biologi, 

kemi, teknik och fysik samt dessutom med övriga skolämnen.  

 

Vi har alltså kunnat ana en väldigt hög samstämmighet gällande hur respondenterna uppfattar 

NO-ämnets betydelse för elever. Trots detta har vi i samstämmigheten hittat skillnader mellan 

respondenters inställning till det naturorienterande ämnet. Så här har två respondenter 

besvarat fråga 16 i enkäten:  

 
”Den har stor betydelse. Det är viktigt att barn kommer i kontakt med NO-ämnena i tidig ålder” 

 
”Den kan väl ha betydelse som en orientering i NO-ämnena, men den riktiga förståelsen kommer 

nog senare i skolan” 

 
Dessa två respondenter är inte överens om när NO-undervisning har störst betydelse för 

elever.  

 

Många respondenter verkar stå kluvna mellan NO-undervisning och kärnämnena. Med detta 

menar vi att även om respondenterna ser NO-undervisningen som ett betydelsefullt inslag i 

elevernas skolgång så kanske de känner en större förpliktelse till ämnen som svenska och 

matematik, i vissa svar har vi även kunnat läsa om hur respondenterna fått direktiv från högre 

instanser att fokusera på dessa;  

 
”Betydelse – men inte så stor som senare. Fokus på det stadium jag jobbar måste först o. främst 

läggas på svenska och matematik” 

 
denna respondent är lärare i årskurs 3. Här följer ytterligare ett exempel:  

 
”Stor betydelse för förståelse för vardagliga erfarenheter. Men på vår skola har vi av rektorer fått 

uppdraget att prioritera läsning och även prioritera bort om det behövs. No hör till den kategorin 

som vi ibland prioriterar bort i år 1 och 2”.  

 

30 



Det dyker upp en del tankar och kommentarer kring svaren vi fått från fråga 16 i enkäten, 

vilka vi kommer att redogöra för i diskussionen. Nu kommer vi till den andra öppna frågan, 

nämligen fråga 19, och resultatet från denna. 

 

Vi kunde urskilja från respondenternas svar att de arbetar med NTA (naturvetenskap och 

teknik för alla) på fem av skolorna, något som respondenterna ser positivt på. Vi har i deras 

svar kunnat läsa att respondenterna tycker att NO-undervisningen får mer struktur och att 

eleverna gynnas och får bredare kunskaper inom ämnet i arbetet med NTA. 

 

I övrigt så är det många respondenter som uttrycker att kärnämnena har en mer betydelsefull 

roll och prioriteras mer än NO och SO;  

 
”På den här skolan har vi prioriterat läsundervisning. I vår klass har vi också prioriterat rörelse vilket innebär att 

andra ämnen har fått stryka på foten främst SO- och NO-ämnena” 

 
”Är intresserad men känner ofta att jag saknar tid (sv, eng, ma måste prioriteras), och kompetens”  

 
Här kan vi också ana kluvenheten inför NO-ämnet och kärnämnena som nämndes ovan i 

presentationen av resultatet från fråga 16, men även det faktum att NO-ämnet prioriteras bort 

helt eller delvis av olika anledningar. 

 

Slutligen har vi märkt att de flesta respondenter ser NO som något roligt och intressant för 

både barn och vuxna. Respondenterna har förklarat att de flesta elever är vetgiriga och tycker 

att det är fascinerande att arbeta, främst praktiskt, inom NO. Dock prioriteras ämnet bort då 

andra ämnen och aktiviteter anses vara viktigare.  

 

5.5. Hur beskriver lärarna det naturorienterande ämnets utbredning i sina klasser? 

 

Utifrån respondenternas svar har vi kunnat konstatera att NO-ämnets utbredning har minskat 

till fördel för kärnämnena. Vi har även urskiljt att det inte bara är lärare som fattar detta 

beslut, utan det är även rektorer och övrig skolledning utgör en stor del av beslutsfattandet. En 

del respondenter uttryckte även att de på grund av brist på utbildning och kompetens, intresse 

och tid prioriterade bort ämnet. I många fall bortsåg kommunerna från skolverkets 

rekommendationer och reducerade NO-ämnet mer än 20 %, vilket går att utläsa i figur 1. 
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Många lärare önskade dock att de kunde inkludera mer NO-undervisning då de anser att den 

har en stor betydelse för elevers kunskapsutveckling.  

 

5.6. Hur beskriver lärarna sin NO-undervisning? 

 

Resultatet av vår studie har visat att lärarna till stor del utgår från läroplaner och styrdokument 

när de planerar sin NO-undervisning (se figur 6). Det visade sig även att undervisningen 

bestod mestadels av biologi och minst prioriterat var kemi, vilket går att utläsa i figur 2. För 

det mesta försökte lärarna utgå från en praktisk undervisning inom det naturorienterande 

området, även om den teoretiska undervisningen hade en viktig roll. Fördelningen mellan 

teoretisk och praktisk undervisning föreföll sig alltså vara relativt jämn (se figur 3). 
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6. Diskussion 
 
Litteraturstudien och resultatet av vår enkätundersökning har väckt många tankar och 

funderingar, men även berikat oss med insikt och nya kunskaper. Vi ska nu koppla samman 

alla trådar och göra en ansats att komma med svar till våra frågeställningar. Till sist kommer 

vi att redogöra för våra framtidsvisioner, gällande vidare forskning och studier om NO-

undervisning.  

