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Abstrakt 

Tidigare forskning visar att det finns flera fördelar med att integrera kulturella 

inslag och naturorienterande undervisning, och kulturella inslag omnämns 

som centralt innehåll i Biologi, Fysik samt Kemi för Naturorienterande ämnen 

i Grundskolans år 4–6. I det här arbetet undersöks vilka fördelar fem lärare kan 

urskilja i att arbeta med kulturella inslag i undervisningen i naturorienterande 

ämnen, samt exempel på hur sagda lärare har använt sig av detta i tidigare 

undervisning. Undersökningsmaterialet består av lärarintervjuer och genom 

analys kunde två teman gällande vilka fördelar lärarna kunde se med det 

centrala innehållet urskiljas från lärarnas svar: Förståelse och Utveckling över 

tid. Trots att lärarna visar sig vara positiva till det centrala innehållet är det 

svårt att ge exempel på hur kulturella inslag kan användas i undervisningen i 

Naturorienterande ämnen.  

Nyckelord: 

kulturella inslag, äldre tiders naturvetenskap, naturorienterande ämnen, 

grundskolan, centralt innehåll 

Tack 

Tack till er lärare som varit vänliga att medverka i min studie. 
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1 Introduktion 

Det här arbetet kommer att behandla kulturella inslag i förhållande till 

undervisningen i naturorienterande ämnen. Med kulturella inslag avser jag 

olika kulturella former, såsom skönlitteratur (texter som författats med 

konstnärligt mål, bland annat myter, sagor och sägner), konst (bildkonst, 

arkitektur, skulptur) samt film och musik. 

1.1 Vad säger styrdokumenten? 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 

2019) återfinns ett centralt innehåll som är detsamma inom Biologi, Fysik och 

Kemi i årskurs 4–6. Detta centrala innehåll är: 

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i 

skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders 

naturvetenskap 

Centralt innehåll i Biologi, Fysik och Kemi (Skolverket 2019:167, 177, 188) 

Sedan läroplanen (Skolverket 2019) senast blev reviderad har inte 

kommentarmaterialen för Biologi, Fysik och Kemi uppdaterats. Det centrala 

innehåll som behandlas i detta arbete fanns dock redan innan och 

kommentarmaterialen från 2017 (Skolverket 2017a; Skolverket 2017b; 

Skolverket 2017c) är fortfarande relevanta. I kommentarmaterialen för 

Biologi, Fysik respektive Kemi beskrivs det centrala innehållet i förhållande 

till världsbilden snarlikt för de olika ämnena (jfr Skolverket 2017a:24; 

Skolverket 2017b:25; Skolverket 2017c:24). Nedan visas hur det centrala 

innehållet skildras i ämnet Biologi: 

Kunskapsområdet ”Biologin och världsbilden” handlar om 

hur kunskapen om, och synen på, naturen har förändrats 

genom historien och hur detta har bidragit till att forma 

människors levnadsvillkor och uppfattningar om sig själva 

och om naturen. Kunskapsområdet tar bland annat upp 

historiska och nutida naturvetenskapliga upptäckter, äldre 

tiders beskrivningar av naturen, beskrivningar av naturen i 

skönlitteratur, myter och konst samt aktuella 

forskningsområden. Här kan eleverna lära sig om 

naturvetenskapens karaktär, dess betydelse och att den är 

föränderlig över tid. Därmed får de förutsättningar att 

kritiskt granska olika sätt att beskriva och förklara naturen. 

Biologin och världsbilden (Skolverket 2017a:24) 
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I förhållande till världsbilden visar beskrivningarna i kommentarmaterialen 

samma innebörd, förutom att det inom Fysik inte tas upp att historiska och 

nutida naturvetenskapliga upptäckter ska behandlas (jfr Skolverket 2017c:24). 

Även gällande det centrala innehållet är beskrivningarna i 

kommentarmaterialen mycket lika (jfr Skolverket 2017a:25; Skolverket 

2017b:27; Skolverket 2017c:25). Kommentaren till det centrala innehållet 

inom Biologi är: 

Med innehållet olika kulturers beskrivningar och 

förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och 

äldre tiders naturvetenskap får eleverna i årskurserna 4–6 

historiskt och kulturellt jämförelsematerial för att förstå hur 

vetenskapliga upptäckter har påverkat människors syn på 

naturen. Innehållet syftar till att lägga en grund för 

förståelsen av vad som kännetecknar naturvetenskap och 

vad som skiljer den från andra sätt att beskriva och förklara 

naturen, till exempel inom olika religioner. Det här 

innehållet innebär också att eleverna ska möta 

naturvetenskap i litteratur och konst. På så vis kan de få 

förståelse för att människor i alla tider och på alla platser har 

funderat över naturvetenskapliga frågor och använt olika 

uttrycksformer för att bearbeta och gestalta dessa 

frågeställningar. 

Kommentar till det centrala innehållet (Skolverket 2017a:25) 

Det enda som skiljer sig mellan de olika ämnena i kommentarmaterialen är 

inom vilka områden uppfattningar om naturen nämns. Inom Biologi nämns 

religion, inom Fysik nämns astronomi och religion och inom Kemi 

elementlära och alkemi som sådana exempel. 

1.2 Motiv med det centrala innehållet 
De motiv till att använda detta centrala innehåll som går att hitta i 

kommentarmaterialet (se avsnitt 1.1) är således att eleverna ska: 

• förstå att uppfattningen om naturen är föränderlig, 

• förstå att människans syn på naturen påverkas av upptäckter gjorda om 

naturen, 

• förstå att uppfattningar om naturen ligger till grund för hur människors 

levnadsvillkor och uppfattningar om sig själva och om naturen har 

formats, 

• granska olika typer av naturbeskrivningar och -förklaringar kritiskt, 

• kunna se skillnad på vad som är naturvetenskap och andra sätt att 

beskriva och förklara naturen, och 
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• möta naturvetenskap skildrad i litteratur och konst för att förstå att 

människan alltid har använt olika uttrycksformer för att uttrycka sina 

naturvetenskapliga frågor. 

Ytterligare ett motiv till att använda sig av detta centrala innehåll kan vara 

möjligheten att arbeta multimodalt, eftersom användandet av flera uttryckssätt 

efterfrågas (se ovan). Se mer om multimodalitet i avsnitt 2.3.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning av relevans för studien. 

Inledningsvis framläggs forskning som behandlar historiska aspekter, följt av 

forskning angående kulturella inslag i naturvetenskaplig undervisning och 

exempel som innefattar ett sådant arbetssätt. Därefter följer ett avsnitt om 

multimodalitet. 

2.1 Historiska aspekter 
Förhållandet mellan naturvetenskap och litteratur har en föränderlig historia 

bakom sig och kan än idag ses på olika sätt. På senare år har litteratur och 

vetenskap blivit ett erkänt studieområde och man har uppmärksammat att 

utvecklingen inom naturvetenskapen genom historien speglas i samtida 

litteratur, vilket indikerar att de tillhör samma kultur (Cartwright 2007:115, 

116). I Science and Literature: Towards a Conceptual Framework beskriver 

Cartwright (2007) hur litteraturen har följt vetenskapliga idéer. Cartwright 

(2007:117, 120, 124, 128) ser detta som en process genom olika angreppssätt 

på hur man kan se på relationen mellan vetenskap och litteratur, som börjar 

med att poeter och vetenskapsmän använde ett snarlikt språkbruk. Poeter 

använde sig ofta av vetenskapliga begrepp för att uttrycka sig i sina texter. 

Efter att vetenskapsmännen hade påstått att deras språk var överlägset trädde 

poeterna fram för att försvara sitt yrke genom att satirisera och på andra sätt 

förlöjliga vetenskapsmännen och vetenskapliga upptäckter. Därefter följde en 

stor vetenskaplig omställning som resulterade i att vetenskapsmän och deras 

upptäckter i stället hyllades av poeter. Ytterligare en vändning ledde till att 

vetenskapen skildrades som inhuman och oansvarig i litteraturen. 

Vetenskapen och litteraturen har alltså från och till genom historien tett sig 

som ömsesidiga motpoler (ibid.). Det sista angreppssättet som Cartwright 

(2007:133) presenterar indikerar en liknande företeelse eftersom den är 

tudelad i att litteratur respektive vetenskap förklarar sitt eget område som 

överlägset inom läran om verkligheten. 

Om man separerar vetenskap och konst förbiser man de två traditionernas 

gemensamma historia, menar Bullot, Seeley & Davies (2017:454). De vill i 

stället mynta ett nytt begrepp, the codependence thesis  ̧ som innebär att de 

båda kulturerna är beroende av varandra (ibid.). För att styrka sin uppfattning 

om att konst och vetenskap är samberoende fenomen använder Bullot et al. 

(2017) sig av tidigare undersökningar som visar interaktionen mellan konst 

och vetenskap genom historien samt undersökningar som visar på att 

vetenskaplig forskning kan främja vår förståelse för konst, inklusive hur 

kognitiv forskning kan bidra till förståelse för frågeställningar angående 

konstens natur (Bullot el al. 2017:453). Vetenskap respektive konst har i teorin 

uppdelats till två kulturer på grund av att traditionerna inom respektive 

sammanhang skiljer sig från varandra. Huvudargumentet för att det rör sig om 

två kulturer ligger i att man i konstnärliga sammanhang eftersträvar personlig 
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upplevelse medan man inom vetenskapen ämnar distansera sig och ge 

objektiva förklaringar till naturliga fenomen (ibid.). 

Bullot el al. (2017:454–457) behandlar i vilka olika sammanhang konst och 

vetenskap är beroende av varandra. Inom hur konsten bidrar till vetenskapen 

återfinns hur konstnärliga färdigheter leder till vetenskapliga upptäckter och 

hur estetiska färdigheter leder till vetenskapliga beslut. Historien bjuder också 

på många bevis på att konstnärlig innovation kan leda till vetenskaplig 

innovation samt det motsatta, att vetenskaplig innovation kan leda till 

konstnärlig innovation. Dessutom finns det exempel på hur vetenskaplig 

förståelse kan leda till konstnärlig förståelse. 

Att vetenskapsmän genom historien i stor utsträckning har använt sig av att 

rita bilder i syfte att förmedla vetenskaplig förståelse bevisar att konstnärliga 

färdigheter kan leda till vetenskapliga upptäckter (Bullot et al. 2017:455). 

Detta har också förekommit överbryggande mellan vetenskapen och konsten. 

Ett exempel är när naturmålningar väckte intresset för att, inom optiken, 

undersöka vilka analytiska begränsningar som medfördes genom 

gestaltningen, eftersom man visste att målningen var resultatet av hur 

konstnären uppfattade motivet med hjälp av ljuset. Filosofer har också visat 

belägg för att vetenskapsmäns känsla för estetiska färdigheter, såsom skönhet 

och proportioner, har väglett dem i vetenskapliga beslut (ibid.). Genom 

historien har vetenskapen och konsten i stor utsträckning byggt på varandra i 

takt med nytänkande och nya upptäckter och uppfinningar (Bullot et al. 

2017:456). De tidigaste exemplen på detta återfinns i antikens Greklands 

filosofers verk, då vetenskap och estetik ofta sammanföll. Många kända 

konstnärerna var lika involverade vetenskapligt som de var konstnärligt även 

långt framåt i tiden. Konst användes för att gestalta vetenskap och matematiska 

tekniker användes vid framställandet av konstverk. I de fall vetenskapliga 

uppfinningar eller vetenskapliga upptäckter ger inspiration till konstverk rör 

det sig om att vetenskaplig innovation leder till konstnärlig och estetisk 

innovation. Inom denna aspekt finns en gren som behandlar även den 

filosofiska innovationens påverkan på konstnärlig innovation, där vissa av 

teorierna ämnar ge förklaringar till konstnärliga beteenden eller fenomen 

medan andra används för att tolka konstverk som har påverkat historien (ibid.). 

Slutligen kan vetenskaplig förståelse leda till konstnärlig förståelse när 

förklaringar för varför vi har konstnärliga färdigheter talar för eller emot deras 

betydelse (Bullot et al. 2017:457). Många nutida teoretiker anser exempelvis 

att sång bara är en biprodukt, trots att mycket tyder på att konstnärliga 

färdigheter var av stor betydelse för våra förfäders överlevnad (ibid.). 

