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1. Sammanfattning 
Kunskaper i naturvetenskap när den rör kemi är av stor betydelse i många avseende, inte 
minst för vår fortsatta samhällsutveckling. Ett praktiskt exempel på detta är de 
miljöproblem vi står inför. Trots ett ökande behov av naturvetenskapliga 
problemlösningar när de rör kemin har ungdomars kunskaper och intresse för kemi 
minskat det sista decenniet. Även om grundskolans betydelse för elevernas lärande i 
naturvetenskap är känt så finns det alltid möjligheter till förbättringar. Detta arbete 
fokuserar dock enbart på kemiundervisning i grundskolans tidigare år .   

Den kemididaktiska forskningen pekar ofta på brister och även om lärarens 
praktik har en avgörande betydelse för elevernas lärande är det väldigt lite av lärarens 
undervisning som kommer till tals då de praktiska undervisningsmetoderna i kemi 
presenteras och behandlas. Syftet med denna studie är att sammanställa och lyfta fram det 
positiva i det praktiska arbetssättet som några yrkesverksamma lärare använder sig av för 
att uppfylla något eller delar av kursmålen för årskurs 5. Resultatet kan förhoppningsvis 
användas för att få fler ”icke-naturvetare” att våga undervisa i kemi i grundskolans 
tidigare år. Studien genomfördes genom djupintervjuer.  

Genom att välja en flexibel undervisning där elevernas intresse och förmåga var i 
fokus kunde lärarna genomföra en undervisning som bidrog till att delar av de beskrivna 
målen för kemi i åk 5 skulle kunna uppfyllas. Den gemensamma utgångspunkten var att 
väcka elevernas intresse och att med små resurser utföra en bra undervisning. Lärarna var 
lyhörda och valde innehåll och metoder som var både konkreta och bekanta för eleverna. 
Elevernas arbete präglades av enkla experiment och diskussioner kring vad som skulle 
hända, och varför det hände. Det grundläggande naturvetenskapliga arbetssättet med 
dokumentation av observationer, diskussioner och reflektioner, användes av eleverna.  
Detta är mycket viktigt för att ge pratisk träning i ett logiskt tänkande och kan vara 
avgörande och ge ramar för elevernas abstrakta tänkande. Även om läraren inte kan ge de 
rätta förklaringarna eller är osäker på hur djupa förklaringar som kan ges är det viktigt att 
de låter eleverna få arbeta med de kemiska begreppen.  På sikt kanske lärarnas 
erfarenheter kan bidra till fortbildning inom området.    

Samtliga lärares undervisningsform påminde om seminarietraditionen, som har 
fokus på eleven och det praktiska arbetet. Men genom att låta eleverna ställa hypoteser, 
göra observationer och reflektioner i samband med att de gjorde experiment tränades de i 
det naturvetenskapliga arbetssätet, vilket kan kopplas till universitetstraditionen, som är 
mer inriktad på undervisningens innehåll och förmedling av kunskap. Denna kombination 
av traditioner kan vara början för hur en ny undervisningstradition kan ta form i 
grundskolans tidigare år.  

 
 

Nyckelord: Naturvetenskap, kemi, undervisning, grundskola, tidigare år.  
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2. Bakgrund 
Kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena är av stor betydelse för samhället. Den 
generation som befinner sig i grundskolan idag kommer att behöva förstå och lösa många 
problem av naturvetenskaplig karaktär inte minst med avseende på miljöförändringar. I 
hopp om att öka ungdomars kunskaper och intresse för naturvetenskap valde man i 
kursplanerna tillhörande läroplanen för grundskolan Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
1998) att dela upp målbeskrivningarna för de enskilda naturvetenskapliga ämnena redan 
för åk 5. Tidigare har dessa ämnen i grundskolans tidigare år ingått i målbeskrivningarna 
för de naturorienterade (NO) ämnena och ännu tidigare i naturkunskap (Persson, 2003; 
Sjöberg, 2005). Även satsningar som att utbilda 1-7 lärare i NO-ämnen och nationella 
resurscentra har gjorts för att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap i skolan. 
Men trots detta är elevernas intresse för dessa ämnen inte så stort som man önskar, 
lärarna har svårt att uppnå målen i kursplanen i kemi och fysik för år 5 och elevernas 
kunskaper i kemi har försämrats i åk 9 (Andersson et al., 2005a).   

Utmaningarna med naturvetenskap i grundskolans tidigare år är att de hamnar i ett 
nytt forum. Traditionellt inriktas undervisningen i grundskolans tidigare år på metodval 
och lärarbeteende, och eleven sätts i centrum. Men de naturvetenskapliga ämnena har 
traditionellt undervisats enligt universitetstraditionen som istället för eleven sätter 
undervisningens innehåll i centrum. Även om lärarutbildningen sedan mitten av 1980-
talet har jobbat med att förena folkskollärarens seminarietradition med ämneslärarens 
universitetstradition genom att skapa ett gemensamt förhållningssätt till lärararbetet i 
grundskolan, ser man fortfarande en tydlig gräns mellan dessa traditioner på de flesta 
skolorna (Askling et al., 2007). 