 

6.1. Metoddiskussion 

 

När vi valde att använda oss av enkäter som forskningsmetod var vi medvetna om att det 

fanns både för- och nackdelar med detta. De fördelar som vi värderade mest var att 

respondenterna i lugn och ro kunde besvara enkäten, att de känsliga frågorna ärligt kunde 

besvaras som kanske inte alltid kan besvaras ärligt i exempelvis intervjuer, att frågorna blev 

ställda på samma sätt för varje respondent, att vi nådde ut till fler respondenter än vad vi hade 

kunnat om vi valde att arbeta med intervjuer. En av nackdelarna som vi i så stor utsträckning 

som möjligt försökte eliminera var risken för bortfall. Vi nämnde i resultatdelen att en normal 

svarsfrekvens, enligt Stukát (2007), för enkätundersökningar ligger på 50-75 %. Vi fick dock 

en svarsfrekvens på 84 % och tolkar det därför som att bortfallet är mindre än normalt, vilket 

vi ser positivt på. En annan nackdel, enligt Stukát, kan vara att en respondents identitet kan 

förstärkas vid en intervju, vilket inte kan göras i en enkätundersökning. Vi ville däremot att 

respondenterna skulle vara konfidentiella och berördes inte av denna nackdel. Dahmström 

(1991/2005) nämner ytterligare en nackdel med enkätundersökningar, nämligen att om 

respondenten finner oklarheter i någon frågeställning vid en enkätundersökning kan denne 

inte få en förklaring. Risken för att detta skulle inträffa försökte vi reducera genom att i både 

följebrev och påminnelsebrev ange våra e-mailadresser och mobiltelefonnummer tillsammans 

med information om att vi kunde kontaktas, vid eventuella funderingar eller uppkomna 

problem kring enkäten. 

 

Utformandet av enkäterna visade sig vara en längre process än vad vi hade förväntat oss. En 

av de svårare var, enligt vår mening, att formulera frågor som förhöll sig opartiska och på 

samma gång var tydliga i språket. Under Vi framarbetade många versioner av enkäten och 

lade både till och tog bort frågor. Slutresultatet av denna var, enligt vår mening, bra, även om 
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vi med facit i hand hade valt att ändra på en del frågeställningar om möjligheten funnits, vi 

anser dock att detta kan vara ett relativt vanligt förekommande problem. 

 

Genomförandet av enkätundersökningen, menar vi, gick relativt smidigt, med tanke på att vi 

delade ut och samlade in dem personligen i två av kommunerna. På en utav skolorna drog de 

över på tiden med inlämnandet av enkäterna, vilket gjorde att vi fick vara mer flexibla och 

hålla tätare dialogen med kontaktpersonen på skolan. Vi är trots detta mycket nöjda med 

enkätundersökningens svarsfrekvens, 84 %, vilket ger undersökningen en god validitet menar 

vi. Stor del av den höga svarsfrekvensen kommer nog av att vi arbetade mycket med att hålla 

en dialog med kontaktpersonerna på skolorna och det faktum att vi personligen distribuerade 

enkäterna och gav samtidigt en kort presentation av oss, vårt syfte med undersökningen samt 

enkäten och dess utformning. Vi jobbade mycket hårt för att minska risken för bortfall i 

största möjliga mån. 

 

6.2. Validitet och reliabilitet 

 
Med validitet och reliabilitet mäts ett undersökningsresultats giltighet respektive tillförlitlighet 

(Bell 1993/2000 och Ejlertsson 1996). Författarna menar att validitetens värde bestämmer 

huruvida en enkätfråga mäter det som den avsetts mäta medan reliabiliteten är ett mått på 

huruvida undersökningen kan genomföras fler gånger med samma eller liknande resultat.  

 

Under analysarbetet med enkäterna upptäckte vi vissa brister gällande validitet och 

reliabilitet, vilka vi nu kommer att redogöra för. 

 

Eftersom vår enkätundersökning endast genomfördes vid ett tillfälle, detta på grund av 

tidsbrist, är det svårt att mäta dess reliabilitet. Däremot reserverade vi oss för Kommun 2 då vi 

visste att lärarna där blivit ombedda att delta i en omfattande enkätundersökning från ett högre 

lärosäte. Vi antog att detta kunde påverka respondenterna i Kommun 2, på så vis att de kanske 

inte var lika engagerade och villiga att sätta sig in i vår enkätundersökning. 

 

För att undersöka vår enkätundersöknings validitet tittade vi närmare på respondenternas svar 

på de olika frågorna. Vi upptäckte då att vissa frågor helt eller delvis hade lågt validitetsvärde. 

På enkätens tredje fråga blev respondenten ombedd att skriva i det år som han eller hon tog 

34 



sin lärarexamen. Denna fråga ställde vi för att jämföra med frågan hur länge respondenten 

arbetat inom läraryrket och på så vis få reda på huruvida den enskilda respondenten arbetat 

som obehörig lärare eller inte. Vi upptäckte dock att frågan om examensår förhöll sig 

överflödig eftersom enkätundersökningen visade på att ingen av respondenterna hade arbetat 

som obehöriga lärare. Detta ledde till att vi uteslöt fråga tre från vidare analys av 

enkätundersökningen. 