En uppfattning om varför konst är tilltalande för sinnet är dess benägenhet att 

förvåna och ge prov på tvetydighet, nyskapande, komplexitet och osäkerhet i 

måttlig mängd (Bullot et al. 2017:458). En påbyggnad till denna teori är att det 

också handlar om med vilken lätthet konstverket kan processas på ett kognitivt 

och perceptuellt plan. Undersökningar med syfte att öka förståelsen för 
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konstnärlig produktion och karaktären i människans möte med konstverk har 

blivit en stor del av kognitiv forskning. Eftersom meningen med konst är att 

skapa gensvar, i form av känslor, medvetenhet och tankar, och på så sätt väcka 

åskådarens intresse för yttrandet, utformandet, estetiken, samt om det finns ett 

djupare innehåll, behöver konstnärer utveckla en förståelse för relationen 

mellan konstverkets innebörd, utformande och vetenskapen bakom hur man 

uppfattar konst (ibid.). 

Bullot et al. (2017:458-461) menar att det finns ett antal praktiska och 

filosofiska problem med skapandet av en sådan förståelse och använder sig av 

Davies begrepp ”måttliga optimister” och ”måttliga pessimister” för att 

förklara detta. Måttliga optimister ser konstverk som medel att kommunicera 

och att varje konstverk uttrycker någon form av budskap (Bullot et al. 

2017:458, 459). De menar också att det, vid djupgående frågor angående 

konstens natur, ofta krävs att man utvärderar om traditioner inom konstarter 

stämmer överens med psykologiska detaljer som vi skapar i mötet med 

konstverken. Måttliga optimister tycker att det är viktigt att forskning som 

skänker förståelse för konstverk och bakomliggande traditioner bedrivs och är 

positiva till i vilken utsträckning forskning förklarar relationen mellan 

vetenskap och konst. Denna aspekt är mest avgörande gällande vad som skiljer 

måttliga optimister och måttliga pessimister åt. Medan måttliga optimister ser 

sagd forskning som viktig, anser måttliga pessimister att forskningen inte är 

tillfredsställande för att kunna generaliseras till teoretiska och normativa 

frågor inom konstens natur och konsttraditioner (ibid.).  

När måttliga optimister och måttliga pessimister är missnöjda kan de utvecklas 

till extrema pessimister (Bullot et al. 2017:459, 460). Övergången beror ofta 

på att man ifrågasätter varför vissa artefakter blir klassificerade som konst 

medan andra inte blir det samt att den empiriska forskningen inte förklarar vad 

som utmärker de valda artefakterna som konst. Forskning inom kognitiv 

vetenskap och estetik utgår nämligen från att möten med konstverk inte är 

kognitivt starkare än de möten med omvärlden som sker fortgående, då 

känslosamma, uppfattande och kognitiva förmågor används. Extrema 

pessimister menar att eftersom kognitiv vetenskap inte kan hjälpa oss att förstå 

dimensionerna i konstnärlig uppskattning kan det inte heller lokalisera konst 

(ibid.). 

2.2 Fördelar med och exempel på att använda kulturella inslag i 

naturvetenskaplig undervisning 
I en gedigen översiktsartikel ger Gullatt (2008) exempel på ett flertal sätt som 

kulturella inslag i undervisningen är fördelaktiga. Med hjälp av senare 

vetenskaplig teknik har man konstaterat att en stor del av människans 

tankeverksamhet sker på en nivå som är långt utanför vårt medvetande och 

därmed också vår kontroll, och det är just dessa som behandlar den information 

som vi samlar in genom våra sinnen (Gullatt 2008:14). Vårt medvetande 
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behöver information från våra yttre såväl som våra inre känslor för att skapa 

intryck. Vissa forskare menar till och med att det vore omöjligt för oss att 

skapa logik om det inte vore för våra inre känslor. Vid mötet med konst tar vi 

in information utifrån, via våra sinnen, som sedan uppfattas olika beroende på 

våra inre känslor och vår individualitet. Det är just den aspekten som gör att 

det är fördelaktigt att använda konst vid utvecklandet av lärandet (ibid.).  

En risk som kan uppstå i och med att eleverna undervisas i olika ämnen isolerat 

från andra ämnen är att eleverna kan få uppfattningen att även 

ämneskunskaperna är isolerade (Gullatt 2008:14, 15), att kunskaper inte går 

att använda i andra sammanhang, varken i skolan eller i vardagen. Med 

konstintegrering kan konsten fungera som en brygga mellan kultur och 

vetenskap, och på så sätt bidra till inlärningsprocessen (ibid.).  

Artikeln framlägger många fördelar med att använda sig av konst i 

undervisningen i ämnen såsom naturorientering (Gullatt 2008:12, 13). 

Teoretiker står bakom att användandet av konst i undervisningen leder till 

livslånga fördelar hos eleverna, forskare menar att konstanvändning bör 

övervägas eftersom det underlättar för lärande och vissa läroplansskapare 

anser att konst kan vara det medel som krävs för att höja undervisningen och 

elevernas akademiska förutsättningar (ibid.). En fördel med att lära genom 

konst är att de kunskaper som utvecklas under arbetet blir mer djupgående 

(Gullatt 2008:16). Eleverna uppmuntras till att använda nya kunskaper i 

situationer där kritiskt tänkande, risktagande och kreativitet krävs. 

Konstintegreringen ska vara framgångsrik och meningsfull (ibid.). För att så 

ska ske bör lärarna gemensamt skapa ett klimat där konsten fortgående 

genomsyrar undervisningen. Konsten ska bidra både med sitt estetiska värde 

och med att öka förståelsen, och vara ett givet inslag genom hela dagen (ibid). 

Konstintegrering i undervisningen bör ske i båda riktningarna, alltså att 

eleverna ska lära sig både om och genom olika kulturformer (Gullatt 2008:16, 

17, 19). Detta sker med fördel med hjälp av yrkesverksamma inom respektive 

kulturform, så att eleverna bekantar sig med yrket och den medföljande 

tekniken, samtidigt som de lär sig ämnesinnehåll genom att uttrycka sig inom 

konstformen (ibid.).  

Genom att behandla konstverk från olika kulturer och världsdelar som skapats 

av människor med olika bakgrund och personlighet anses konstintegrering 

kunna bidra till att motverka stereotypa uppfattningar hos eleverna (Gullatt 

2008:21). För att motverka fördomar är det dock viktigt att eleverna får bilda 

en förståelse för den person som har skapat konstverket (ibid.). 

Att använda sig av skönlitterära barnböcker i undervisningen kan medföra att 

eleverna lättare tillägnar sig faktakunskaper än om undervisningen hade utgått 

från läroböcker (Ediger 2010:29, 30, 31). Ediger (ibid.) menar att det 

händelseförlopp som förekommer i barnböcker, samt att de annars abstrakta 

faktakunskaperna blir synliga och uppfattas som närmare eleverna, kan göra 
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det enklare för eleverna att förstå och komma ihåg de ämneskunskaper som 

litteraturen innehåller. I undervisningen bör huvudprioriteringen vara att 

eleverna ska lära sig att lösa problem. De ska också lära sig att läsa för att hitta 

information, få idéer och insikter samtidigt som de läser för nöjes skull. 

Genom processen ska eleverna också få upptäcka och formulera kunskap på 

sina egna sätt och få utrymme till att begå misstag samt få möjlighet att rätta 

till dessa. Ediger (ibid.) menar att barn bäst utvecklar sin förståelse om det 

finns kopplingar och relationer mellan olika företeelser i det material som läses 

och att undervisningen bäst utförs om den även innehåller information och 

färdigheter som förknippas med andra ämnen, exempelvis Bild. I 

undervisningen ska eleverna också få läsa/lyssna på läsning, skriva och möta 

naturvetenskap. Ett viktigt inslag i den naturorienterande undervisningen bör 

vara att eleverna skriver eftersom det är en process där eleverna uppmuntras 

till att lära sig mer inom området (ibid.). Ovan nämnda aspekter anser Ediger 

(ibid.) kan inkluderas i undervisningen genom att utgå från ”concept maps” 

(konceptkartor). Vid lektionsplaneringen tar läraren då fram en konceptkarta 

som senare ska återskapas i klassen tillsammans med eleverna. Läraren uttyder 

vilket/vilka vetenskapliga nyckelkoncept ur boken som ska behandlas och 

vilka nyckelidéer och sekundära idéer som hör till, för att sedan notera fakta 

och exempel och koppla ihop allt med länkande ord. Skolbibliotekarien är en 

lämplig tillgång som kan ta fram passande böcker innehållande 

naturvetenskapliga nyckelkoncept. Som stöd vid undervisningen kan läraren 

ha sin konceptkarta och en lista med dessa koncept samt hur dessa uttrycker 

sig i boken (ibid.). 

Läget har aldrig varit bättre för STEM-undervisning, alltså undervisning som 

innefattar vetenskap, teknologi, teknik och matematik, menar Subramaniam, 

Ahn, Waugh och Druin (2012:23, 24, 26). Skolan har, på grund av all teknik 

som omgärdar eleverna, stora möjligheter att koppla olika medieformer och 

teknologi till undervisningen i naturvetenskap i syfte att eleverna ska se värdet 

av vetenskap, teknologi, teknik och matematik i sitt vardagsliv. För att 

utveckla sätt att väcka intresse för dessa ämnen hos elever har 

universitetsforskare och skolbibliotekarier samarbetat i ett projekt som 

kallades Sci-Dentity (ibid.). Medverkande i projektet var elever från fyra 

middle schools i U.S.A. Projektledarna uppmuntrade eleverna till att utläsa 

vetenskapen bakom olika medier med utgångspunkt i deras intressen och 

erfarenheter, skriva historier där de själva är sådana vetenskapsmän och dela 

med sig om sina historier på en webbsida utvecklad för ändamålet. Vid varje 

tillfälle varierades intresseområde, medier och arbetssätt och 

skolbibliotekarierna var en värdefull tillgång genom hela projektet. Genom 

Sci-Dentity menar Subramaniam et al. (ibid.) att betydelsen av att ungdomar 

utvecklar kunskaper inom olika medier är stor för att de ska kunna lära och 

integrera nya vetenskapliga tankar på djupet. 
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Genom STEAM-undervisning (som innebär att konst integreras med 

vetenskap, teknologi, teknik och/eller matematik) menar Wynn & Harris 

(2012:43) att det skapas klassrum där eleverna är engagerade och stimulerade 

och uppmuntras till att lära även senare i livet. I sådan undervisning använder 

eleverna sin kreativitet och fantasi för att lösa problem och kopplar ihop 

lärandet med nöje, vilket bidrar till framgång (ibid.). 

Wynn och Harris (2012) presenterar STEAM-verksammas arbetssätt och/eller 

råd till lärare. En professor inom konst, som tidigare har varit bildlärare på 

high school (åldrarna 14–18 år), menar att det är viktigt att utgå från elevernas 

kunskapsnivå och få dem att själva koppla in konsten genom sina egna 

intressen (Wynn & Harris 2012:45). En lärare som integrerar konst och 

matematik på en middle school, med elever i åldrarna 11–13 år, hävdar att allt 

kan undervisas genom visuell konst (Wynn & Harris 2012:43). Läraren uppger 

sig börja sin undervisning med eleverna med matematiska koncept i 

klassrummet för att senare övergå till att ge eleverna olika projekt att skapa 

möbelskulpturer för utomhusbruk. I och med dessa projekt, menar läraren, 

känner eleverna igen matematiska principer och förstår samband och helheter 

där sådana principer är beroende av varandra (ibid.). I ett projekt om ett 

flodområde hade eleverna med sig projektskissblock som inte bara används 

för att skildra naturen, utan också för alla skolrelaterade anteckningar inom 

projektet (Wynn & Harris 2012:47). Lärarna och konstnären som höll i 

projektet presenterar sina strategier, som bland annat är att börja med små 

lättmanövrerade projekt i klassrummet, att ämnesinnehåll ska kopplas till den 

lokala miljön och att eleverna ska infinna sig i den under undervisningen. 

Konstnären som är med i projektet menar att eleverna inte bara vill skapa. Det 

ska vara någon mening med det och det ska ske i ett sammanhang (ibid.). En 

konstnär ger lärare råden att man ska ge eleverna oemotståndliga utmaningar, 

relaterade till konst, i undervisningen och att man ska överväga att ha en 

utställning med elevskapelser som utgår från STEM-kunskaper (Wynn & 

Harris 2012:44). På denna utställning ska kreationerna vara iögonfallande och 

kompletteras med information om hur de är relevanta i STEM-undervisningen. 