En annan utmaning är då de naturvetenskapliga ämnena skall undervisas av ”icke-
naturvetare”. När jag använder begreppet icke-naturvetare” tänker jag på individer som 
inte har någon kanditat- eller magisterexamen i något av huvudämnena som exempelvis 
kemi, fysik, biologi, miljövetenskap, geovetenskap och matematik, eller inte är apotekare 
eller biomedicinska analytiker. Individer som har någon av ovannämnda examina 
används av Holmvall och Sjöstrand (2005) som definitionen av naturvetare i 
högskoleverkets rapport “Sverige behöver fler naturvetare – eller?”.  

Då den NO-didaktiska forskningen ofta konstaterar brister i NO-undervisningen 
som exempelvis brister i lärarnas ämneskunskaper, tillgången till lämpligt 
undervisningsmaterial och litteratur, för stora elevgrupper, begränsad undervisningstid 
etc. känner jag för att försöka lyfta fram något positivt inom den praktiska 
undervisningen i grundskolans tidigare år då den rör ämnet kemi. Jag tror nämligen att 
kombinationen av de olika undervisningstraditionerna tillsammans skall kunna generera 
en ny undervisningsform som är gynnsam för elevernas lärande i de respektive 
naturvetenskapliga ämnena och att den är praktiskt genomförbar.  

 

3. Problemställning och syftet med arbetet 

3.1 Elevernas kunskaper och lärande i kemi 
Den Nationella utvärderingen år 2003 visade inte bara att kunskaperna i de 
naturvetenskapliga ämnena i åk 9 i allmänhet blivit sämre från motsvarande utvärdering 
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1992, utan resultaten visade även att eleverna ansåg att frågorna var svåra, inte särskilt 
relevanta för dem, och de ansågs inte heller särskilt viktiga att kunna svara på 
(Skolverket, 2004). Elever efterlyser att undervisningen skall ha relevans för deras egen 
veklighet och knyta an till existentiella och samhälliga frågorna som är viktiga för dem. 
Man kanske kan tycka att resultaten i kemi i åk 9 är irrelevanta för verksamheten i 
grundskolans tidigare år, men undervisningen i NO i grundskolans tidigare år beskrivs ha 
en stor betydelse för elevernas lärande i dessa ämnen i grundskolans senare år (Sjöberg, 
2006). Det är nämligen då man skall bekanta eleverna med de konkreta begreppen och 
dessa begrepp skall sedan utgöra grunden för att eleverna skall kunna förstå de mer 
abstrakta begreppen som introduceras i grundskolans senare år.  

Ett sätt att få eleverna mer intresserade av att lära sig naturvetenskap skulle kunna 
vara att satsa mer på denna undervisning i grundskolans tidigare år, eftersom intresse i de 
naturvetenskapliga ämnena kan grundläggas redan hos de små barnen (Andersson et al. 
2005b). Vidare har forskning påvisat att yngre elever har mycket större kapacitet att ta till 
sig naturvetenskapliga begrepp än vad skolan utmanar dem till (Novak och Musondas, 
1991).  Med tanke på att undersökningar även visar att hälften av eleverna i åk 5 ofta har 
valt vilka ämnen de skall intressera sig för (Lindahl, 2003) är det av särskild vikt att de 
introduceras i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans tidigare år.   
 

3.2 Problematiken med NO-undervisning i grundskolans tidigare år 
Även om eleverna verkar ha kapacitet för att tillgodogöra sig en mer avancerad 
undervisning av NO än vad skolan erbjuder finns det praktiska problem med denna typ av 
undervisning. Framför allt påpekas det att lärarna för de tidigare åren saknar utbildning i 
naturvetenskap och högskolekurserna brister i undervisningen vad gäller barns lärande 
inom naturvetenskap (Andersson et al. 2005a). Detta leder även till att lärarna får det 
svårt att tillgodogöra sig aktuell forskning. Men även om det många gånger kan vara 
svårt för lärarna att tillgodogöra sig den utbildningsvetenskapliga forskningen är 
resultaten från denna typ av forskning svår att omsätta i praktiken. Därför börjar den mer 
och mer kritiseras både nationellt och internationellt (Andersson et al., 2005b; Persson, 
2003). 

Lärarens undervisning är av stor betydelse för elevers lärande. Tyvärr så är det 
just ur detta perspektiv som det finns brister inom den didaktiska forskningen. Trots att 
de är just lärarna som besitter erfarenheter av undervisning med stora grupper och små 
resurser (Persson, 2003). En tidig förespråkare för att forskningen skall ta sin 
utgångspunkt från den praktiska sidan var Ann Brown vid Berkeleyuniversitetet (1992). 
Men för att ta tillvara lärares erfarenheter måste forskare och lärare jobba tillsammans 
och detta är något som Andersson och hans kolleger vid Göteborgs universitet försöker 
göra genom att designa specifika undervisningssekvenser och utvärdera hur dessa 
fungerar i praktiken (Andersson et al., 2005b). 