 

Enkätens åttonde fråga, som bad respondenten sätta kryss på en procentskala för fem 

klassrumsämnen, efter hur mycket tid som nyttjas för varje ämne, missuppfattades hos många 

respondenter, på så vis att de markerade hur ämnena förhöll sig proportionellt till varandra 

och tänkte inte på att den totala summa skulle bli 100 %. Detta löste vi genom att ha 

proportionerna i åtanke och räkna ut vilket värde ämnena skulle få om den totala summan ska 

bli 100 %. Vi är dock medvetna om att frågan kan ha tolkats på andra sätt också och 

reserverar oss för detta, eftersom vi vet att frågan upplevdes som svår. Det är även den 

åttonde fråga som står för det interna bortfallet i enkätundersökningen. Allt detta gör således 

att validiteten för denna fråga sjunker. 

 

Efter att ha analyserat enkätens nionde fråga närmare, som handlade om att ange den 

procentuella fördelningen mellan temarelaterad respektive schemalagd NO-undervisning, 

kunde vi konstatera att frågan missuppfattats så pass mycket att de ”korrekta” svaren inte 

utgjorde tillräckligt valida data. Vi valde således att resultatredovisningen inte skulle innefatta 

produkten av denna fråga. 

Att genomföra en undersökning och se dess styrkor och brister menar vi har varit en bra 

lärdom och något vi kommer att ta till oss inför eventuell vidare forskning. Vi anser att vår 

studie frambringade ett relativt bra resultat, eftersom det i huvudsak endast var två frågor av 

19 som respondenterna hade svårigheter med att besvara. Med andra ord så var validiteten 

högre än vad vi först hade trott. Hade enkätens frågor varit för diffust formulerade hade 

troligtvis validiteten varit kraftigt lägre. Det brister enkäten hade, som framkommit, har vi 

tagit till oss och lärt oss att lägga ner ännu mer arbete och eftertänksamhet på frågorna, för att 

på så vis skapa större förståelse för respondenten och dennes besvarande av enkäten. 
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6.3. Resultatdiskussion 

 
Bearbetningen, kodningen och kartläggningen av enkäterna var en relativt lång, men 

intressant, process. Här kom vi nära inpå de brister som enkäten hade, vilket utmärkte sig av 

märkliga svar från respondenterna eller inget svar alls. Vi ställdes inför beslut om hur data 

skulle tolkas och resultat från vissa frågor fick vi prova att analysera på flera olika sätt innan 

vi kom fram till det förfaringssätt som vi ansåg gjorde respondenterna och deras svar rättvisa 

och giltighet. Även om det har krävt en stor arbetsinsats från vår sida så är det ändå värt 

mödan när det slutgiltiga resultatet utkristalliseras.  

 

6.3.1. NO-ämnets förekomst i grundskolans tidigare år 

 

Den genomsnittliga ämnesfördelningen av svenska, matematik, engelska, SO och NO visade 

att svenska prioriterades mest, tätt följt av matematiken. NO-ämnet har däremot en lägre 

status i jämförelse med skolverkets timplan. Vi kunde se att ingen av de tre kommunerna hade 

timantal jämbördiga eller större än skolverkets timplan gällande SO och NO, vilket var fallet 

hos övriga ämnen. I resultatdelen ställde vi oss frågan om tid tas från NO och SO för att få 

mer tid till kärnämnena. Som vi tolkade resultatet från enkätundersökningen kunde vi se att 

det i stor grad förhåller sig så i kommunerna. Vår tolkning styrktes även i analysen av de 

öppna frågorna, där många respondenter, med eller utan direktiv från skolledning, uttryckte 

att NO- och SO-ämnet sköts åt sidan för att lämna plats åt kärnämnena. Vi förstår att det råder 

ett dilemma mellan kärnämnena och de ämnen som prioriteras bort, i det här fallet NO bland 

annat.  

 

6.3.2. Prioritering av delämnen 

 

När vi i figur 2 jämförde Kommun 1, 2 och 3 kunde vi se att Kommun 2 hade större värde än 

Kommun 1 och 3 i samtliga områden. Vi diskuterar om det fanns ett större intresse för NO i 

Kommun 2, som resulterade i de högre värdena. Vi ställer oss också frågan om 

respondenterna från Kommun 1 och 3 inte är lika insatta i vad de olika NO-områdena innebär 

och därigenom inte ser allt som kan kännetecknas som naturvetenskapligt.  
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6.3.3. Fördelning av praktisk respektive teoretisk NO-undervisning 

 

I figur 3 som visar fördelningen av teoretisk respektive praktisk NO-undervisning 

konstaterade vi att den praktiska delen dominerade, speciellt i Kommun 1. Här skulle man 

kunna ställa sig frågan om hur kombinationen av teoretisk och praktisk undervisning kan se ut 

så att elever finner den meningsfull. Är det bättre att ha en jämn fördelning av de två 

aspekterna eller övervägande en del? Det finns troligtvis inget rätt eller fel i denna fråga, utan 

det handlar mycket om yttre omständigheter, det vill säga hur elevgruppen ser ut och inhämtar 

kunskap, hur skolans undervisningssystem och lokala kursplaner är uppbyggd och så vidare. 

Vi tog tidigare upp i bakgrunden om hur barn i tidig ålder lär sig om naturvetenskapliga 

fenomen genom självständiga undersökningar och experiment, alltså genom ett praktiskt 

förfarande (Harlen 2006). På detta vis skapar sig barnet en förståelse av omvärlden, menar 

författaren. Utifrån Harlens resonemang frågar vi oss om en övervägande praktisk NO-

undervisning borde vara aktuell för elever i de yngre årskurserna. Schoultz (2000) för däremot 

ett resonemang kring elevers förvirring när de för första gången kommer i kontakt med den 

naturvetenskapliga diskursen och dess kommunikativa regler och begrepp. Vi tolkar det som 

att barn inte alltid har förförståelse för de diskurser och begrepp inom den naturvetenskapliga 

världen som Schoultz (2000) resonerar kring. Kan det då, utifrån detta resonemang vara idé 

att kombinera praktisk NO-undervisning med teoretisk, för att på så sätt ge de yngre eleverna 

en bra grund i sin naturvetenskapliga kunskapsutveckling? 