Eleverna ska också presentera sin konst och dess koppling till skolkunskaper. 

Att skapa ett digitalt projektmaterial som visar processen bakom STEAM-

projektet och ge ut till intresserade anhöriga är ännu ett av konstnärens råd 

(ibid.). 

För att eleverna ska känna att de får använda sig av olika 

kommunikationsmönster i undervisningen krävs det att eleverna får öva sig på 

att skapa genom nya fantasifulla metoder. I artikeln Pictures In The Sky 

(Brako, Fout & Peltz 2005:49) beskrivs hur eleverna får lära sig om 

stjärnkonstellationer och stjärnbilder genom att få skapa Constellation viewers 

(konstellationsvisare), tredimensionella skalenliga modeller av 

stjärnkonstellationer i skolådor. När eleverna har gjort sina 

konstellationsvisare dekorerar de utsidan med bilder av mytologiska händelser 
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som har med stjärnbilden att göra och förbereder sig för redovisning, där 

eleverna bland annat redogör för olika kulturers myter kring konstellationen 

(Brako et al. 2005:49, 50). Detta moment menar Brako et al. (2005:51) 

uppmuntrar till en förståelse för att historierna kring stjärnbilder har 

uppkommit då grupper av människor har försökt skapa sig en förståelse om 

sin omvärld genom historien samt att andra kulturer inte var mindre utvecklade 

än de vi är bekanta med. Författarna anser att eleverna genom detta arbete blir 

motiverade och att arbetet utmanar elevernas fantasi (Brako et al. 2005:49). I 

och med detta arbetssätt får eleverna praktisk erfarenhet som Brako et al. 

(2005:51) menar underlättar för eleverna att få förståelse för naturens under. 

Eftersom eleverna gör en tredimensionell skalenlig modell med ett kikhål som 

ger vår synvinkel från jorden anses också elevernas uppfattning om att 

stjärnhimmeln inte är tvådimensionell öka (ibid.). 

Varje år utser Giverny Awards panel med utbildare respektive verksamma 

inom naturvetenskap samt literacyexperter den bästa naturvetenskapliga 

bilderboken för barn som har getts ut under de senaste fem åren (Clary 

2016:76). I en Giverny Awards-bok bygger text och illustrationer på varandra 

och historien innehåller minst en korrekt formulerad vetenskaplig princip. 

Clary (ibid.) menar att böckerna är starka både inom språk och naturvetenskap 

och att en läsare som engagerar sig i språk kan ta till sig kunskaper från 

vetenskapen och tvärtom, samtidigt som läsaren utvecklas inom båda. Att läsa 

skönlitterära böcker menar de i sin tur kan ge eleverna kunskap inom 

vetenskapen genom läsning, uppmuntra till användandet av vetenskapliga 

metoder och undersökningar även i vardagen, samtidigt som det bidrar till att 

eleverna kommer ihåg (Clary 2016:78). 

Anteckningsboken medförs naturligt ut i naturen av naturforskare, därför anser 

Ansberry & Morgan (2007:14) att även elever ska ta med sig sina 

anteckningsböcker ut vid undervisningen inom naturorienterande ämnen. Det 

föreslås att eleverna ska använda den ena sidan av varje uppslag till 

vetenskapliga iakttagelser och den andra för att personligt och kreativt skildra 

sina intryck vid mötet med naturen (ibid.). Uppdelningen av vetenskapliga 

iakttagelser respektive konstnärliga skildringar i anteckningsböckerna anses 

göra att eleverna får en vidare upplevelse och uppfattning om naturen. 

Samtidigt kan läraren också avläsa om eleverna kan urskilja skillnaden mellan 

observationer, som tas in genom sinnena, och idéer, känslor och funderingar, 

som utvecklas inom eleven (Ansberry & Morgan 2007:16). 

När en lärare märkte att eleverna, i en årskurs 5, hade en begränsad uppfattning 

om vad en vetenskapsman är och gör avbröt läraren den tänkta undervisningen 

för att i stället undersöka detta (Lovedahl & Bricker 2006:38, 39, 40, 42, 43). 

Eleverna fick skriva inledande ”circle maps” (en slags tankekarta) med sina 

uppfattningar. Av dessa kunde utläsas att eleverna trodde att vetenskapsmän 

är en manlig elitgrupp som är svår att bli en del av. För att motverka denna 

uppfattning startade läraren ett projekt i klassen, som gick ut på att eleverna 
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skulle läsa biografier om olika vetenskapsmän och samtala med klasskamrater. 

Vid dessa boksamtal hade de arbetsblad med frågor till sin hjälp. Därefter hade 

eleverna som uppgift att i smågrupper presentera det de hade läst om sina 

vetenskapsmän på ett påhittigt sätt. Eleverna visade på en utveckling i sin 

förståelse och tog exempelvis upp att vetenskapsmännen ofta hade varit unga 

när de började intressera sig för sina områden och att de hade haft det svårt att 

övertyga andra om sina upptäckter. Efter sina presentationer fick eleverna 

bedöma sina egna insatser, utifrån en rubrik som klassen hade bestämt i förväg, 

och avslutningsvis fick eleverna skriva nya circle maps som visade att 

elevernas uppfattningar om vetenskapsmän hade utvecklats. Läraren planerade 

efter detta projekt att inkludera vetenskapsmän mer i undervisningen och 

förklarar att han eller hon inte längre tänker säga Nu tänker vi som 

vetenskapsmän, utan i stället Nu är vi vetenskapsmän (ibid.). 

2.3 Multimodalitet 
Som tidigare nämnts kan ett motiv till att använda sig av det här centrala 

innehållet vara möjligheten till att arbeta multimodalt. Begreppet 

multimodalitet avser hur texter gestaltas på olika sätt i syfte att skapa mening, 

exempelvis genom talat språk eller att visa visuellt med hjälp av gester (Kress, 

Ogborn, Jewitt & Tsatsarelis 2001:42). Kress et al. (2001:43, 44, 58, 128) 

undersöker multimodalitet i vetenskapsundervisning genom 

klassrumsobservationer och analys av elevtexter och utgår från att man kan 

bedöma utsagors sociala funktioner genom att urskilja framställning, 

interaktion och budskap i det som förmedlas. I en lärmiljö är den sociala 

funktionen att skapa mening, och klassrumsdiskursen utformas beroende på 

relationen framställning, interaktion och budskap (ibid.). 

Kommunikation är alltid multimodal och olika sätt att uttrycka sig kallas inom 

multimodalitet för teckensystem (Kress et al. 2001:41, 59). En del av att lära 

sig vetenskap är att känna igen tillhörande teckensystem, men vad som är ett 

teckensystem för meningsskapande beror på kontexten och förändras ständigt 

beroende på sammanhang (Kress et al. 2001:43). Därutöver uppfattas sällan 

alla teckensystem av alla mottagare (ibid.). Det talade språket anses vara det 

främsta sättet att kommunicera, men det finns en mängd andra sätt att framföra 

sin mening (Kress et al. 2001:42). I sina klassrumsobservationer kunde Kress 

et al. (2001:42, 58, 59) utläsa att lärare i naturvetenskap ofta varierar 

teckensystem i undervisningen för att bidra till elevernas meningsskapande 

och menar att multimodalitet i vetenskapsundervisning förmodligen är så 

framträdande eftersom variation av uttryckningssätt förespråkas. 

Meningsskapande och lärande visas inte bara i tal och skrift och därför är inte 

bara skriftliga och muntliga gestaltningar viktiga, utan också visuella (Kress 

et al. 2001:141, 142). Eftersom det är ett viktigt inslag i det vetenskapliga 

klassrummet som bidrar med en hel del meningsfull information, behöver 

eleverna kunna utläsa och framställa visuell information i klassrummet (ibid.). 
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Kress et al. (2001:128, 131) undersöker också hur fyra elever visar på 

vetenskaplighet i sina texter. Syftet med detta är att undersöka vad lärande 

innebär i en multimodal miljö inom naturvetenskapsundervisning. 

Anledningen till att Kress et al. (ibid.) använder sig av elevtexter för att 

besvara denna fråga är att elevers produkter är vad som bäst visar vilken 

förståelse eleverna har utvecklat i sitt meningsskapande med hjälp av det 

material som har används i undervisningen, exempelvis vilken kognitiv 

verksamhet som bedrivs. Därmed kan elevtexter innehålla bevis på lärande. 

Om det finns ett utrymme för att flera teckensystem används i klassrummet 

leder det till att elevernas meningsskapande utformas olika och eftersom det 

kognitiva arbetet beror på vilka teckensystem som har använts leder det också 

till olika kognitiva följder. Att elevers texter varierar är inte konstigt om man 

ser till elevernas varierande intresse (ibid.). Kress et al. (2001:129, 130, 131) 

utgår från att meningsskapande består av aktiviteter som signalskaparna, alltså 

de som bidrar med signaler i sammanhanget, tillför kommunikationen. 

Meningsskapande består således av de signaler som respektive medverkande 

individ ansett vara passande att sända ut i sammanhanget för att uttrycka sin 

mening. Alla dessa signaler i olika former är meningsfulla, nya och beroende 

av kontext (ibid.). Samtliga fyra elevtexter visade någon form av 

vetenskaplighet och Kress et al. (2011:140) framlägger att formskillnaderna 

beror på vilket teckensystem materialet från klassrummet som respektive elev 

har använt sig av tillhör. Eleverna väljer ut den viktigaste informationen att 

signalera genom sina representationer och i dessa prioriteringar visas 

elevernas identitet (ibid.). 

Att man kan ta till sig kunskap på flera sätt är erkänt genom forskning och 

elevers benägenhet att skapa mening kan tillgodoses genom att de får friheten 

att kommunicera genom valfritt teckensystem, såsom att måla eller att spela 

teater (Gullatt 2008:20, 21, 24). Eleverna ska uppmuntras till att skapa mening 

på egen hand och ska vid presentation få välja det teckensystem som de tycker 

bäst möter behovet. När man arbetar med projekt i klassen är eleverna och 

läraren mer som jämlikar som försöker lösa ett problem tillsammans. En elev 

påstod, i detta sammanhang, att denne hade märkt att kunskaperna stannade 

kvar längre om de hade tillägnats genom projekt än av inläsning inför prov 

(ibid.). 

I naturvetenskapen finns det många olika representationsformer som används 

beroende på vad som ska förmedlas och elever behöver utveckla kunskaper 

om representationsformer som är angelägna i deras kunskapsinhämtning 

(Waldrip, Prain & Carolan 2010:66, 67). För att underlätta lärares arbete med 

att ge elever förutsättningar att utvecklas i att utnyttja och uttrycka sig genom 

de olika representationsformer som används inom naturvetenskap har Waldrip 

et al. (2010:65, 66, 67, 75, 77) utvecklat ett ramverk som benämns IF-SO. 

Ramverket har växt fram under en treårig studie, med utgångspunkt i teorier 

med fokus på meningsskapande, där tusen timmar observationer av lektioner 
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inom naturorienterande ämnen på högstadiet och gymnasiet undersöktes. 

Utifrån det anser Waldrip et al. (ibid.) att eleverna bör uppmuntras till att skapa 

sina egna förklaringar i undervisningen och genom utbyte med andra göra 

dessa meningsfulla. 

Med IF-SO-ramverket (Waldrip et al. 2010:75–77) ska läraren vid planering 

identifiera nyckelkoncept (I) och fokusera på form och funktion (F). Läraren 

överväger då vilka delar som är viktiga att inkludera, om någon särskild 

representationsform är av vikt för de kunskaper som det är tänkt att eleverna 

ska tillägna sig och hur eleverna ska kunna utveckla samt uppvisa 

ämneskunskaper genom dessa och eventuellt andra lämpliga metoder. Om det 

finns någon mycket angelägen representationsform bör denna introduceras och 

förklaras på ett tidigt stadium i undervisningen, medan i sammanhanget 

mindre betydelsefulla representationsformer kan behandlas efter hand. Under 

undervisningens gång ägnar sig läraren och eleverna till IF-SO-ramverkets 

sekvens (S) och pågående bedömning (O). Sekvens står för den process där 

eleverna lär sig hur representationsformen fungerar och används genom att 

utmanas inom den. Under arbetets gång sker en pågående bedömning genom 

en ömsesidig kommunikation mellan läraren och eleverna i och om 

representationsformen som bidrar till att läraren kan bilda en uppfattning om 

eleverna förstår eller inte (ibid.).  
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3 Syfte & Frågeställningar 

Enligt Skolverket (2019: 167, 177, 188) är ett centralt innehåll i Biologi, Fysik 

och Kemi ”Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i 

skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap”. I min 

litteraturgenomgång har jag funnit några exempel på hur kulturella inslag har 

använts i undervisningen i naturorienterande ämnen utomlands, men ingenting 

om hur lärare arbetar med detta i Sverige. Syftet med den här studien är därför 

att undersöka vilka fördelar lärare kan urskilja i att använda sig av 

skönlitteratur, myter och konst för att behandla hur olika kulturer har beskrivit 

och förklarat naturen. Vidare undersöks hur lärarna beskriver sig använda sig 

av det centrala innehållet i undervisningen.  