 

3.3 Syftet med studien 
Den NO-didaktiska forskningen visar ofta på brister eller negativa konsekvenser, som 
exempelvis lärarnas bristande ämneskunskaper och bristfälliga kunskaper om barns 
vardagsföreställningar i relation till vetenskapliga föreställningar. Men även begränsade 
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resurser som undervisningsmaterial och tid för eleverna att reflektera beskrivs vara stora 
hinder för elevernas lärande i NO. Därför känner jag att jag skulle vilja lyfta fram det 
positiva inom kemiundervisningen i åk f-5. Förhoppningsvis kan resultaten vara ett 
bidrag till utbildningsvetenskapens utveckling inom kemiundervisning för grundskolans 
tidigare år, så att fler ”icke-naturvetare” skall våga undervisa i kemi. Anledningen till att 
jag förespråkar att fler ”icke-naturvetare” skall våga undervisa i kemi är att det endast är 
ett fåtal lärare som undervisar i grundskolans tidigare år som har någon NO-utbildning. 
Dessutom kanske ”icke-naturvetare” med sin mer humanistsiska och 
samhällsvetenskapliga inriktning kan vara en viktig resurs för att hur de 
naturvetenskapliga ämnena skall presenteras för de yngre barnen. De naturvetenskapliga 
ämnena har ju traditionellt tidigare presenteras för barn i grundskolans senare år.    

Även om lärarna för de yngre barnen många gånger inte har den önskvärda 
kompetensen i kemi har de erfarenheten av att undervisa yngre barn och att jobba 
tematiskt, något som skulle kunna komma till stor nytta inom kemiundervisningen. 
Genom att låta några verksamma lärare berätta om sin undervisning när den rör kemi i 
grundskolans tidigare år hoppas jag att jag kan få en insikt om lokaler, utrustning, 
schema, lokal arbetsplan (ramfaktorerna) till vilka de måste förhålla sig till och deras val 
av innehåll, metod, arbetssätt och arbetsformer, samt hur de samverkar med andra ämnen. 
Studien är fokuserad mot hur lärarna jobbar mot måluppfyllelsen av något eller delar av 
ett beskrivet mål i kemi som anges i kursplanen för åk 5. För att begränsa studien kring 
delarna som rör val av innehåll och metod har jag valt att inrikta mig på de delar som 
utgår ifrån det konkreta tänkandet, eftersom elevernas lärande av de abstrakta begreppen 
har sitt ursprung ifrån det konkreta (Sjöberg, 2006). Vad jag tycker är positivt baseras på 
litteraturstudier som pekar på metoder som tros vara gynnsamma för elevers lärande, men 
även på mina egna erfarenheter kring hur jag upplever att lärande sker. Jag har därför valt 
att jämföra lärarens val av innehåll och metod med olika typer av lärandeteorier, elevers 
vardagsföreställningar och hur man motiverar sina elever. Vidare har jag även försökt att 
koppla lärarnas arbetssätt och arbetsformer till de traditionella seminarie- eller 
universitetstraditionerna. 

För att andra lärare skall kunna känna sig bekanta med språket i de intervjuade 
lärarnas svar kan det vara betydelsefullt att i så stor utsträckning som möjligt använda de 
intervjuade lärarnas ordval och ”språk” i sammanställningen. 

  

3.4 Genomförandet av studien 
Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ forskningsintervju med respektive lärare. 
Intervjun baserades på direkta intervjuer med öppna frågor med låg standardisering och 
med frivilliga lärare. Frågorna fokuserades på hur läraren organiserade sitt arbete, vilka 
arbetssätt och arbetsformer som de använder och vilket innehåll de väljer för att eleverna 
skall kunna uppnå något av de beskrivna kursmålen i kemi för åk 5. Svaren 
dokumenterades med hjälp av anteckningar. 

Sammanställningen av intervjuerna baseras på hur de har svarat på frågor som rör 
deras bakgrund och deras svar på det som berör deras undervisning. Underlaget till 
bakgrunden skall kunna användas i andra forskningsstudier. Den praktiska 
undervisningen diskuterar ofta ramfaktorer som t.ex. lokaler, schema, utrustning, 
lokalarbetsplaner och kursplanemål till vilka lärarna måste förhålla sig till, samt 
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frågeställningar om vad som skall undervisas, när det skall undervisas och hur det skall 
undervisas. I Lpo 94 förespråkas även samverkan och kopplingar till andra ämnen. Jag 
har därför valt att sammanställa lärarnas svar under rubriker som ramfaktorer, valda 
kursmål, val av innehåll, metod, arbetsform och samverkan och kopplingar. Eftersom 
tillgången till lämplig litteratur inom NO när den berör ämnet kemi är begränsad har jag 
även valt att sammanställa lärarnas svar som berör litteraturen och dokumentationen 
under rubriken dokumentation och litteratur.  

 

4. Introduktion 

4.1 Varför är det viktigt att kunna kemi? 
Kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena har med tiden fått en mycket stor betydelse 
för den ekonomiska och teknologiska utvecklingen av vårt samhälle. På så sätt spelar de 
naturvetenskapliga ämnena en allt större roll även i politiska och ideologiska 
sammanhang. För att människor skall kunna göra ställningstagande i viktiga 
samhällsfrågor krävs det därför att de har grundläggande kunskaper inom området 
(Sjöberg, 2006). Ämneskunskaperna har nämligen en inverkan för hur de deltar i 
diskussioner med estetiskt, etiskt, kulturellt och ekonomiskt knutna argument och för hur 
de skall kunna förstå konsekvenserna av det egna handlandet när det gäller miljö och 
hälsofrågor (Skolverket, 2000).  