 

6.3.4. Respondenternas hållning till NO-undervisning 

 

Vi har i figur 4 undersökt sambandet mellan hur respondenterna prioriterar planering av NO-

ämnet och huruvida de anser att denna lever upp till kursplanernas kriterier. Vi fick en 

korrelationskoefficient motsvarande 0.67, vilket vi tolkar som ett relativt högt värde och att 

det således existerade ett visst samband mellan de två variablerna. Vi anser dock att det är 

viktigt, för detta resonemang, att tänka på att respondenterna själva har uppskattat huruvida 

deras NO-undervisning lever upp till kursplanerna eller inte. Vi menar att läraren utgör en 

viktig roll i förhållande till eleverna och deras utveckling, något som även Schoultz (2000) 

resonerade kring. Han menar att lärarens undervisning är avgörande för elevers 

kunskapsutveckling och att lärare i skolan ska hjälpa sina elever att nå sina mål. Vi nämnde 

även hur Andersson (2001) påpekade att lärare måste, för att ge elever insikt inom NO-ämnet, 
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besitta goda ämneskunskaper och ha insikt i hur elever tänker i olika situationer. Vi ställer oss 

undrande till hur lärare borde agera då det kommer direktiv om att fokusera på kärnämnena, 

och därför lägga mindre vikt på NO-ämnet, trots att läraren själv vill ge eleverna det stoff de 

behöver för att uppnå de mål som innefattar Skolverkets (2000) kurskriterier. Tidigare 

berättade vi om Österlinds (2006) resonemang kring att arbeta tvärvetenskapligt för att 

således ge elever en helhetsbild av samhället samt kunskap om detta. En annan aspekt som vi 

nämnde i resultatet var NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla), många respondenter, som 

arbetade med metoden, såg positivt på detta och uttryckte även att elever tog till sig kunskaper 

på ett bra sätt genom NTA. Att arbeta tvärvetenskapligt eller med NTA är exempel på 

arbetssätt som kan tillämpas för att få en mer effektiv NO-undervisning. Åter igen handlar det 

om att ta hänsyn till praktiska omständigheter för varje klass och lektionstillfälle som gör att 

det inte finns något definitivt svar till problemställningen. 

 

För att vidareutveckla resonemangen kring figur 4 arbetade vi fram figur 5, som illustrerar 

sambandet mellan skolans respektive respondenternas prioritering av NO. Här är det viktigt 

att tänka på att skolans prioritering av NO återspeglades ur respondenternas synvinkel. 

Resultatet visade att det inte fanns något större samband mellan dem, vilket lämnade oss 

undrande. Borde inte skolan ha en större inverkan på NO-undervisningen än vad resultatet 

visade? 

 

I figur 6 kunde vi se att olika styrdokument hade en stor betydelse för de flesta 

respondenterna i deras planering av NO-undervisningen, även respondenternas kunskapssyn 

och lärandeperspektiv fick ett högt värde. Vi menar att det är viktigt att följa olika 

styrdokument för att på så vis nå de mål som elever upp till årskurs fem ställs inför. Då det 

hela tiden kommer nya forskningsrön som exempelvis kan förbättra elevers skolmiljö eller 

inlärningsmöjligheter, menar vi att det kunde vara bra om pedagoger successivt uppdaterade 

sig gällande nytt forskningsmaterial för att på så vis förbättra sin undervisning. 

Forskningsaspekten hade en förhållandevis låg prioritet hos respondenterna. Å andra sidan 

bör varje lärare hitta sin egen identitet i läraryrket, vilket även Kernell (2002) nämner. 

 

Spridningsdiagrammet i figur 7 visade sambandet mellan respondentens ämnesinriktning och 

hur denne prioriterade planering av NO-undervisning. Vi konstaterade att det inte fanns något 

större samband mellan dessa två variabler. Vi ställer oss dock frågande till om detta möjligtvis 

kan bero på att NO-undervisningen har en relativt låg status i jämförelse med exempelvis 
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kärnämnena. Hade vi fått ett annat resultat om vi hade valt att fokusera på svenskämnet i 

förhållande till ämnesinriktning i stället? Med andra ord menar vi att prioritering av 

svenskundervisningen kanske hade fått en högre status hos en pedagog med svenska som 

inriktning jämfört med en pedagog med exempelvis NO som inriktning. Detta kan vi endast 

spekulera i, men är fortfarande ett intressant diskussionsämne och kanske till och med ett 

meningsfullt samt intresseväckande framtida forskningsobjekt. En annan aspekt som 

framhölls av figur 7 var att endast 33 % av respondenterna som inte har någon 

ämnesinriktning, som med andra ord har en äldre lärarutbildning, har någon form av 

vidareutbildning inom NO-ämnet. Eftersom dessa lärare hade NO-undervisning menar vi att 

det är av vikt att skaffa sig en adekvat kunskap som förhåller sig tidsmässigt riktigt. Detta för 

att eleverna ska få en så kompetent lärare som möjligt, ämnesdidaktiskt sett. Även Andersson 