Frågeställningar: 

• Vilka fördelar ser lärare med det centrala innehållet? 

• Hur beskriver lärare att de använder kulturella inslag i 

undervisningen i naturorienterande ämnen?  
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4 Metod 

Här redogörs för undersökningens arbetsgång. Datainsamling skedde genom 

personliga semistrukturerade intervjuer med fem lärare. Som analys 

kategoriserades materialet enligt grundad teori. 

4.1 Urval 
För den här studien har bekvämlighetsurval använts. Bekvämlighetsurval är 

när det enklaste eller närmaste alternativet väljs (Denscombe & Larson 

2018:71) och medverkande informanter är verksamma lärare på skolor som 

jag har anknytning till. 

4.2 Informanterna 
Denna kvalitativa undersökning utgår från intervjuer med fem informanter. 

Dessa är verksamma lärare i naturorienterande ämnen från tre skolor i en 

mellanstor stad i Sverige. Lärare 1 och Lärare 2 samt Lärare 4 och Lärare 5 

arbetar på samma respektive skola. Jag har valt att bortse från könstillhörighet 

eftersom jag anser att det inte är relevant i undersökningen. Nedan visas vilka 

ämnen av relevans för studien som lärarna undervisar och är behöriga i, samt 

hur länge de har arbetat som lärare. Om lärarna är behöriga i något ytterligare 

ämne av intresse för undersökningen nämns även det: 

Lärare 1 undervisar i bland annat Naturorientering och Svenska i årskurs 6 och 

har arbetat som lärare i 15 år. 

Lärare 2 undervisar i bland annat Svenska, Naturorientering och Bild i årskurs 

4 och har arbetat som lärare i 27 år. 

Lärare 3 undervisar i bland annat Naturorientering och Svenska i en årskurs 4 

och har arbetat som lärare i 31 år.  

Lärare 4 undervisar i bland annat Naturorientering och Svenska i en årskurs 4, 

men är även behörig i Bild, och har arbetat som lärare i 25 år. 

Lärare 5 undervisar i bland annat Naturorientering, Svenska och Bild i en 

årskurs 6 och har arbetat som lärare i 22 år. 

4.3 Intervjuer 
Eftersom tanken bakom denna studie var att ta reda på vilka fördelar lärare kan 

se med det centrala innehållet valde jag personliga semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod. En intervju är personlig när den genomförs 

med endast en informant och intervjuaren (Denscombe & Larson 2018:270). 

Fördelar med personliga intervjuer är att de är lätta att boka, att informanten 

utsätts för minimal påverkan från andra och att de är lätta att kontrollera, i 

samtliga fall för att det bara rör sig om två personer. Om intervjuerna spelas in 

på ljudfil, som i denna studie, är det dessutom endast två röster att urskilja i 

inspelningen. Detta underlättar för intervjuaren när denne analyserar och 
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transkriberar (ibid.). Enligt Denscombe & Larson (2018:268) är intervjuer en 

lämplig metod om man exempelvis vill undersöka informanternas ”åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter” (kursiverat i originalet). Den 

kvalitativa data som samlas in under intervjuer måste stabiliseras, exempelvis 

genom transkribering, för att kunna användas senare under studien 

(Denscombe & Larson 2018:294).  

Inför intervjutillfällena formulerades en intervjuguide (se bilaga 2). Denna 

guide består av frågor som delvis ämnar att få fram vilka fördelar 

informanterna ser med att arbeta med det centrala innehållet och delvis frågor 

som efterfrågar exempel på kulturella inslag i undervisningen. När intervjuer 

är semistrukturerade innebär det att man inte är bunden att följa mallen, utan 

man är fri att gå utanför, exempelvis genom att ställa följdfrågor (Denscombe 

& Larson 2018:269). Man är också fri att ändra i intervjumallen allt eftersom 

man ser möjligheter att förbättra den (ibid.). Detta har dock inte förekommit 

under denna studie och intervjuguiden har följts i hög grad. 

4.3.1 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna beräknades ta 30 minuter per informant, men tog mellan 10 och 

20 minuter. Under intervjuerna efterfrågades hur lärarna tolkar beskrivningen 

av det centrala innehållet, varför de tror att det finns med i läroplanen för 

årskurs 4–6, vad de anser om det och i vilket syfte det skulle kunna användas. 

Informanterna fick också svara på vilken betydelse de tror att det kan ha för 

elever att arbeta med olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen, 

hur de anser att kulturella förklaringar av naturen kan hjälpa eleverna att förstå 

naturvetenskap, samt hur det centrala innehållet kan bidra till att förbereda 

eleverna för att aktivt delta i ett demokratiskt samhälle. Därefter efterfrågades 

vad lärarna tycker är särskilt viktigt att undervisa om inom respektive ämne i 

årskurs 4–6, varför just det är viktigt samt vilken skönlitteratur, vilka myter 

och vilken konst som skulle kunna användas vid den undervisningen. 

Avslutningsvis efterfrågades också vilken betydelse det kan ha att presentera 

äldre tiders naturvetenskap i dagens undervisning.  

Lärarna fick inte se frågorna i förväg och intervjuerna genomfördes på lärarnas 

respektive skolor. För att underlätta det fortsatta arbetet med studien spelades 

intervjuerna in på ljudfiler, i en applikation i telefonen. 

4.4 Etiska frågeställningar 
Vid en undersökning är det viktigt att de fyra forskningsetiska principerna 

följs. De är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Inför intervjuerna överlämnade jag ett missivbrev 

(se bilaga 1). Med hjälp av den information som missivbrevet innehåller infrias 

informationskravet, då lärarna fick ta del av information som ger dem 

möjlighet att ta ett aktivt beslut angående medverkan. I samband med det ger 

lärarna också sitt skriftliga samtycke till medverkan i studien, vilket uppfyller 

samtyckeskravet. Den data som samlas in under intervjuerna med lärarna 
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behandlas konfidentiellt, i och med att lärarna blir tilldelade fingerade namn, 

och enbart i den här studien. På så sätt infrias konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

4.5 Analys av intervjuer 
Denna undersökning är av kvalitativ art (jfr Denscombe & Larson 2018:23–

25). Vad informanterna yttrar under intervjuerna analyseras för att ta fram en 

helhet kring deras uppfattningar om det centrala innehållet. I och med detta 

formas studien efter vem som har genomfört intervjuerna och analyserat 

resultatet (ibid.). Tillvägagångssättet vid analysen av det insamlade materialet 

utgår från grundad teori. Vid analys inom grundad teori undersöks materialet 

för att ta ut fragment som senare delas in i kategorier i syfte att presentera 

exempelvis en åsiktsriktning (Denscombe & Larson 2018:404–407). 

4.5.1 Genomförande av analys 

Vid analysen sökte jag i lärarnas svar på ljudfilerna efter lärarnas uppfattningar 

gentemot det centrala innehållet samt hur de uppger sig använda kulturella 

inslag. För att svara på forskningsfrågan Vilka fördelar ser lärare med det 

centrala innehållet? används lärarnas svar på intervjufrågorna 2, 3, 4, 5, 6, 7 

och 11 (se bilaga 2). De olika frågorna har bidragit med lärarsvar i olika 

utsträckning. 

När jag hade intervjusvaren som visade på vad lärarna tyckte om det centrala 

innehållet analyserades dessa genom grundad teori, vilket resulterade i två 

olika kategorier. De två kategorierna är Förståelse och Utveckling över tid, 

som redogörs för i avsnitt 5.1. Därefter transkriberades de partier som är 

relevanta för studien i enkla bastranskriptioner, vilket innebär att de har 

utgångspunkt i skriftspråkliga normer. 

För att svara på den andra forskningsfrågan, Hur beskriver lärare att de 

använder kulturella inslag i undervisningen i naturorienterande ämnen?, 

eftersöktes utsagor angående hur lärarna arbetar med det centrala innehållet 

samt exempel på kulturella inslag i undervisningen. Detta fanns att hitta i 

lärarnas svar på intervjufrågorna 1, 3, 4, 8, 9 och 10 och beskrivs i avsnitt 5.2. 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdigheten avser huruvida ”data är exakta och träffsäkra” (Denscombe & 

Larson 2018:420). I den här studien har det informanterna sagt spelats in på 

ljudfiler. Vid transkribering har ljudmaterialet gåtts igenom ett flertal gånger. 

För varje utsaga som skrivits ned kontrollerades utsagan en sista gång genom 

att jag lyssnade på ljudfilen och följde med i texten. Om behov funnits hade 

det också varit möjligt att återkomma till informanterna för kompletterande 

information. Jag hävdar att metoderna och intervjufrågorna bidrar till att 

forskningsfrågorna kan besvaras. Eftersom jag i denna undersökning söker 

efter informanternas uppfattningar och resonerande kring det centrala 
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innehållet var en kvalitativ undersökningsmetod mer angelägen än en 

kvantitativ (Denscombe & Larsson 2018 & avsnitt 4.3). 

Enligt Denscombe & Larson (2018:421) är det svårt att ha en hög 

tillförlitlighet vid kvalitativa studier. Tillförlitligheten relateras då till om en 

utomstående skulle kunna bedriva samma undersökning och få samma resultat 

och slutsatser (ibid.). Hur arbetsgången för studien har gått till beskrivs 

utförligt men även om någon annan skulle följa den beror resultatet på 

informanterna och därmed sänks tillförlitligheten något. Enligt en annan syn 

på tillförlitlighet ser man i stället till rimligheten i hur undersökningen har 

bedrivits. Då är det i stället olika metoder och val, såsom tematisering av 

resultat, som ligger i fokus (ibid.). Oberoende av vilken benämning som 

används anser jag att tillförlitligheten är relativt hög. 

4.7 Metoddiskussion 
Om lärarna hade fått förbereda sig mer, i alla fall gällande fråga 8, 9 och 10, 

hade de kanske kunnat ge fler och mer genomtänkta exempel på kulturella 

inslag i undervisningen. Lärarna är dock till viss del förberedda i och med att 

det centrala innehållet nämns i missivbrevet (se bilaga 1). Eventuell 

förberedelse får vid replikering genomföras beroende på vad man vill ha ut av 

undersökningen. I det här fallet var en del av syftet att lärarna skulle tala utifrån 

egna erfarenheter och arbetssätt och därför valdes förberedelser bort, men om 

jag skulle ha gjort om samma undersökning hade jag förmodligen förberett 

lärarna något inför intervjuerna. Om jag hade haft möjlighet hade jag också 

försökt hitta verksamma lärare inom samtliga av de mest relevanta ämnena, 

nämligen Svenska, Bild och Musik, i kombination med Naturorienterande 

ämnen. Om även Musik-ämnet innefattas blir undersökningen mer 

heltäckande. Det hade även varit bra om lärarna är verksamma i så många av 

de mest relevanta ämnena som möjligt. Detta i kombination med att lärarna 

blir mer förberedda för frågorna 8–10, alternativt att dessa frågor ersätts med 

förutbestämda områden ur naturorienteringsundervisningen, skulle i sig 

kanske göra att informanterna känner sig mer förberedda och eventuellt kunna 

ge mer konkreta exempel. 

Om man skulle vilja ha större betoning på exempel som lärarna kan komma 

på skulle den delen ha kunnat utföras genom ett samtal mellan lärarna. På så 

sätt hade lärarna kunnat stötta varandra framåt genom samtalet. Om så hade 

skett hade det dock varit nödvändigt att göra det tydligare vem som pratar 

under tillfället på något sätt, exempelvis genom att filma samtalet eller att 

intervjuaren ger ordet eller antecknar vem som pratar. Vid ett sådant samtal 

kan det också vara svårare att urskilja källan, eftersom lärarnas utsagor är 

beroende på hur samtalet ter sig, och det hade varit svårare för intervjuaren att 

kontrollera (Denscombe & Larson 2018 & avsnitt 4.3). 