Användningen och hanteringen av olika former av kemiska föreningar kan 
förbättra våra levnadsvillkor, men de kan även ha oönskade indirekta effekter på vår 
närmiljö och i miljön i ett vidare perspektiv. Läkemedel kan förbättra vår hälsa, men när 
de via avloppsvattnet kommer ut i våra vattendrag kan de påverka växt- och djurlivet där 
och på sikt kan dessa effekter nå oss själva genom att fisken är förorenad, fisken dör ut 
och vi kan få näringsbrist p.g.a. att vi då får i oss för lite fisk.  Den rubbade balansen kan 
ge negativa ekonomiska konsekvenser för bygden och samhället, och kulturer som har 
vuxit upp kring den tidigare miljön riskerar att försvinna. Man skall även vara medveten 
om att livsstil och materialanvändningen kan leda till andra människors ohälsa t.ex. 
användning av parfym eller djurpäls på kläderna kan orsaka ohälsa hos människor i 
omgivningen. Vidare kan framställning av vissa produkter kräva hantering av 
hälsovådliga föreningar som orsakar för tidig död hos människor som tillverkar 
produkten. Det är även viktigt att man är medveten om att det finns människor som tar 
sig friheter att exponera andra för farliga ämnen i syfte att skada och döda. Dessa 
kunskaper kan ha stor betydelse för hur den enskilda individen skall kunna främja sin 
hälsa, miljö och valmöjligheter i det vuxna livet. Men de har även en betydelse för hur de 
skall möta förändringar i samhället och för hur de skall förhålla sig till de nya direktiven 
(Skolverket, 2000). Elevens behov för att lära sig kemi blir på så sätt viktigt ur en 
demokratisk synvinkel. Utbildning i kemi krävs därför för att vi skall kunna bibehålla vår 
levnadsstandard och skapa utveckling som styrs av omsorgstagande individer.  
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4.2 Kursplanemål i kemi för årskurs 5 

4.2.1 Historik 
Redan i början på 1960-talet försökte man att införa kemi- och fysikundervisning på 
mellanstadiet och detta skedde i samband med att regeringen år 1962 beslutade 
obligatorisk 9-årig grundskola. Men det visades sig vara svårt att praktiskt genomföra de 
laborativa och experimentella delarna i dessa ämnen. De föreslagna innehållen var 
nämligen för omfattande och detaljerat, klasserna var för stora, lokalerna var inte 
anpassade för experiment, och lärarna som skulle genomföra undervisningen var till stor 
del humanister (Persson, 2003). Man valde då i Lgr 69 att minska antalet timmar för de 
naturvetenskapliga ämnena och innehållet i dessa ämnen slogs samman till ett NO-ämne. 
Men under 1970-talet försämrades barns kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena 
och att det var alldeles för få elever som valde att vidareutbilda sig inom dessa ämnen. 
Det krävdes därför åter en satsning av de naturvetenskapliga ämnena och då i skolans alla 
år (Persson, 2003, Sjöberg 2005).  

Genom att definiera mål och huvudmoment (det som anger stoffet och belyser de 
centrala begreppen), samt lyfta fram betydelsen av samverkan mellan ämnena i Lgr 80 
hoppades man att intresset för de naturvetenskapliga ämnena skulle öka. Integrationen av 
samhällsorienterande och naturvetenskapliga ämnena föreslogs skulle kunna ske genom 
att inriktningen av huvudmomenten inom de naturvetenskapliga ämnena skulle ske mot 
vardagliga företeelser, elevers intressen, framtida utveckling, men även i samhällsfrågor 
t.ex. miljöfrågorna ( Sjöberg, 2006). Men idén fullföljdes inte och det påstås att en elev i 
1960-talets skola skulle ha känt igen sig i 1980-talets skola (SOU, 2007). 

Då man uppmärksammade att det krävs mer och mer kunskaper i 
naturvetenskapliga ämnen bestämde man sig för att ytterliggare lyfta fram de 
naturvetenskapliga ämnena i skolans kursplaner. I kursplanerna från 1994 och 2000 finns 
det därför en kursplan för varje ämne, kemi, fysik och biologi för skolår 1-5. I dessa 
kursplaner har man försökt att ringa in respektive ämnes ”kärna” som skall vara central 
för ämnet, men även vilka verksamheter ämnet erbjuder. Många av kursplanernas mål 
ändrades även från att handla om undervisningen till att genomgående gälla eleverna 
(SOU, 2007). Lpo 94 är därför inte så detaljerad som tidigare kursplaner utan den lämnar 
ett större utrymme för lokalt inflytande (Utbildningsdepartementet, 1998).  

År 2000 kompletterades kursplanerna med ytterliggare en kursplan för övergripande 
gemensamma mål i de naturorienterade ämnena. 

 

4.2.2  Vad står i styrdokumenten idag angående de naturvetenskapliga ämnena? 
Syftet med utbildning i NO-ämnena är enligt SKOLF 2000:135 att göra 
naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall även bidra till 
samhällets strävan att utveckla omsorg om natur och människor, och att skapa en hållbar 
utveckling. Utbildningen skall förhålla sig på ett sätt där kunskaps- och åsiktsbildning 
sker i överensstämmelse med demokratins och naturvetenskapens gemensamma ideal om 
öppenhet, respekt för undersökningar och välgrundade argument. 