(2001) påpekar att det är av vikt att pedagoger har goda ämneskunskaper, vilket tidigare 

nämnts i bakgrunden. En av respondenterna uttryckte missnöje över att det fanns allt för få 

vidareutbildningsmöjligheter inom NO-ämnet. Frågan är hur detta kommer sig och hur det 

påverkar såväl pedagogernas som elevernas kunskapsutveckling. Kan det möjligtvis vara så 

att en del skolor prioriterar bort vidareutbildningar för NO-ämnet och lägger tyngd på andra 

kurser och utbildningar som är både ämnes- och pedagogiskt miljörelaterade? Det finns 

naturligtvis även skolor som profilerar sig inom NO, som nämnts tidigare i resultatet, vilket 

innebär att dessa lärare vidareutbildar sig i högre grad inom ämnet. Detta är resonemang från 

vår sida och har ingen faktagrund, om detta är sant eller inte låter vi vara osagt och låter 

således detta vara en tankeställare i stället.  

 

6.3.5. NO-ämnets betydelse 

 

Vi anser att det är viktigt att elever tillägnar sig och utvecklar kunskaper inom NO i 

grundskolans tidigare år. Med kunskaper inom NO menar vi att elever utvecklar medvetenhet 

om naturen och naturvetenskapliga fenomen. I bakgrunden nämnde vi hur Andersson 

(1989/1993) påpekar vikten av att pedagogen fångar elevers lust att lära inom NO och skapar 

undervisningssituationer där elever förstår hur NO är viktigt i förhållande till resten av 

världen. För att detta ska vara möjligt menar vi att det är viktigt att pedagogen förstår vilken 

betydelse NO-undervisningen har för elever. I enkätens 16:e fråga, vilket är en öppen fråga, 

gjorde vi en ansats att ta reda på just detta. Resultatet visade att stor del av respondenterna 

uttryckte att NO har betydelse för eleverna, trots att graden av denna varierade något. Vi 
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kunde dock ana en viss kluvenhet mellan NO-ämnet och kärnämnena. Vissa respondenter 

visade på mindre motstånd att prioritera bort NO, medan vi hos andra respondenter kunde ana 

en olust över detta. Vi ställer oss kritiska till den här formen av lösning av prioriteringsfrågan, 

att NO måste mer eller mindre prioriteras bort för att få en mer utvecklad undervisning inom 

kärnämnena. Är det inte möjligt att integrera NO-ämnet med kärnämnena? Österlind (2006) 

nämner att elever genom ämnesintegrerad undervisning får en ökad förståelse och helhetsbild 

av samhället. Ämnesindelad undervisning, menar författaren, ger elever endast skilda 

kunskapsfragment av hur samhället ser ut idag. Detta nämnde vi tidigare i bakgrunden. Vi 

håller med om detta resonemang om tvärvetenskaplig undervisning, eftersom vi anser att detta 

hjälper elever till en ökad förståelse för hur hela vår omvärld fungerar samt att det lär eleverna 

vida större ödmjukhet inför naturvetenskapliga fenomen. Då pedagogerna svarar att de 

prioriterat bort NO-undervisningen, kan det ändå inte vara så att NO-undervisningen existerar 

i klassrummen ändå, även om lärarna inte är medvetna om detta? 

 

6.4. Avslutande reflektioner 

 

Vi anser att vår studie har gett oss god insikt i lärarnas syn på NO-undervisning och hur 

utbredd den är i grundskolans tidigare år. Vi gläds över att se att resultatet av vår 

undersökning till viss del inte stämt överrens med våra föreställningar från VFU-erfarenheter. 

Trots detta har vår undersökning även visat att NO-undervisningen inte har den status och 

utbredning som vi skulle ha önskat. Även om respondenterna känner att det råder brist om tid 

för utövandet av NO-undervisning, anser vi att ämnet kan integreras i den övriga 

skolverksamheten med, vad vi tror, goda resultat. Vi har märkt under vår utbildning och även 

från respondenters svar att elever tycker att NO är roligt och intresseväckande, vi menar att 

läraren bör ta detta i beaktande då denne planerar sin undervisning, inte bara för NO, utan för 

övriga ämnen också.  

 

6.5. Framtida forskning 

 

Som vi tidigare nämnde i metoddelen hade vi ambitionen att göra både en etnografisk ansats 

och barnintervjuer för att både se hur läraren agerar mot elever samt se hur eleverna tycker att 

läraren bemöter dem i NO-undervisningen. Detta för att se om lärarens åsikter om NO-
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undervisningen stämde överrens med elevernas perspektiv. Kan det vara så att elevers 

perspektiv på NO-undervisning skiljer sig mot vad pedagoger anser vara en ”god” 

undervisning i ämnet? I vår enkätundersökning ville vi ha med en fråga som berörde det som 

vi just har nämnt, vi var dock tvungna att eliminera den då en ansågs vara känslig och mer 

lämpad för intervju. 

 

Detta menar vi är en mycket intressant infallsvinkel på NO-undervisning och därför ses av oss 

som ett tänkbart framtidsprojekt. 
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Bilaga 1 
Hej  

 
Vi är två studenter från Örebro Universitet, Malin Andersson och Susanne 

Malm, vi studerar på lärarprogrammets sista termin. För att få en examen ska en 

C-uppsats lämnas in och disputeras, vilket ska innehålla en forskningsstudie kring 

ett valt ämne. Vi har således valt att inrikta vår studie till det naturorienterande 

ämnet och har utgått från kursplanernas strävans- och uppnåendemål upp till 

årskurs fem. Vårt val av datainsamlingsmetod är en enkätundersökning, vilket Du 

har framför dig nu. Resultatet av dessa kommer att analyseras och diskuteras i vår 

C-uppsats; Naturorienterad undervisning i grundskolan – En studie om dess 

existentiella problematik. Syftet med forskningsstudien är att fördjupa våra 

kunskaper och få en ökad förståelse för det naturorienterande ämnet i skolan.  