Om man använder sig av bekvämlighetsurval gör det att de mest fördelaktiga 

alternativen för den som bedriver en undersökning väljs (Denscombe & 
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Larson 2018:71). Det som prioriteras är ofta om det går fortare, är billigare 

och/eller är enklare (ibid.). I den här undersökningen kommer informanterna 

från skolor jag har kontakt med, vilket gör att bekvämlighetsurvalet gestaltas 

i att det är enklare. Även aspekten att det går fortare spelar in, eftersom jag 

redan hade kontakterna som krävdes för att ganska omgående få fram fem 

informanter som kunde tänka sig att medverka i studien. En nackdel med 

bekvämlighetsurval är att det kan göra att empirin smalnar av och man då får 

en lokal bild på hur det man undersöker ter sig, i stället för en mer generell. 

Det finns både för- och nackdelar med att bedriva en kvalitativ studie 

(Denscombe & Larson 2018:426–428). Fördelar är att innehållet i studien blir 

rikt och detaljerat på ett personligt plan och att det som diskuteras är hämtat 

från verkligheten. Eftersom det baseras på tolkning är det som kommer fram i 

undersökningen öppet för möjligheten till att det finns flera korrekta 

uppfattningar, samtidigt som det finns utrymme för att presentera och 

diskutera tvetydigheter och motsägelser. En nackdel med kvalitativa studier är 

att resultatet inte är generaliserbart. Det går alltså inte att överföra resultatet 

för att få en uppfattning om vad en större grupp människor skulle tycka. I och 

med att analysen är beroende av tolkning kan utfallet bli ifrågasatt, delvis i och 

med att det finns en risk att data skulle kunna tas ur sitt sammanhang. Vid 

kvalitativ analys krävs också mer tid (ibid.). 

Denscombe & Larson (2018:396, 397) menar att en stor del av det 

informanterna uttrycker försvinner genom ljudupptagning följt av 

transkribering. I och med ljudfiler skalas informanternas gester med mera bort 

och genom denna typ av transkribering även sådant som intonation (ibid.). 

Eftersom datainsamling, analys och transkribering utförs av samma person 

ökar trovärdigheten något. Att lyssna igenom ljudfiler gör att man till viss del 

kan återuppleva intervjutillfället och den uppfattning som man fick då 

(Denscombe & Larson 2018:395).  

Gällande kvalitativa studier relateras tillförlitlighet till om en utomstående 

skulle kunna bedriva samma undersökning och få samma resultat och 

slutsatser (Denscombe & Larson 2018:421). Även om lärarna förmodligen inte 

skulle ge exakt samma svar vid ett andra tillfälle, borde informanternas 

andemening angående det centrala innehållet inte ha förändrats markant 

mellan tillfällena. Troligen har de medverkande lärarna i studien gjorts mer 

uppmärksamma angående det centrala innehållet och därmed borde de vara 

mer benägna att upptäcka lämpligt material. Någonting som däremot inte 

borde förändras markant mellan intervjutillfällena är informanternas 

andemening gällande det centrala innehållet. Enligt en annan syn på 

tillförlitlighet ser man i stället till rimligheten i hur undersökningen har 

bedrivits (ibid.). Undersökningen har hög tillförlitlighet också enligt en annan 

benämning, i och med att resultatet täcker undersökningens syfte och, i relation 

till den teoretiska bakgrunden, besvarar forskningsfrågorna. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de utsagor som har uppkommit under 

intervjutillfällena och är relevanta i förhållande till forskningsfrågorna. 

5.1 Vilka fördelar ser lärarna med det centrala innehållet?  
Lärarnas allmänna uppfattningar om det centrala innehållet är 

sammanfattningsvis att det är viktigt, intressant, nyttigt och/eller nödvändigt. 

Under intervjuerna uppger lärarna motiv inom två huvudteman genom sina 

svar; Förståelse och Utveckling över tid. Bägge dessa teman behandlas av 

samtliga fem lärare i olika utsträckning. 

5.1.1 Förståelse 

Ett motiv till att arbeta med det centrala innehållet anser lärarna är att öka 

elevernas förståelse. Ofta nämns en specifik förståelse men tre av lärarna 

nämner också förståelse på ett mer allmänt plan. 

5.1.1.1 Allmän förståelse 

Inom allmän förståelse ger tre lärare uttryck för att det centrala innehållet ökar 

elevernas förståelse rent allmänt. I samband med detta nämns ibland också mer 

specifika företeelser. Lärarna nämner exempelvis att arbete med det centrala 

innehållet bidrar till ökad förståelse för vetenskapligt arbetssätt, att om man 

inte vet så hittar man på, att den finns en ständigt pågående utveckling, och att 

eleverna kan välja att arbeta inom naturvetenskap framöver. Ytterligare en 

förståelse av allmän karaktär är att man förstår mer och mer parallellt med att 

man lär sig mer och mer. 

5.1.1.2 Förståelse för andra 

Det centrala innehållet anses kunna användas för att öka elevernas förståelse 

för andra. Lärare 2 nämner vikten av att eleverna skapar en förståelse för olika 

kulturer: 

Jag tror det är väldigt viktigt att se allting i historiskt 

perspektiv, för eleverna. […] Och att förstå olika kulturer. 

Exempel 1, Lärare 2 

För att man ska förstå olika kulturer, som Lärare 2 säger, behöver man ha 

kunskaper om andra kulturer. Enligt Lärare 3 kan arbetet med andra kulturer 

bidra till att motverka fördomar:  

Jag tänker på, vi har ju […] en mångfald […] vi har en stor 

invandring med olika kulturer […] Man skulle kunna jobba 

mycket med fördomar till exempel. Men Gud varför gör man 

si och så? Ja, men det är ju för att så tror man där. […] En 
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förståelse både för hur andra agerar och reagerar samt en 

förståelse för omvärlden. 

Exempel 2, Lärare 3 

Ovan nämner Lärare 3 förståelse för skillnader mellan olika kulturer för att 

sedan komma in på förståelse för andra på ett mer individuellt plan. Lärare 5 

förklarar i exempel 3 att de uppfattningar vi skapar är beroende av vår 

bakgrund på flera plan, även det existentiella: 

Bero[ende på] var man befinner sig i världen […] har vi 

olika uppfattningar om hur livet startade och var vi hamnar 

och […] [h]ur vi beter oss beroende på var vi befinner oss i 

världen […] Att det har sin förklaring. Och då kan det vara 

bra att kunna visa att vi är olika. 

Exempel 3, Lärare 5 

Lärare 5 menar att vi behöver ha en förståelse för andra eftersom vi alla är 

olika individer och de vi är är resultatet av många faktorer, varav vår 

bakomliggande kultur är av stor betydelse. 

5.1.1.3 Förståelse för att det kan ändras 

I avsnitt 5.1.1.1. nämns att en av de aspekter som tas upp i samband med 

allmän förståelse är att naturvetenskapen ständigt utvecklas. Lärare 4 och 

Lärare 5 går in på detta ytterligare. Lärare 4 säger: 

Det är ju inte säkert att vi har alla svar egentligen, fast vi tror 

det. […] man kan ju vara lite ödmjuk inför förändringar […] 

och förstå lite att alla människor kanske inte tror precis som 

vi. 

Exempel 4, Lärare 4 

Liksom Lärare 4 framlägger Lärare 5, i exempel 5, att det är viktigt att eleverna 

förstår att den vetenskap som är känd idag kan ändras på grund av nya 

upptäckter. Informanten tycker att det är viktigt att eleverna är öppna inför 

andra tankar eftersom våra vetenskapliga kunskaper kan ändras på grund av 

utvecklingen: 

[D]et som är nu […] är inte det enda rätta utan det kan ändras 

[…] Saker och ting kan förändras och [man ska] inte bara 

tro på en enda sak hela tiden utan vara öppen inför alla 

tankar. 

Exempel 5, Lärare 5 
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5.1.2 Utveckling över tid 

Inom denna kategori kan dåtid, nutid och framtid urskiljas i informanternas 

svar. Samtliga lärare berör dåtiden och nutiden, och tre lärare berör även 

framtiden. 

5.1.2.1 Dåtid 

I exempel 1 skildras Lärare 2:s tro på att det är viktigt att eleverna får se allting 

i historiskt perspektiv. Lärare 5 framlägger vikten av att eleverna förstår att de 

kunskaper som vi har nu har växt fram succesivt under historien: 

[A]tt förklara med hjälp av hur allting hänger ihop och [att] 

allting har funnits under en längre tid […] Så de inte tror att 

[…] det är några upptäckter som man gjort just nu […] Det 

har funnits där hela tiden bara att man har sett det på olika 

sätt [och] med hjälp av vetenskapsmän […] har man då 

kunnat bevisa saker och ting. 

Exempel 6, Lärare 5 

Lärare 5 menar således att mycket av det vi vet idag har sett likadant ut länge 

men uppfattats på olika sätt genom historien. Två av de fem intervjuade lärarna 

uppger att tankar från förr ibland blir förlöjligade i undervisningen. Lärare 4 

säger att eleverna kan skratta åt tidigare uppfattningar om naturen: 

Jag tror väl att de ska ha en liten förståelse för det här med 

hur naturvetenskapen har utvecklats och att […] innan man 

visste och hade något naturvetenskapligt undersökningssätt 

så fick man ju pröva sig fram och gissa och ta antaganden 

och det är väl nyttigt att veta [a]tt man [inte hade] så 

naturvetenskapliga metoder förr men nu skrattar vi ju, 

ungarna, nästan åt det. 

Exempel 7, Lärare 4 

5.1.2.2 Nutid 

Många av lärarnas kommentarer gällande nutid handlar om hur kunskaper om 

dåtiden ligger till grund för elevernas förståelse för hur det ser ut idag: 

Jag tror det är jätteviktigt att veta historien bakom väldigt 

många uppfinningar och vetenskap som man idag pratar om 

och visar. Och det visar sig att mycket vi vet idag har ju 

redan folk vetat i 200 år, 300 år. Så det är rätt så häftigt att 

de förstår att det inte bara är just idag allting uppfinns utan 

det har ju funnits kunskaper länge, om mycket. 

Exempel 8, Lärare 2 
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Följaktligen vill Lärare 2 att eleverna ska förstå att vi har haft mycket av de 

uppfinningar och kunskaper som vi har idag länge. I enlighet med detta säger 

Lärare 5 att: 

…vissa saker […] som man också trodde på förr stämmer 

fortfarande men att vissa saker […] har ändrats totalt […] 

genom utveckling […] Saker och ting förändras, varför 

saker och ting förändras eller varför saker och ting är som 

de är. […]  [A]tt få barnen att tänka nu kontra förr och […] 

[a]tt man […] inte bara ser att så här är det nu utan hur har 

vi kommit hit, nu? Att det skett en utveckling med vissa 

saker. 

Exempel 9, Lärare 5 

Lärare 5 menar alltså att vissa företeelser inom naturvetenskapen har 

förändrats, medan andra har förblivit desamma. I exempel 6 nämner Lärare 5 

hur mänskligheten har kunnat bevisa hur olika fenomen i sin omgivning ter sig 

efter hand. Lärare 2 tycker att det är viktigt att eleverna får veta att man också 

inom olika nationer under olika tider gett sina specifika bidrag till 

mänsklighetens kunskapsutveckling. Läraren tycker också att det är bra för 

barnen att veta att det sker ett storskalat samarbete om jorden: 

Det är väl jätteviktigt att veta att det inte bara är vi i Sverige 

som tror att vi vet allt utan att det är väldigt många olika 

kulturer över hela jorden som har upptäckt saker efter hand. 

[…] Vi har väl precis pratat, till exempel, om […] ISS-

stationen […], vår rymdstation som cirkulerar runt jorden, 

att det är så många människor från olika världsdelar och 

länder som är med där uppe på den stationen, att man 

samarbetar.  

Exempel 10, Lärare 2 

5.1.2.3 Framtid 

Tre av lärarna är också inne på framtiden. Lärarnas yttranden som har med 

framtiden att göra berör att eleverna ska utveckla en förståelse för att 

utvecklingen hela tiden går framåt i och med nya upptäckter. Lärare 5 fortsätter 

med att äldre tiders naturvetenskap i undervisningen kan: 

…ge förståelse för att saker och ting inte alltid har varit som 

det är nu, utan saker och ting har förändrats genom [årens] 

lopp. […] [Ä]r det slut på förändring nu eller […] är vi bara 

mitt i någonting? […] Vad har skett bara den här tiden som 

de har levt? […] vi sätter in saker och ting i perspektiv. 