Målen mot vilka eleverna skall sträva mot skall beröra natur och människa, den 
naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens användning (SKOLF 2000:135). I 
slutet av det femte skolåret skall eleverna ha kunskaper inom några naturvetenskapliga 
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områden, de skall ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andras 
kulturer, de skall ha inblick i olika sätt som används inom naturvetenskapen, i konst, 
myter, sagor och skönlitteratur för att göra naturen begriplig. Och de skall känna till 
några episoder ur naturvetenskapens historia och med hjälp av dessa skaffa en inblick i 
olika sätt att förklara naturen.  De skall även kunna utföra enkla systematiska 
observationer och experiment, samt kunna jämföra sina antaganden med resultatet. Då 
det gäller målen beträffande kunskapens användning skall eleverna ha kunskap om hur 
människans nyfikenhet inom området har lett till samhälliga framsteg och ha kunskap om 
resurshushållning i vardagslivet och praktisk åtgärder som syftar till resursbevarande. I 
målet som berör kunskapens användning ingår de även att eleven skall de ha inblick i hur 
en argumentation i vardagsknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av 
personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.  

I strävan för att eleverna skall kunna uppnå de beskrivna målen inom 
naturvetenskapen krävs det kunskaper i kemi. I målen beträffande natur och människa i 
SKOLF 2000:135 skall eleverna i slutet av årskurs fem ha kunskap om begreppen fast, 
flytande och gasform, samt kokning, avdunstning, kondenserig och stelning. De skall 
känna till några olika slags blandningar och lösningar och känna till några faktorer som 
leder till att material bryts ned och ge exempel på hur detta kan förhindras. Målen som 
rör kunskapens användning är att eleverna skall ha inblick i hur kemisk kunskap kan 
användas vid diskussioner om resurs- och miljöfrågor och hur kemikunskaper kan 
användas för att förbättra våra levnadsvillkor.  De skall också ha insikt om risker med 
hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras. Genom att eleverna skaffar sig 
erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska produkter och 
att göra iakttagelser om olika material och hur de kan indelas får eleverna en insikt 
beträffande naturvetenskapens verksamhet, som är strävansmålet för detta område 
(Skolverket, 2000).  

De nuvarande kursplanerna, precis som Lpo 94, lämnar också ett större lokalt 
frirum, genom att de endast anger ”minikravet” för att bli godkänd i ett ämne och 
strävansmålen som anger mot vad man vill sikta in sig på utöver den lägsta nivå för 
betyget godkänt (Persson, 2003). Kursplanerna anger inte hur målen skall uppnås, utan 
metoder, arbetssätt och stoff väljs lokalt (Sjöberg 2006; Persson, 2003).   

 

4.3 Ramfaktorerna i skolan som påverkar kemiundervisningen 
Den decentraliserad målstyrning gör det möjligt för lärare och elever att i bästa 
samförstånd kunna avgöra undervisningens inriktning och utformning (Alexandersson, 
1999). Genom att öka lärarnas handlingsfrihet och elevernas inflytande i undervisningen 
ökar effektiviteten där eleverna lär sig mer (Selberg, 1999). Men även om lärarens 
handlingsfrihet har ökat finns det faktorer och ramar som läraren måste förhålla sig till. 
En mycket betydelsefull ramfaktor är de ekonomiska begränsningarna (Arfwedson och 
Arfwedson, 2006), eftersom det är dessa som avgör lärartätheten, storleken på klasser, 
utformningen av skolans miljö och lokaler, tillgången till undervisningsmateriel, 
möjligheter till utflykter etc. 

Arfwedson och Arfwedson (2006) föreslår att man kan dela in ramfaktorerna i 
yttre och inre ramar. De yttre ramarna beskriver styrmedlen såsom skollagen, läroplaner, 
skolplaner och ekonomi, medan de inre ramarna beskriver faktorerna som påverkar det 
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dagliga genomförandet av undervisningen. De inre ramarna styrs av befintliga 
elevgruppers behov, förmåga, intressen och förväntningar, men de kan även påverkas av 
närsamhällets traditioner och kultur, samt elevernas föräldrars förväntningar (Arfwedson 
och Arfwedson, 2006). Tiden till undervisning i ett ämne är en yttre ramfaktor. De 
naturvetenskapliga ämnena kemi, fysik och biologi, samt teknikämnet delar på 800 
timmar, enligt timplanen, under hela grundskolan (Skollagen 1985:1100). Måste dock 
tillägga att ett antal skolor deltar i en försöksverksamhet med att vara fullständigt 
befriade från den nationella timplanens uppdelning i tid per ämne. Men det totala antalet 
garanterade timmar för grundskolans nio år gäller, samt att det skall vara väl avvägda 
läsår och skoldagar (SOU, 2005).  

Undervisning i kemi kräver även en del undervisningsmateriel som kan användas 
till experiment och demonstrationer, och i vissa fall kan den kräva specialutrustade 
lokaler som är ändamålsenliga för vissa kemiska experiment. Tillgången till materiel och 
utrustning är därför något som läraren måste förhålla sig till i sin undervisning. Tyvärr 
har det visat sig att det saknas ofta utrustning och salar för undervisning i kemi för barn i 
åk f-5 (Persson, 2003).  