Ditt deltagande i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast 

vi två och våra handledare som kommer att ha tillgång till 

undersökningsresultaten och även då kommer det inte framgå vem som fyllt i 

enkäten, utan endast vilken skola enkäten kommer ifrån. I vår C-uppsats kommer 

dock namnet på Din skola att få ett annat, påhittat namn för att undvika att bli 

igenkänd, eftersom uppsatsen kommer att offentliggöras. 

Enkäten består av 23 frågor, indelade i tre avsnitt. Frågeformuläret är till 

största del strukturerat och innehåller frågor med fastställda svarsalternativ. 

Formuläret beräknas ta max 30 minuter att fylla i. Du har 5 arbetsdagar på Dig att 

svara på enkäten. Detta betyder att vi kommer att hämta det ifyllda 

frågeformuläret den 30 november. 

Om Du har några frågor eller funderingar kring enkäten eller vår 

forskningsstudie så är Du välkommen att höra av Dig till oss via e-mail eller 

telefon, vilka nämns längst ner. Vi vill passa på att i förhand tacka för att Du vill 

ta Dig tid att medverka i denna forskningsstudie. Din insats betyder mycket för 

oss i vårt uppsatsarbete. 

 
Vänliga hälsningar 

 

Malin och Susanne 
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Bilaga 2 
Bakgrund 

 
 

Sätt kryss i den ruta som bäst stämmer in. 
 

 

1. Jag är: 

 Man    

 Kvinna    

 

 

2. År inom läraryrket: 

 0-5   

 6-10   

 11-20   

 21-30   

 Mer än 30 år   

 

 

3. Examensår:   

 Vet ej     

 Jag har ingen lärarutbildning   

 

 

4. Ange vilket/vilka skolår Du undervisar i detta läsår: 

 År 1   

 År 2   

 År 3   

 År 4   

 År 5   
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5. Vilken ämnesinriktning har Du i din lärarutbildning? 

Skriv här    

 Jag har ingen ämnesinriktning  

 Jag har ingen lärarutbildning  

 

 

6. Har Du någon utbildning/vidareutbildning/kurserfarenhet inom det naturorienterade 

ämnets ramar? 

  Ja   

  Nej   

Om ”ja” – vad? 

Skriv här       

        

         

 

 

7. Hur gammal är Du? 

 20 år eller yngre   

 21-24   

 25-29   

 30-34   

 35-39   

 40-44   

 45-49   

 50-54   

 55 eller äldre  
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Det naturorienterande ämnets utbredning i Din klass/Dina klasser 

 
 
8. Uppskatta den tid som nyttjas för varje ämne under en normal schemalagd vecka. 

(Markera Ditt svar genom att sätta ett kryss på linjen) 
 

 a.) Svenska 

 

0 % 100 %  

 

 b.) Matematik 

 

0 % 100 %  

 

 c.) Engelska 

 

0 % 100 %  

 

 d.) Det samhällsorienterande ämnet (SO) 

 

0 % 100 %  

 

 e.) Det naturorienterande ämnet (NO) 

 

0 % 100 % 
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9. I vilken proportion är NO-undervisning i Din klass temarelaterad respektive 

schemalagd? (Temarelaterad i det avseendet att NO-ämnet integreras med annat skolämne kring ett 

gemensamt tema) 
▪ Temarelaterad: % 

 ▪ Schemalagd: % 

Annat, nämligen (skriv nedan):   

 
Skriv här  

  

   

 

Sätt kryss i den ruta som bäst stämmer in. 
 

 

10. I hur stor grad diskuterar eller planerar Du NO-undervisningen tillsammans med 

kollegor? 

Mycket 
liten grad 

Liten 
grad 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad 

Ej 
aktuellt Aldrig Alltid

 

  
 

 

 

 

11. I hur stor grad är NO-undervisningen av teoretisk karaktär? (Exempel på teoretisk 

undervisning; fylla i arbetsblad och när pedagogen föreläser utifrån läromedlet m.m.) 

Mycket 
liten grad 

Liten 
grad 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej Aldrig Alltid
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12. I hur stor grad är NO-undervisningen av praktisk karaktär? 
(Exempel på praktisk undervisning; experiment och laborationer m.m.) 

 
Mycket 

liten grad 
Liten 
grad 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej Aldrig Alltid

 
 

 

 

 

 

13. I hur stor grad kan NO-undervisningen i Din klass beskrivs som… 
 

a.) …biologi? 
Varken 

stor eller 
liten grad 

 
Mycket 

liten grad 
Liten 
grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad  Vet ej Inget Allt 

 

 

b.) …kemi? 

 

 

 

 

c.) …fysik? 

 

 

 

 

d.) …teknik? 