Exempel 11, Lärare 5 
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Lärare 5 påpekar således att man kan sätta utvecklingen i ett perspektiv genom 

att se hur mycket som har hänt under det senaste årtiondet. Även Lärare 4 vill 

att eleverna ska förstå att utvecklingen fortgår genom att se tillbaka. Lärare 4 

är också den enda informanten som nämner att eleverna skulle kunna välja 

yrken inom naturvetenskapen: 

[F]orskare kommer ju på saker hela tiden och […] det kan 

man ju prata om att så här trodde man förr och nu är det så 

här och det fortsätter ju att utvecklas hela tiden. […] Och att 

man kan arbeta med naturvetenskap […] och vara forskare 

och utveckla nya saker, både med NO och teknik förstås. 

Det tycker jag, det är ju viktigt att folk arbetar med det. 

Exempel 12, Lärare 4 

Som nämndes i avsnitt 5.1.2.1 uppger två lärare hur dåtidens tankar kan 

förlöjligas i undervisningen. Den andra läraren, Lärare 3, utvecklar denna 

tankegång och menar att sådant vi gör nu kanske kommer att förlöjligas i 

framtiden: 

När det har varit på ett visst sätt så har vi förlöjligat det 

kanske nu, nämen Gud hur kunde de tro så? Ja, men om 

femhundra år så kanske de säger Gud hur kunde de tro så? 

Jag tänker alltid så där att […] om det har funnits en dåtid, 

att det finns en framtid och […] att allting är föränderligt. 

Exempel 13, Lärare 3 

5.2 Hur beskriver lärarna att de använder kulturella inslag i 

undervisningen i Naturorienterande ämnen? 
Lärare 1 uppger sig bruka koppla böcker som används vid högläsning 

respektive läsning i elevgrupper till ämneskunskaper i de fall det känns 

passande. Lärare 1 brukar dessutom arbeta tematiskt och i och med det kunna 

använda sig av svenskämnet för att få in myter och skönlitteratur i 

undervisningen: 

[D]et finns ju mycket i svenskan som du kan plocka in när 

det gäller myter och skönlitteratur […] Så det finns nog 

mycket som man kan koppla ihop där. 

Exempel 14, Lärare 1 

Senare nämner informanten att även konst ibland tas upp vid denna 

ämnesintegrering. Som svar på fråga 10, angående vad läraren anser vara 

särskilt viktigt att undervisa om i Kemi samt varför det är viktigt och vilka 

kulturella inslag som skulle kunna användas, anger läraren miljöförstöring 

som viktig aspekt att ta upp i undervisningen. Även i samband med det nämner 
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Lärare 1 användandet av konst och att det skulle kunna vara ett stort stöd för 

eleverna. Läraren uppger också att äldre: 

…tiders Naturvetenskap kommer ju in med jämna 

mellanrum […] med upptäckare och forskare som gjort 

olika nedslag när det gäller inom alla områden. Då tycker 

jag att det kommer in rätt så naturligt. […] Det får ju barnen 

reda på rätt så mycket om. 

Exempel 15, Lärare 1 

Vidare säger Lärare 1 att den lärobok som används, Hjernquist & Rudstedts 

Koll på NO (2012), bidrar med att äldre tiders Naturvetenskap kommer in i 

undervisningen. Även Lärare 2 tycker att det centrala innehållet är viktigt. 

Läraren säger: 

Ska jag vara riktigt ärlig så tycker jag det är med hela tiden 

i […] både kemi och fysik och biologi. 

Exempel 16, Lärare 2 

Informanten menar också att denne visar en mängd filmer i sin undervisning, 

men att det kanske inte rör sig om skönlitteratur. Lärare 2 erinrar sig dock ha 

använt sig av konst respektive skönlitteratur i undervisningen: 

Jag har ju använt Elsa Beskows […] med skogen. De här 

fina bilderna hon har gjort till exempel när jag pratar om hur 

vacker vår natur är och till exempel beskriver hur dimma 

stiger upp ur sjöar och sådant där. Det kan man ju använda, 

hennes bilder, men någon skönlitteratur använder jag nog 

inte annars så jättemycket. […] Jag har använt Don Quijote, 

faktiskt, med väderkvarnarna […] hur vindkraft har funnits 

alltid. 

Exempel 17, Lärare 2 

Lärare 2 kan således bidra med ett par konkreta exempel på hur man kan 

använda det centrala innehållet i undervisningen. I kontrast till detta uppger 

Lärare 3 sig tycka att detta centrala innehåll är: 

…jättesvår[t] […] och jag funderar på […] har jag verkligen 

jobbat med det här och hur har jag jobbat med det här. 

Exempel 18, Lärare 3 

Senare menar informanten att medverkan i studien har öppnat dennes ögon för 

det centrala innehållet: 
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Nu har ju du gjort det verkligt för mig, för det är knappt 

något som jag har lagt någon annan aspekt på. Så […] jag 

tycker att det låter ganska […] intressant för i alla mål så är 

det ju att man ska ha med […] människans påverkan […] 

Det genomsyrar ju de flesta ämnena. 

Exempel 19, Lärare 3 

Lärare 3 reflekterar vidare angående kulturella inslag i undervisningen och ger 

flera exempel på hur man skulle kunna arbeta med det centrala innehållet. 

Läraren nämner också ämnesintegrering med undervisningen i 

Samhällsorientering: 

Om man tänker […] vad man trodde förr [inom] 

Naturvetenskap […]. Man hade geocentrisk världsbild […] 

och sedan kom man då på att det är en heliocentrisk 

världsbild och den personen som kom på det fick ju sitta i 

husarrest […]. Asagudar, det kan man ju tänka sig att det 

ligger i SO:n men […] med åska och grejor. Hur trodde man 

att det var då för tusen år sedan. Att Tor åkte och slog med 

hammare till exempel, och det kan man ju läsa mycket 

berättelser om […] det är ju mycket myt i […] detta också. 

Sedan är det ju jättemycket som hänger ihop när man har 

både NO och SO. Man kan se […] många områden som man 

skulle kunna jobba mer tillsammans med om man […] haft 

lite mer tid att planera […] med den kollegan man jobbar 

med. 

Exempel 20, Lärare 3 

Informanten säger att mer planeringstid med kollegan hade kunnat underlätta 

för att det centrala innehållet skulle behandlas mer effektivt. Informanten 

menar också att det alltid finns någon skönlitterär text man kan använda: 

Man kan alltid få in en historia i allting. […] Myt är ju inte 

så sant då men den sanningen som man trodde var då, hur 

fel den kanske var. 

Exempel 21, Lärare 3 

Lärare 4 anser sig inte lägga så mycket tid på just det här centrala innehållet 

men att man skulle kunna ha den som kuriosa: 

[D]et blir ju inte […] att man lägger så jättemycket tid på det 

men lite bakgrund för att förstå ändå, hur naturvetenskapen 

har utvecklats. Det tycker jag nog är nyttigt att de får lite 

begrepp om det. […] Det blir inte att man gör så jättestort 

arbete runt detta. Möjligtvis om man skulle kunna ha lite 
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ämnesövergripande med Bilden […] annars är det faktiskt 

svårt att hinna med att jobba något större arbete med den här 

punkten utan lite mer kanske som en uppstart till de bitarna 

där det passar. 

Exempel 22, Lärare 4 

Lärare 4 menar således att äldre tiders naturvetenskap och kulturella inslag 

nedprioriteras för att ge utrymme för allt annat som ska hinnas med. Angående 

att använda konst i Naturorientering menar läraren: 

Jag känner inte att det passar in på precis alla områden. Det 

är ju lättare till vissa delar. 

Exempel 23, Lärare 4 

Lärare 4 är inte den enda som uppger att den utsatta tiden för undervisning i 

naturorienterande ämnen är knapp i förhållande till det som ska hinnas med. 

Lärare 5 säger: 

Det blir inte så stor del av själva undervisningen […] I NO-

timmar över huvud taget så kan man tyvärr inte ägna så 

mycket tid åt det just på den tiden, men däremot […] 

eftersom jag har Bild, så kan man ibland använda vissa 

bilduppgifter, anknyta till NO. […] Som växter, till 

exempel, och hur man tecknade det förr eller 

människokroppen eller världsbilden […] Och då kan man få 

in det i andra ämnen i stället. […] Vi pratade mycket om 

[…] van Goghs solrosor bland annat […] på Bilden och 

anknyta lite […] Carl von Linné tittar man ju mycket på och 

[…] hans bilder […] i Biologin. 

Exempel 24, Lärare 5 

Ovan uppger Lärare 5 några exempel på ämnesintegrering med Bild-ämnet för 

att få mer tid till det kulturella i förhållande till Naturorientering. Även Lärare 

1 nämner tidsaspekten: 

[B]arnen får […] verkligen en gedigen grund om man hinner 

med allt. 

Exempel 25, Lärare 1 

Lärare 5 i exempel 24 uppger, i enlighet med Lärare 4 i exempel 22, att 

problemet med lite tid delvis kan lösas genom ämnesintegrering med Bild-

ämnet. Lärare 4 och Lärare 5 nämner också att man kan prata om vilka ämnen 

konstnärer använde till att blanda sina färger förr och att man kan titta på 

sådana konstverk. 
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5.3 Resultatsammanfattning 
De fördelar som lärarna kan se med det centrala innehållet kan delas in i 

rubrikerna Förståelse och Utveckling över tid. Förståelse delas i sin tur upp i 

allmän förståelse, förståelse för andra och förståelse för att det kan ändras. 

Inom den förstnämnda nämner lärarna förståelse på ett allmänt plan, Gällande 

förståelse för andra säger lärarna vid intervjutillfällena bland annat att 

fördomar, både angående folkgrupper och om andra individer, kan motverkas 

genom arbete med att skapa förståelse för olika kulturer. Slutligen ska eleverna 

också få förståelse för att naturvetenskapen kan ändras, eftersom nya 

upptäckter inom naturvetenskapen leder till förändring. 

Inom Utveckling över tid behandlas dåtid, nutid och framtid. När det gäller 

dåtid uppger lärarna att fenomen alltid har funnits men att förståelsen för dessa 

har utvecklats i takt med nya upptäckter och ny teknik. Att eleverna utvecklar 

en förståelse för dåtiden bidrar också till deras förståelse för nutiden. Eleverna 

förstår bland annat att allt runt omkring dem inte har kommit på senare tid, hur 

utvecklingen har sett ut fram till hur det är idag, samt att det är många personer, 

med olika nationaliteter, som har medverkat i utvecklingen. I och med att 

eleverna skapar en förståelse för att naturvetenskapen har förändrats över tid, 

och att forskare än idag arbetar för att ta fram ny teknik och nya upptäckter, 

ger det också en förståelse för att framtidens naturvetenskap successivt 

kommer att förändras och att det inte alltid kommer att se ut som det gör idag. 

Vad gäller hur lärarna beskriver sig använda kulturella inslag varierar 

informanternas inställning till det centrala innehållet i förhållande till 

undervisningen i Naturorienterande ämnen. Lärare 1 och Lärare 2 anser det 

centrala innehållet vara mycket viktigt och naturligt återkommande i 

undervisningen. Lärare 1 arbetar tematiskt och kopplar skönlitterära böcker 

när möjlighet finns och tycker att eleverna får veta en del om upptäckare och 

forskare genom läroboken. Läraren ser också en möjlighet i att koppla 

miljöförstöring till Bild-ämnet genom konstverk. Lärare 2 använder sig 

mycket av filmer i undervisningen men kan inte erinra sig ha använt sig av 

någon skönlitterär sådan. Läraren har dock använt sig av konst i samband med 

undervisningen om natur och en skönlitterär bok gällande vindkraft. Lärare 3 

kan inte minnas sig arbeta med detta centrala innehåll men finner det intressant 

och ser flera möjligheter till ämnesintegrering med Samhällsorienterade 

ämnen. Lärare 4 och Lärare 5 anser att det centrala innehållet främst kan 

användas för att få in kuriosa i undervisningen i Naturorienterande ämnen, 

eftersom tiden är knapp i relation till hur mycket ämneskunskaper som ska 

inkluderas i undervisningen. Båda lärarna nämner att ämnesintegrering delvis 

löser problemet och ger som exempel att man kan koppla Naturorientering till 

Bild-ämnet genom att prata om hur konstnärerna blandade till färger förr och 

se på motiv där sådana färger har använts. Att det är ont om tid till 

undervisningen i Naturorienterande ämnen är inte Lärare 4 och Lärare 5 

ensamma om att tycka, utan nämns av merparten av informanterna.  
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6 Diskussion 

I det här kapitlet presenteras resultatet i förhållande till den teoretiska 

bakgrunden. Inledningsvis diskuteras lärarnas inställning till det centrala 

innehållet, följt av en diskussion om de argument som lärarna uppger för 

användandet av kulturella inslag i den naturorienterande undervisningen. 