Undervisningen måste även ta hänsyn till normer och värden för likvärdig 
utbildning för alla elever, samt undervisningen skall bedrivas med demokratiska 
arbetsformer.  Elever skall oberoende av kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk 
tillhörighet, trosuppfattning eller funktionshinder kunna få ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsform och innehållet i undervisningen. Dessutom skall läraren arbeta för 
att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen 
(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

4.4 Universitets- och seminarietraditionen 
I mitten av 1980-talet startades en gemensam grundskollärarutbildning, vars syfte var att 
förena folkskollärarutbildningens seminarietradition med ämneslärarutbildningens 
universitetstradition.  Och på så sätt skapa ett gemensamt förhållningssätt till lärararbetet 
i hela grundskolan. Även om grundskollärarutbildningen i Sverige har varit gemensam 
sedan 20 år tillbaka beskrivs det att det fortfarande finns två undervisningsideologier och 
traditioner, en i grundskolans tidigare och en i senare år (Askling et al., 2007; Persson, 
2003).  

Seminarietraditionen, som förekommer i störst utsträckning i grundskolans tidigare 
år, har sina rötter i folkskoletraditionen där fokus är på eleven och det praktiska arbetet 
väljs så att varje enskild elevs förmåga och kunskap kan utvecklas (Arfwedsson och 
Arfwedsson, 2002).  I folkskolans utbildning skulle läraren även lära sig att undervisa i 
stora grupper av barn (Persson, 2003).  

Undervisningen i grundskolans senare år har i förhållande till de tidigare åren sitt 
fokus mer inriktad på undervisningens innehåll och förmedling av kunskap. Lärarna i 
grundskolans senare år har en mer fördjupad skolämneskunskap än lärarna i de tidigare år 
och dessa ämneskurser som dessa lärare har gått sker enligt universitetstraditionen.  Detta 
kan vara förklaringarna till varför ämneskurserna i grundskolans senare år ofta tenderar 
att blir minikurser av universitetskurserna (Persson, 2003). 

Integreringen av krävande teoretiska ämnesstudier på vetenskaplig grund och tydlig 
forskningsanknytning med det praktiska arbetet i skolan har varit en utmaning för den 
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gemensamma lärarutbildningen (Askling et al., 2007). Fortfarande kan man på de flesta 
skolorna se en tydlig gräns mellan dessa undervisningsideologier (Askling et al., 2007) 
och detta präglar på så sätt valet av metoder i undervisningen i de naturvetenskapliga 
ämnena i grundskolans olika årskurser. Undervisningen av naturvetenskapliga ämnena 
har traditionellt sin förankring i ämnes- och universitetstraditionen. Därmed har det blivit 
en utmaning att introducera en undervisning av de naturvetenskapliga i ett forum som 
traditionellt baseras på seminarietraditionen. Förutom att dessa ämnen skall undervisas 
för en yngre elevgrupp, skall de undervisas av lärare som inte har en traditionell 
ämnesutbildning i de specifika ämnena ”icke-naturvetare” och dessa ämnen har tidigare 
inte har ingått i de vardagliga rutinerna i deras verksamhet (Persson, 2003). Till detta 
tillkommer att skolan under de senaste 15 åren även har övergått från regelstyrning till 
målstyrning, vilket kräver att lärarna skall tolka och välja mål och metoder i 
undervisningen som ger eleverna optimal möjlighet att uppnå de beskrivna målen 
(Persson, 2003; Dimenäs, 1996). Och detta kan bli en utmaning för lärare som inte är en 
naturvetare att tolka dessa mål (Persson, 2003).  

 

4.5 Lärandeteorier 

4.5.1 Det kognitiva och sociokulturella perspektivet 
Två mycket kända och inflytelserika pedagogiska teoretiker var den ryske pedagogen och 
filosofen Lev Vygotskij och den schweiziska pedagogen, filosofen, biologen och 
psykologen Jean Piaget. Vygotskij blev känd för sina teorier där han menade att även de 
sociala faktorerna, inte bara de biologiska förutsättningarna, påverkar intelligensen. Hans 
arbete baserades mycket på att studera språket och tänkandets inbördes utveckling och 
hur dessa tillsammans med omgivningen kunde påverkas (Vygotskij, 2005). Dessa 
studier gav det sociokulturella perspektivet om lärandet (Korp, 2003). Piaget förde in 
barnets perspektiv där barnet kan tänka och agera själv och han gjorde bl.a. omfattande 
studier om hur barn i olika åldrar lär sig. Ur dessa resultat presenterade han sina teorier 
kring hur barn genomgår en utveckling av att tänka och uppfatta (kognitiv utveckling) 
som är biologiskt betingad. Han delade in dessa faser till olika åldrar och med dem 
menade han att barns biologiska utveckling var en viktig del i hur barn lär sig (Sjöberg, 
2006; Säljö, 2005).  