 

 

 

 

 

 

 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Mycket 
liten grad 

Liten 
del 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej Inget Allt 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Mycket 
liten grad 

Liten 
grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej Inget Allt 

Mycket 
liten grad 

Liten 
grad 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej Inget Allt 
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Ditt arbete med NO-undervisning i Din klass/skola 
 

 

14. Hur prioriterar Du planering av NO-undervisningen i jämförelse med övriga 

skolämnen? 
Varken 

stor eller 
liten grad 

 
Till 
fullo 

Mycket 
liten grad 

Liten 
grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad  Vet ej Inte alls 

 

 

 

 

 

15. Anser Du att NO-undervisningen som Din klass får, lever upp till kursplanernas 

kriterier, uppnåendemål och strävansmål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det 

femte skolåret? 

 

 

 

 

 

 

16. Vilken betydelse tror Du att NO-undervisningen har för eleverna? 

 

Skriv här 

 

 

 

  

 

 

 

Mycket 
liten grad 

Liten 
grad 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej 

Nej, 
inte alls 

Ja, helt 
och hållet
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17. När Jag planerar NO-undervisningen utgår Jag från… 
(Poängsätt dina svar från 1 till 10  där 1 är oviktigt och 10 är mycket viktigt, du får skriva samma siffra 

flera gånger. Skriv poängen i rutorna till höger) 

  

a.) …min syn på kunskap  

 

 b.) …mitt perspektiv på lärandet  

 

 c.) …antalet elever i klassen  

 

 d.) …elevkonstellationen  

 

 e.) …skolans resurser inom NO-ämnet  

 

 f.) …mina erfarenheter utanför skolverksamheten  

 

 g.) …aktuell forskning och dess resultat  

 

 h.) …skolans lokala kursplaner och andra styrdokument  

 

 i.) Annat, nämligen;  

 

 

18. I hur stor grad, anser Du, att skolan prioriterar NO-undervisningen? 

 
Mycket 

liten grad 
Liten 
grad 

Varken 
stor eller 
liten grad 

Stor 
grad 

Mycket 
stor grad Vet ej Inte alls 

Till 
fullo 
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19. Övriga kommentarer kring NO-undervisningen i Din klass/skola och eventuella 

kommentarer om denna enkätundersökning: 
Skriv här 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 

 Vi vill tacka för Din medverkan i denna enkät. Ditt bidrag är oss till stor hjälp i vår forskningsstudie. 
 Hälsningar från Malin Andersson och Susanne Malm 
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Bilaga 3 
 

 

Hej igen 
 

 

För några dagar sedan fick Du en enkät att besvara som vi, Malin Andersson och Susanne 

Malm från Örebro Universitet, delade ut. Enkäten handlar om det naturorienterade ämnet i 

grundskolans tidigare år. Vi vill med detta brev påminna Dig om att förfallodagen för enkäten 

närmar sig, det vill säga när vi hämtar enkäten från Din skola. Datumet som är sista 

svarsdatumet är den 30 november. Enkäten kommer vi att hämta efter lunch och senast 

fram till klockan 14.30. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast 

att läsas och tolkas av oss samt våra två handledare. Vi vill återigen tacka så mycket för Din 

medverkan, den kommer att vara oss till stor hjälp för forskningsstudien i vår C - uppsats. 

 

Har Du några funderingar om enkätens frågeställningar eller något annat som berör studien 

får Du givetvis kontakta oss på våra mobiltelefoner eller vår e – mail (se nedan). 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Malin och Susanne 
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Bilaga 4 

 

Fråga 8-13 var avsedda att undersöka hur utbrett naturorienterad undervisning är i 

respondenternas skolverksamhet samt hur ämnet bedrivs. 

 

Fråga 8: Uppskatta den tid som nyttjas för varje ämne under en normal schemalagd vecka. 

Med denna fråga ville vi ta reda på hur utbrett det naturorienterande ämnet är under normala 

förhållanden i skolan. Respondenten ombads svara genom att sätta kryss på en skala mellan 0-

100 % för ämnena svenska, matematik, engelska, SO och NO. Denna typ av skala benämner 

Dahmström (1991/2005) som en VAS-skala (Visuell Analog Skala), där det inte finns några 

förbestämda skalsteg. Vi anser att dessa ämnen gav oss en helhetsbild av 

klassrumsundervisningen, vilket var frågans syfte, och valde således att utesluta ämnen såsom 

gymnastik, slöjd och musik i denna fråga. 

 

Fråga 9: I vilken proportion är NO-undervisningen i Din klass temarelaterad respektive 

schemalagd? Österlind (2006) skriver att temarelaterad undervisning kan hjälpa elever att 

anknyta naturvetenskapliga fenomen till vardagen. Vårt syfte att med denna fråga är att 

undersöka om NO-undervisningen kanske sker periodvis, om den är schemalagd eller en 

blandning av båda. Resultatet av frågan ville vi använda i resonemang kring temarelaterad 

NO-undervisning och dess effektivitet för vardagsanknytning, som Österlind skriver om, 

beroende på hur respondenterna svarade i övrigt. Respondenten angav sitt svar genom att i 

procent ange hur stor del som var temarelaterad respektive schemalagd. 

 

Fråga 10: I hur stor grad diskuterar eller planerar Du NO-undervisningen med kollegor? 

Under våra VFU-perioder upplevde vi att en del pedagoger kände osäkerhet inför NO-

undervisningen på grund av att de upplevde deras kompetens som bristfällig. Därför anser vi 

att det kan vara en god idé att utbyta erfarenheter och resonera kring NO-undervisningen med 

kollegor. Även Kernell (2002) menar att en pedagog behöver träffa och samtala med andra 

pedagoger för att på så sätt hitta sin läraridentitet och således hitta nya sätt att precisera sig på. 