Avslutningsvis diskuteras hur lärarna tidigare har integrerat kulturella inslag 

med naturvetenskap i undervisningen. 

6.1 Lärarnas inställning till kulturella inslag samt äldre tiders 

naturvetenskap i undervisningen i Naturorientering 
Lärarna uppvisar positiv inställning till det centrala innehållet (se avsnitt 5.1). 

Som framgår i avsnitt 4.2 gäller den här studien tankarna hos fem lärare från 

tre olika skolor. De lärare som arbetar på samma skolor ger till viss del 

liknande svar. Lärare 1 och 2 anser att det centrala innehållet är viktigt och 

förekommer hela tiden medan Lärare 4 och Lärare 5 tycker att det är nyttigt 

även om de inte arbetar så mycket med det på grund av tidsbrist. Detta kan 

vara ett sammanträffande och bero på lärarnas egna uppfattningar eller så kan 

det, till viss del, bero på att de jobbar på samma skola. Lärare 3, som inte har 

någon kollega från samma skola medverkande i studien, uppger att det centrala 

innehållet verkar intressant men kan inte säga sig ha jobbat så mycket med det. 

Eftersom den här undersökningen utgår från lärares utsagor och uppfattningar 

går det inte att säga hur mycket kulturella inslag som används och hur mycket 

äldre tiders naturvetenskap eleverna får möta i undervisningen. Det går dock 

att utläsa att merparten av informanterna tycker att kultur och äldre tiders 

naturvetenskap är viktiga inslag i undervisningen i Naturorientering och att det 

bidrar till elevernas förståelse. 

6.2 Lärarnas argument för att kulturella inslag samt äldre tiders 

naturvetenskap kan främja undervisning i naturorienterande ämnen 
Flera av lärarna nämner Förståelse men att elevernas förståelse för sin 

omkringliggande värld skulle öka i och med att eleverna lär sig om hur det var 

förr är någonting som är särskilt återkommande under intervjun med Lärare 1. 

Lärare 2 vill att eleverna ska utveckla en förståelse för olika kulturer (se 

exempel 1) och Lärare 3 säger att det centrala innehållet skulle kunna användas 

för att motverka fördomar (se exempel 2). För att kunna göra det så krävs inte 

bara att eleverna får kunskap om konstverk från olika kulturer, utan också att 

de skapar en förståelse för de människor som har gjort konstverken (Gullatt 

2008 & avsnitt 2.2). Lovedahl & Bricker (2006 & avsnitt 2.3) visar i sin artikel 

att åtminstone förutfattade meningar kan motverkas genom att elever får veta 

människors bakgrund. Till och med lärarens tankesätt förändrades efter att 

projektet var genomfört (ibid.). Kress et al. (2001 & avsnitt 2.3) framlägger att 

man i yttranden kan urskilja sociala funktioner i framställningen, interaktionen 

och budskapet. Med det som utgångspunkt, kan det vara intressant att 
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undersöka motpolers konst vid exempelvis politiska milstolpar, såsom vid 

tillfällen då samhällen genomgår stora förändringar. 

Det andra motivtemat som kan urskiljas ur informanternas svar under 

intervjuerna är Utveckling över tid (se avsnitt 5.1.2). Samtliga lärare pratar om 

utveckling inom naturvetenskapen i både dåtid och nutid. Inom nutid 

behandlar lärarna främst hur tidigare upptäckter har lett fram till hur det ser ut 

i samhället idag. Ett par av lärarna nämner också samtida upptäckter och 

uppfinningar och ett par lärare nämner framtiden. Informanterna förklarar att 

eleverna behöver förstå att naturen har verkat på ett snarlikt sett alltid, men att 

mänskligheten har utvecklat sin förståelse för hur naturen fungerar allt 

eftersom. Samtidigt som mänskligheten också har kunnat använda sig av de 

nyförvärvade kunskaperna på nya sätt och utvecklat tekniska lösningar, som i 

många fall har kunnat leda till nya kunskaper. Informanterna understryker 

också att denna utveckling fortfarande pågår och att vi ännu inte vet allting 

(ibid.). 

6.2.1 Hur motiven med det centrala innehållet gestaltas i lärarnas svar 

Bland de motiv som förekommer i kommentarmaterialet handlar fyra av sex 

punkter om förståelse, som är det ena av de två övervägande motivtemana 

baserat på lärarnas svar i denna undersökning. Detta resultat indikerar att 

lärarna och Skolverket (2017a:24; 2017b:25; 2017c:24) är ense om att en 

fördjupning med kulturella inslag kan underlätta i elevernas lärprocess (jfr 

avsnitt 1.2 & avsnitt 5.1.1). 

Ett av motiven som kan urskiljas i kommentarmaterialet (se avsnitt 1.2) är att 

eleverna ska förstå att människans syn på naturen påverkas av upptäckter 

gjorda om naturen. Eftersom folkgrupper på olika håll var angelägna om att 

förstå sin omvärld skapades olika alternativa föreställningar om olika fenomen 

(Brako et al. 2005 & avsnitt 2.3). Senare i historien hade även vetenskapsmän 

ambitionen att bredda förståelsen för omvärlden (Cartwright 2007 & avsnitt 

2.1). Kunskapsutvecklingen inom naturvetenskapen har, som Lärare 5 i 

exempel 6 och Lärare 2 i exempel 8 säger, skett succesivt men, som framgår i 

Lärare 4:s exempel 7, bygger en hel del av den äldre tidens naturvetenskap på 

antaganden. Detta kan leda till att äldre tiders naturvetenskap ibland förlöjligas 

i undervisningen (se exempel 7 och exempel 13). I exempel 13 redogör dock 

Lärare 3 för att man kanske kan få eleverna att förstå genom att blicka framåt. 

Lärare 5 beskriver något liknande i exempel 11, där utvecklingen sätts i ett 

perspektiv genom att den utveckling som har skett under elevernas livstid 

diskuteras. I och med dessa exempel kan det konstateras att motiven angående 

att eleverna ska förstå att uppfattningen om naturen är föränderlig samt att 

eleverna ska förstå att människans syn på naturen påverkas av upptäckter 

gjorda om naturen har behandlats i undervisningen (se avsnitt 1.2). 

Lärare 5 säger i exempel 5 att det är viktigt att eleverna inte bara tror på en 

sanning utan är öppna för ”alla tankar”. Ett mycket viktigt motiv med det 



 

31(40) 

 

centrala innehållet är att eleverna ska kunna se skillnad mellan vad som är 

naturvetenskap och inte (se avsnitt 1.2). Med detta i åtanke menar läraren 

förhoppningsvis att eleverna också ska utöva motivet om att kunna kritiskt 

granska (ibid.), och således bara överväga tänkbara alternativ.  

Även motivet gällande att eleverna ska förstå att uppfattningar om naturen 

ligger till grund för hur människors levnadsvillkor och uppfattningar om sig 

själva och om naturen har formats (se avsnitt 1.2) behandlas av Lärare 5. 

Informanten nämner i exempel 3 att det finns en förklaring till att vi beter oss 

olika i olika delar av världen. I exempel 4 nämner också Lärare 4 att alla inte 

tror likadant. Detta gäller både inom naturvetenskapen och inom annat. Lärare 

2 anser det vara viktigt att eleverna ser ur historiskt perspektiv och skapar sig 

förståelse för olika kulturer, samt att vetenskapsmän av olika nationaliteter 

successivt har bidragit med nya upptäckter som har lett till det vi vet idag (se 

exempel 1 & exempel 10).  

Angående motivet om att eleverna ska förstå att uppfattningen om naturen är 

föränderlig (se avsnitt 1.2) trycker Lärare 5, i exempel 6, och Lärare 2, i 

exempel 10, på att naturen (i stor utsträckning) har sett likadan ut men att 

mänskligheten har kunnat utveckla en mer korrekt förståelse för den allt 

eftersom. Både Lärare 5 och Lärare 2 (se exempel 9 respektive 8) tillägger att 

det även är viktigt att eleverna förstår att en stor del av de kunskaper vi har om 

naturvetenskapen omkring oss har funnits länge. 

Motivet om att eleverna ska möta naturvetenskap skildrad i litteratur och konst 

för att förstå att människan alltid har använt olika uttrycksformer för att 

uttrycka sina naturvetenskapliga frågor tas inte upp av lärarna under 

intervjuerna. Detta trots att många av historiens välkända vetenskapsmän har 

gestaltat sina upptäckter genom konst för att bidra till andras förståelse, samt 

varit mycket aktiva inom både vetenskapen och konsten (se Bullot et al. & 

avsnitt 2.1). Vidare framlägger Bullot et al. (se avsnitt 2.1) att konstnärlighet 

borde ha varit av betydelse för mänskligheten, och dessutom att vetenskap och 

konst har bidragit till varandras utveckling genom historien.  

6.3 Lärarnas olika metoder för att integrera kulturella inslag med 

naturvetenskap 
Informanterna har integrerat det centrala innehållet i undervisningen i 

Naturorientering i olika utsträckning, och finner det olika lätt med ett sådant 

arbetssätt. Lärare 1 och Lärare 2 tycker att äldre tiders naturvetenskap 

återkommer naturligt i undervisningen (se exempel 15 & exempel 16) medan 

Lärare 3 inte kan erinra sig ha arbetat på detta sätt (se exempel 18) och Lärare 

4 och Lärare 5 inte anser att tiden räcker till att ta upp äldre tiders 

naturvetenskap mer än som kuriosa (se exempel 23 & exempel 24). Merparten 

av lärarna ger något exempel på hur de har använt sig av kulturella inslag i 

Naturorienterande ämnen, alternativt i samband med undervisningen fast i ett 
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annat ämne, men när kulturella inslag efterfrågas tycker samtliga lärare att det 

är mycket svårt att komma med förslag (se avsnitt 5.2).  

Lärare 1 säger sig ofta arbeta tematiskt (se avsnitt 5.2). I samband med detta 

nämner Lärare 1 bland annat svenskämnet angående skönlitteratur, men 

läraren nämner också konst. Gullatt (2008 & avsnitt 2.2) menar att 

konstintegrering kan tillföra en brygga mellan kultur och vetenskap, som i sin 

tur kan bidra till elevernas inlärningsprocess och göra innehållet mer 

tillgängligt för eleverna (ibid.). Även i samband med skönlitteratur nämns 

kulturella inslag kunna bidra med att eleverna lättare kommer ihåg (Clary 2016 

& avsnitt 2.2; Ediger 2010 & avsnitt 2.2). 

Även om forskning inom kognitiv vetenskap och estetik utgår från att möten 

med kulturella inslag inte skulle vara kognitivt starkare än vardagliga möten 

med omvärlden (Bullot et al. 2017 & avsnitt 2.1), kan dessa möten ändå skilja 

sig från de vardagliga. När man använder sig av kulturella inslag i 

undervisningen kan man välja att använda sig av konst som särskiljer sig från 

elevernas vardag och lägga upp undervisningen på ett sådant sätt som 

efterfrågar att känslosamma, uppfattande och kognitiva förmågor används, 

förmågor som vi enligt Bullot et al. (2007 & avsnitt 2.1) använder i mötet med 

vår omvärld. 

Om man utgår från en skönlitterär barnbok i undervisningen, med hjälp av 

konceptkarta eller dylikt, innehåller boken ett händelseförlopp som enligt 

Ediger (2010 & avsnitt 2.2) kan göra att eleverna enklare förstår och kommer 

ihåg det som boken förmedlar eller som avses med undervisningen. Ediger 

(ibid.) framlägger i samband med läsning liknande förmågor som Bullot et al. 