De kognitiva och sociokulturella inlärningsteorierna vilar båda på den 
konstruktivistiska kunskapssynen där man främst ser lärandet med att man förstår ett 
fenomen på ett nytt sätt. Det som skiljer de båda teorierna är främst att man ur det 
sociokulturella perspektivet även ser omgivningen, de sociala och kulturella 
sammanhangen, som betydelsefulla för individens lärande. De kognitiva teorierna 
beskrivs vara mer inriktade mot vad som händer med känslorna och tankarna ”inuti 
huvudet” (Korp, 2003). Att utgå ifrån att elever är nyfikna av naturen och att de är aktivt 
sökande efter kunskap är det grundläggande för de kognitiva inlärningsteorierna (Korp, 
2003). Piaget förespråkade att vi självständigt måste försöka lösa problem för att lära oss 
och detta är betydelsefullt för att vi skall få insikt och därmed kunna ta kontroll över 
världen (Sjöberg, 2006). Men Piagets teorier får ofta kritik för att vara begränsade till 
utvecklingen av det logiska och abstrakta tänkandet och inte till våra känslor och 
attityder. En elevs prestation kanske kvantitativt anger att ett lärande inte har ägt rum, 
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men detta utesluter inte att eleven har lärt sig att förstå ett begrepp på ett nytt sätt (Korp, 
2003). 

I slutet av 1900-talet dominerade Piagets kognitiva teorier om barns olika 
utvecklingsfaser och den så kallade självregleringen, vilken innebär att lärande äger rum 
när individen tvingas förändra sina tankestrukturer (Sjöberg, 2006; Korp, 2003).  Men allt 
eftersom teorierna kring hur lärandet sker även inkluderar vår omgivnings betydelse, har 
också Vygotskijs teorier på senare tid kommit i fokus. Det är intressant att notera att detta 
är då 70 år efter hans död. Det är även anmärkningsvärt, att trots att det var ett tag sedan 
han var verksam och att han endast levde under en kort tid (föddes i slutet av 1890-talet 
och dog under 1930-talet) är han fortfarande ofta citerad i utbildningsvetenskapliga 
sammanhang. Vidare är det många teorier som bygger vidare på hans teorier och det 
intressanta är att de flesta tycks vara från 1990-talet och senare (Säljö, 2005). Förutom 
utgångspunkterna att utvecklingen sker både inifrån (biologin) och utifrån (sociala) och 
att lärandet kommer först och därefter sker utvecklingen, menar Vygotskij att en av de 
viktigaste kulturella redskapen vi har är språket (Vygotskij, 2005). 

En förklaring till att Vygotskijs teorier först under senare årtionden har fått sådant 
genombrott kan vara den behavioristiska inlärningsteorin som har dominerat i västvärlden 
under 1900-talet. Denna typ av inlärningsteori utgår ifrån uppfattningen att intelligensen 
är medfödd, konstant och normalfördelad. Denna teori baseras på en bild där eleven 
betraktas som ett tomt kärl som skall fyllas och läraren förmedlar kunskapen till eleven. 
Elevernas minne och förmåga att reproducera, enligt den behavioristiska inlärningsteorin, 
beskriver hur bra eleven är (Korp, 2003).  

Numera anser man att intelligensen är påverkbar och att den är beroende av 
känslor och attityder, och att detta vidare påverkas t.ex. av sociala och kulturella 
villkoren, men även av materiella villkor och av undervisningen (Korp, 2003). De sociala 
och kulturella perspektiven är förenliga med Vygotskijs teorier om lärande. 

Många lärare tar sin utgångspunkt ifrån Piagets teorier som utgår ifrån att vi lär 
oss genom att vi självständigt försöker lösa problem. Genom att låta eleverna vara med i 
att ta kontroll över sin situation kan deras abstrakta tänkande dessutom utvecklas ur det 
konkreta handlandet (Korp, 2003). Men för att förbättra elevernas lärande låter man 
eleverna numera i allt större utsträckningen delta i de målorienterade aktiviteterna.  

  

4.5.2 Lärandeteorier inom naturvetenskapen  
För att förstå och kontrollera världen vi lever i har människor sedan flera århundraden 
försökt att konstruera tankar i form av hypoteser, modeller, begrepp och teorier och sedan 
prövat dessa mot den verkliga världen. På så sätt är begreppen och teorierna som används 
inom naturvetenskapen socialt konstruerade (Sjöberg, 2006; Säljö och Wyndhamn, 
2002).  Detta innebär att elever inte själva kan upptäcka dessa teorier och begrepp utan 
hjälp från andra människor. På så sätt har även Vygotskijs teorier fått ett stort inflytande i 
elevers lärande i naturvetenskap (Andersson, 2001). 

Den konstruktivistiska synen på lärande där all form av mental aktivitet, som kan 
uppfattas som en process, kan skapa eller konstruera t.ex. en föreställning eller begrepp 
har haft ett stort inflytande i skolans naturvetenskapliga undervisning. Men den räcker 
inte enligt Andersson (2001). Ett sammanvävande av det konstruktivistiska och 
sociokulturella perspektivet (socialkonstruktivistisk syn) är enligt Andersson (2001) 
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nödvändigt för det naturvetenskapliga lärandet. Och detta förslår Andersson skall kunna 
ske genom att eleverna diskuterar och samtalar tillsammans för att försöka lösa problem.  