Syftet med denna enkätfråga var att ta reda på i vilken utsträckning detta förekommer och om 

det finns något samband med kvalitén i NO-undervisningen. Respondenten fick ange sitt svar 

på en gradskala. 
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Fråga 11: I hur stor grad är NO-undervisningen av teoretisk karaktär? Fråga 12: I hur stor 

grad är NO-undervisningen av praktisk karaktär? Med dessa två frågor ville vi bredda vår 

undersökning ytterligare vad gäller det naturorienterande ämnets utbredning i grundskolans 

tidigare år. Vi avsåg jämföra förekomsten av teoretisk respektive praktisk undervisning. 

Respondenten fick ange sitt svar på en gradskala. 

 

Fråga 13: I hur stor grad kan NO-undervisningen i Din klass beskrivas som a.) biologi, b.) 

kemi, c.) fysik, d.) teknik? Syftet med denna fråga var att komma närmare vad NO-

undervisningen består av. I Skolverkets (2000) kursplaner är NO-ämnets uppnåendemål 

uppdelade i dessa olika delämnen. Vi insåg att denna fråga kunde vara något instabil då det i 

många situationer kan förekomma biologi, kemi, fysik eller teknik i undervisningen som 

läraren kanske inte rekognoserar eller tänker på. Däremot hade vi som förhoppning att 

respondenten var inne i tänkandet kring den naturorienterande undervisningen när frågan 

besvarades. Respondenten fick ange sitt svar på en gradskala. 

 

Frågorna 14-19 undersöker respondenternas hållning till NO-undervisningen och avser att ta 

reda på vilken status ämnet har för dem.  

 

Fråga 14: Hur prioriterar Du planering av NO-undervisningen i jämförelse med övriga 

skolämnen? Syftet med denna fråga var att ge oss ökad förståelse för vilken status det 

naturorienterande ämnet har för respondenten, vilket återkopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. Respondenten fick ange sitt svar på en gradskala. 

 

Fråga 15: Anser Du att NO-undervisningen som Din klass får, lever upp till kursplanernas 

kriterier, uppnåendemål och strävansmål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret? I bakgrunden tog vi upp kursplanens uppnående- och strävansmål. Vi nämnde 

tidigare att ett av våra argument för att använda oss av enkäter var att det kan vara svårt för 

respondenten att erkänna eventuella brister i sin undervisning om denna skulle bli intervjuad. 

Detta var en fråga som vi ansåg lämpade sig just för enkäter, eftersom den möjligtvis kunde 

uppfattas som känslig för en del respondenter. Här kom även tidsaspekten in, vilket har 

nämnts tidigare, om respondenten skulle ha behövt titta på kursplanerna eller andra 

styrdokument för att uppskatta sitt svar. Frågan undersökte huruvida elevers NO-undervisning 

är fullgod med vad de borde få, vilket var frågans syfte, utifrån respondenternas synvinkel. 

Respondenten fick ange sitt svar på en gradskala. Vi ville även göra en jämförelse mellan 
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denna fråga och den föregående för att på så vis se hur prioritering av planering gällande NO-

undervisning påverkade elevernas chanser att uppnå målen för ämnet, som listas i Skolverkets 

(2000) kursplaner. 

 

Fråga 16: Vilken betydelse tror Du att NO-undervisningen har för eleverna? Här fick 

respondenterna skiva fritt och reflektera över frågan. Våra förhoppningar och syfte med 

frågan var att få djupare insikt i respondenternas inställning till NO-ämnet och samtidigt få 

tillgång till citerbar data. 

 

Fråga 17: När Jag planerar NO-undervisningen utgår Jag ifrån… a.) min syn på kunskap, b.) 

mitt perspektiv på lärandet, c.) antalet elever i klassen, d.) elevkonstellationen, e.) skolans 

resurser inom NO-ämnet, f.) mina erfarenheter utanför skolverksamheten, g.) aktuell 

forskning och dess resultat, h.) skolans kursplaner och andra styrdokument. När 

respondenterna svarade på denna fråga fick de poängsätta de olika svarsalternativen mellan 1 

och 10 där 1 är oviktigt och 10 är mycket viktigt. Syftet med denna poängsättning var att se 

vilka faktorer som var viktigast i planerandet i undervisningen för varje respondent. 

 

Fråga 18: I hur stor grad, anser Du, att skolan prioriterar NO-undervisningen? Vi anser att 

det är av stor vikt att ha tillgång till material och framför allt stöd från skolan inom det 

naturorienterande ämnet. Vi avsåg att prova samband mellan resultatet från denna fråga med 

resultat från fråga 14. Syftet med fråga var även att se hur mycket skolan satsar och prioriterar 

NO-undervisningen. Respondenten fick ange sitt svar på en gradskala. 

 

Fråga 19: Övriga kommentarer kring NO-undervisningen i Din klass/skola och eventuella 

kommentarer om denna enkätundersökning. Här ville vi ge respondenterna chansen att 

tillägga något om NO-undervisning, om det skulle vara något som enkäten inte tagit upp som 

respondenterna finner relevant. Syftet med denna frågeställning, som är en öppen fråga, var 

att respondenten med egna ord kunde beskriva sina kommentarer om enkäten gällande dess 

utformning, frågeställningar osv. vilket även bland annat Bell (2000) och Trost (2007) tar 

upp. Vi menar även att denna fråga kunde vara en bra avrundning på enkäten. 
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