(2007 & avsnitt 2.1) behandlar, eftersom Ediger (ibid.) menar att eleverna ska 

läsa för nöjes skull samtidigt som de söker information och får idéer och 

insikter. Att läsa skönlitterära böcker kan också minska avståndet mellan vad 

eleverna möter genom undervisningen i skolan och livet utanför (Clary 2016 

& avsnitt 2.3; Ediger 2010 & avsnitt 2.2). Det händer att informanterna nämner 

skönlitteratur under intervjutillfällena. Lärare 2 nämner Don Quijote i exempel 

17 och Lärare 1 nämner skönlitteratur på ett mer generellt plan, och redogör 

för att böcker som används vid högläsning eller gruppläsning ibland kan ha 

innehåll som kopplas till andra ämnen, exempelvis Naturorientering (se avsnitt 

5.2). Även om det också är fördelaktigt är steget långt mellan att koppla böcker 

som läses i annat sammanhang med naturvetenskap vid tillfälle och att utgå 

från en skönlitterär bok med naturvetenskapliga nyckelkoncept, såsom Ediger 

(2010 & avsnitt 2.2) beskriver. 

Lärare 1 säger sig behandla naturvetenskap när det förekommer i en bok vid 

högläsning och läsning i grupp. De böcker som Ediger (ibid.) pratar om är 

framtagna för att de innehåller ett naturvetenskapligt koncept. Att utgå från 

skönlitterära barnböcker menar Ediger (ibid.) kan bidra med att abstrakta 

faktakunskaper blir mer synliga och att det blir mer troligt att eleverna förstår 
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och kommer ihåg det naturvetenskapliga innehållet. Böckerna som Lärare 1 

har tagit fram för högläsning eller gruppläsning är inte framtagna med detta i 

åtanke och det naturvetenskapliga innehåll som återfinns i dem är förmodligen 

inte särskilt djupgående. Ediger (ibid.) menar dock att barn bäst utvecklar sin 

förståelse om materialet innehåller kopplingar och relationer mellan olika 

företeelser och att lektionerna också ska innefatta information och färdigheter 

som förknippas med andra ämnen (ibid.).  

Lärare 2 använder sig en hel del av filmer i undervisningen men tror inte att 

det har rört sig om någon skönlitterär sådan (se avsnitt 5.2). Även om filmerna 

i sig har varit facklitterära kan det ha funnits inslag av kulturella inslag, såsom 

konstverk, och äldre tiders naturvetenskap, särskilt om exempelvis en film om 

en känd vetenskapsman har visats, eftersom de ofta var aktiva även inom 

konsten (jfr Bullot et al. 2017 & avsnitt 2.1). 

I avsnitt 6.2.1 diskuteras att ett viktigt motiv med det centrala innehållet är att 

eleverna ska kunna urskilja vad som är naturvetenskap och inte. Ett sätt att 

arbeta med det kan vara att göra en tydlig uppdelning, likt den som behandlas 

av Ansberry & Morgan (2007 & avsnitt 2.3). På det sättet blir det, precis som 

Ansberry & Morgan (ibid.) påstår, lättare för läraren att se om eleverna kan se 

denna skillnad. Ett annat sätt att göra denna gräns mer synlig kan vara att 

använda ämnesintegrering med exempelvis Bild-ämnet, något som både 

Lärare 4 och Lärare 5 nämner som en del av lösningen på att de anser att det 

finns för lite tid ämnat Naturorienterande ämnen för att kunna inkludera detta 

centrala innehåll aktivt (se exempel 23 & exempel 24). På så sätt kan den 

kulturella och/eller historiska delen behandlas i det andra ämnet och sedan 

knytas till den företeelse som behandlas i Naturorientering, som ett småskaligt 

temaarbete. Lärare 5 nämner, i exempel 24, att eleverna har fått måla historiska 

motiv i samband med att man har pratat om hur man blandade ihop färger av 

olika ämnen i undervisningen i Naturorienterande ämnen och tittat på sådana 

tavlor. 

Vid tematiskt arbete är planering mer eller mindre oumbärligt. Ingen av 

informanterna uppger någonting om planering under intervjuerna (förutom att 

Lärare 3 hade velat se mer planeringstid med kollegan för att ämnesintegrering 

skulle vara möjlig, se avsnitt 5.2). Undervisningsplanering är någonting som 

Ediger (2010 & avsnitt 2.2) och Waldrip et al. (2010 & avsnitt 2.4) utgår från 

och ser som viktigt. Med IF-SO ramverket menar Waldrip et al. (ibid.) att 

eleverna uppmuntras till att skapa sina egna förklaringar i undervisningen och 

genom utbyte med andra göra dessa meningsfulla (ibid.). 

Enligt Gullatt (2008 & avsnitt 2.2) är det viktigt att eleverna inte bara lär sig 

om olika kulturformer utan också genom dem. Det nämns också att lärare i ett 

sådant arbete har stort utbyte av externa aktörer (ibid.). Att eleverna ska 

använda sig av olika representationsformer nämns mycket lite under 

lärarintervjuerna. Till viss del berörs det dock i och med Lärare 5:s exempel 
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24, där det eleverna har skapat i Bild-ämnet används i 

naturorienteringsundervisningen. Ingen av lärarna säger sig ta hjälp av 

bildlärare (om de inte själva undervisar i Bild) eller hjälp utifrån. Inte heller 

skolbibliotekarien nämns i lärarintervjuerna. Skolbibliotekarien påstås av både 

Subramaniam et al. (2012 & avsnitt 2.2) och Ediger (2010 & avsnitt 2.2) vara 

en värdefull tillgång. I det första fallet är skolbibliotekarien aktiv i projektet 

och i det senare en hjälp att ta fram lämpliga böcker för ändamålet att undervisa 

om naturvetenskapliga begrepp som förekommer i skönlitteratur.  

Annat än i samband med att använda sig av ämnesintegrering med andra 

ämnen för att hinna med att arbeta med den kulturella aspekten, har lärarna 

inte nämnt någonting om elevernas produkter. Kress et al. (2001 & avsnitt 2.3) 

framlägger att elevers produkter innehåller bevis på lärande, eftersom 

elevernas meningsskapande utifrån undervisningen och materialet gestaltas. 

Det är således viktigt att eleverna kan välja representationsform, eftersom 

deras produkter kommer att representera deras meningsskapande och identitet, 

och inte bara beroende på vilket behov de kan urskilja i det som ska presenteras 

(ibid.; Gullatt 2008 & avsnitt 2.4). För att eleverna ska känna att de har 

möjlighet till det är det angeläget att läraren i undervisningen presenterar olika 

representationsformer som eleverna kan använda sig av, samt uppmuntrar 

eleverna till att använda sig av nya fantasifulla metoder (Brako et al. 2005 & 

avsnitt 2.3; Brako et al. 2005 & avsnitt 2.2). Lärare i naturvetenskap varierar 

ofta mellan olika teckensystem, förmodligen eftersom man använder sig av en 

stor variation av teckensystem inom ämnet, så i undervisningen i 

Naturorienterande ämnen är det viktigt att även eleverna kan skapa och 

använda sig av inte bara muntlig och skriftlig information, utan också visuell 

(Kress 2001 & avsnitt 2.3). 

I Wynn & Harris (2012 & avsnitt 2.2) studie framläggs det att det är viktigt att 

undervisningen utgår från elevernas kunskapsnivå. Därefter anses det vara 

elevernas uppgift att koppla in konst beroende på intresse och på det sättet lösa 

problem genom kreativitet och fantasi (ibid.). Sci-Dentity-projektet utgick i 

stället från elevernas intressen och kopplade in STEM-undervisning i syfte att 

eleverna skulle uppmärksamma den teknik som omgärdar dem (Subramaniam 

et al. 2012 & avsnitt 2.2). Enligt Subramaniam et al. ger den omgärdande 

teknologin ett gynnsamt läge för att undervisa eleverna i STEM-ämnena. I och 

med det är det också särskilt viktigt att eleverna får använda sig av olika medier 

i undervisningen och på så sätt bildar sig en djupgående vetenskaplig förståelse 

(ibid.). Subramaniam et al. (ibid.) och Wynn & Harris (2012 & avsnitt 2.2) 

menar var för sig att eleverna på dessa sätt kan utveckla bestående kunskaper 

och skolrelaterade färdigheter. Lärare 2 uppger sig, i exempel 8, tycka att det 

är viktigt att på ett liknande sätt prata om uppfinningar och vetenskap som 

finns i elevernas närhet, alternativt är omdiskuterade, och på så vis är relevanta 

för eleverna. 
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6.4 Slutsatser 
Syftet med den här undersökningen har varit att få en uppfattning om lärares 

inställning till och användande av det centrala innehållet ”Olika kulturers 

beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och 

äldre tiders naturvetenskap” (Skolverket 2019: 167, 177, 188). För att ta reda 

på det användes frågeställningarna ”Vilka fördelar ser lärare med det centrala 

innehållet?” och ”Hur beskriver lärare att de använder kulturella inslag i 

undervisningen i naturorienterande ämnen?” som grund för formulerandet och 

utförandet av intervjuer av fem lärare. Som stöd användes motiv till det 

centrala innehållet som kunde urskiljas i Skolverkets kommentarmaterial 

(Skolverket 2017a:25; Skolverket 2017b:27; Skolverket 2017c:25) och 

presenteras i avsnitt 1.2. 

Utifrån mitt resultat kan utläsas att lärarna kan urskilja många fördelar till att 

använda det centrala innehållet, som överensstämmer med motiven utlästa ur 

kommentarmaterialen (detta behandlas i avsnitt 6.2.1). Den mest framträdande 

fördelen är att eleverna får en ökad förståelse och fördjupade ämneskunskaper 

om man innefattar äldre tiders naturvetenskap och kulturella inslag i 

undervisningen. Överlag är lärarna positivt inställda till det centrala innehållet 

i relation till undervisningen i Naturorienterande ämnen. De uppger dock 

väldigt olika svar vad gäller hur viktigt de tycker att det är och hur mycket 

utrymme det centrala innehållet får i deras undervisning. Två av lärarna tycker 

att äldre tiders naturvetenskap är ständigt återkommande i undervisningen, en 

lärare har inte reflekterat över det centrala innehållet tidigare och två lärare 

anser att det inte finns nog med utrymme för att detta centrala innehåll ska 

kunna figurera som mer än kuriosa. Vad gäller kulturella inslag har lärarna 

mycket svårt att ta fram förslag till vad som skulle kunna användas, samt 

exempel på hur de tidigare har använt kulturella inslag tidigare i 

undervisningen i Naturorienterande ämnen.  

Detta gör också att lärarna har svårt att svara på undersökningens andra 

frågeställning, även om merparten av lärarna kan bidra med något exempel på 

användande av kulturella inslag i sin tidigare undervisning. Under 

intervjutillfällena efterfrågades vad respektive lärare ansåg var särskilt viktigt 

inom Biologi, Fysik respektive Kemi, följt av skönlitteratur, myter och konst 

som skulle kunna användas inom området (se bilaga 2). Genom upplägget 

ämnades således områden som lärarna tyckte var särskilt viktiga, och därav 

kanske var särskilt insatta i och intresserade av, i förhoppningen om att lärarna 

i och med det lättare skulle kunna komma med förslag på lämpliga kulturella 

inslag. Det visade sig dock vara svårt för lärarna, och genom det resultatet är 

det tydligt att lärare behöver bättre förutsättningar för att kunna inkludera 

kulturella inslag i undervisningen och vidare insyn i vilka fördelar kulturella 

inslag i undervisningen av teoretiska ämnen frambringar. 
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6.4.1 Vidare studier  

Genom det här resultatet ser jag att det finns ett behov av exempel på hur 

kulturella inslag kan stärka elevernas förutsättningar, i form av bland annat 

förståelse, lärande och benägenhet att komma ihåg. För er som vill bedriva en 

liknande undersökning föreslår jag mer förberedda lärare och att de får en mer 

utförlig beskrivning på vad som i arbetet menas med kulturella inslag. Om 

möjlighet finns kan det också vara intressant att intervjua lärare som är mycket 

aktivt verksamma inom ämnen som specialiserar sig på kulturella inslag, 

såsom musik- och bildlärare, eller externa yrkesverksamma med anknytning 

till kulturella inslag, exempelvis experter på vetenskapsmän. Detta skulle 

också kunna användas som någon slags komplettering till undersökningen för 

att få in förslag på vilka kulturella inslag som kan bidra till undervisningen. 

Ett annat förslag är att man skulle kunna undersöka lärare som aktivt arbetar 

med kulturella inslag i undervisningen i Naturorienterande ämnen och lärare 

som inte har det som uttryckt engagemang, för att urskilja likheter och 

skillnader.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
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Bilaga 2 – Intervjumall 

 