I lärandet av naturvetenskap bör även empirism och rationalism nämnas. Dessa 
två ismer är två huvudinriktningar inom vetenskapsfilosofin och användningen av dem 
kan spåras ända tillbaka till antikens filosofer (Sjöberg, 2006). Empirism är läran som tar 
sin utgångspunkt från våra tankar, sinnen, handlingar och erfarenheter och endast det som 
kan bevisas med hjälp av erfarenhet kan betraktas som tillförlitligt. En känd empirist är 
Aristoteles. Men empirism ansågs inte ensam kunna bygga säker kunskap, därför har den 
kompletterats med andra antagande som t.ex. rationalism. Denna ism utvecklades under 
1600 och 1700-talet och den utgår ifrån att kunskap kommer inifrån ur vårt förnuft och 
tänkande. Piaget menade dock att kunskap är varken liktydigt med empiriska 
sinnesintryck eller inre rationella resonemang oberoende av sinnesintrycken, utan den 
konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft (Sjöberg, 2006).  

Begreppen inom naturvetenskapen har ofta en abstrakt karaktär och detta måste 
man ta hänsyn till då man undervisar i naturvetenskap, särskilt då barn. De första begrepp 
som barn utvecklar tror man är de konkreta, medan de mer abstrakta utvecklar de senare 
(Dimenäs och Haraldsson, 1996). Vidare beskriver Dimenäs och Haraldsson hur 
begreppen kan delas in i kärnegenskaper och prototypiska egenskaper. Kärnegenskaperna 
är det specifika definitionen som utmärker egenskaperna, medan de prototypiska 
egenskaperna har ofta ett nära samband med begreppet och det baseras på egna 
erfarenheter. Om vi diskuterar begreppet vinter kan det förklaras av jordens position i 
förhållande till solen och det är då begreppets kärnegenskap. De prototypiska 
egenskaperna är att det snöar och man kan åka pulka på vintern, men dessa erfarenheter 
är inte nödvändiga för att förstå begreppet vinter då man diskuterar detta begrepps 
kärnegenskaper. Det finns tankar kring att barn ända upp till 10 årsåldern i första hand 
uppmärksammar de prototypiska egenskaperna (Dimenäs och Haraldsson, 1996).   

  

4.6 Elevers vardagsföreställningar och vetenskapliga föreställningar 
Elevernas förklaringar av fenomen i deras omvärld baseras på deras 
vardagsföreställningar. Detta vardagsspråk fungerar i barnens vardag, men inte i 
vetenskapliga sammanhang, eftersom detta kräver ett språk som är baserat på begrepp 
som är exakta och precisa (Sjöberg, 2006). Många av begreppen inom naturvetenskapen 
är klart definierade och de utgör grunderna i det naturvetenskapliga arbetet och 
kommunikationen. Vetenskapen är strakt förknippad med att bygga på kunskap som har 
erhållits med empiriska mätningar av observerade fenomen. Arbetet inom vetenskapen 
baseras ofta på att en hypotes ställs och sedan testas den om den håller eller om den skall 
förkastas. Ett vanligt sätt att kolla en hypotes inom naturvetenskapen är att göra 
experiment (Sjöberg, 2006). Det centrala med att använda gemensamma begrepp inom 
naturvetenskapen är grunden för utveckling av samhället som bl.a. baseras på teknologi. 
Det är också förutsättningen för en god kommunikation t.ex. när man i dessa 
sammanhang pratar om tider, massa, temperatur etc. att alla då mäter dessa storheter på 
samma sätt (Sjöberg, 2006). Men det finns även begrepp inom naturvetenskapen vars 
definition man inte är överens kring. Det handlar då framför allt om människans tankar, 
intelligens, själ etc. och dessa begrepp går ofta inte att mäta och kvantifiera på samma 
sätt som t.ex. energier och temperaturer i kemins och fysikens värld (Sjöberg, 2006).   
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Vardagstänkandet och det vetenskapliga tänkandet står ofta som motpoler till 
varandra, eftersom de vardagliga föreställningarna hos majoriteten av eleverna tenderar 
att kvarstå trots undervisning i de vetenskapliga begreppen (Andersson, 2001). Detta är 
ett problem t.ex. då man diskuterar miljöföroreningar i luften p.g.a. av utsläpp. Om man 
håller kvar sin vardagsföreställning att materia försvinner då man eldar upp den 
(Andersson, 2001), eftersom man då inte kan koppla varifrån en del av luftföroreningarna 
kommer. Men vardagsföreställningarna är viktiga eftersom det är ur dessa som det 
vetenskapliga tänkandet beskrivs kunna uppstå. Detta överens stämmer med det som 
Piaget beskrev angående att tänkandets utveckling går från det konkreta stadiet, som är 
vardagen, till det formella stadiet, vilket kan kopplas till det vetenskapliga tänkandet 
(Andersson, 2001).  

 

4.7 Arbetssätt och arbetsformer i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans 
tidigare år 
Hur kan undervisningen i naturvetenskap organiseras och genomföras så att den uppfyller 
kravet att den skall ge eleverna optimal möjlighet att utveckla kunskap mot de beskrivna 
målen? Detta är en fråga som ständigt diskuteras av lärarutbildare, forskare, blivande 
lärare och verksamma lärare.  Gemensamt i dessa diskussioner är att undervisningen skall 
intressera, engagera, entusiasmera eleverna i olika åldrar och både flickor och pojkar 
(Dimenäs och Haraldsson, 1996). Detta överensstämmer med de beskrivna målen i Lpo 
94. Men utöver dessa mål skall undervisningen även, enligt Lpo 94, leda till att eleverna 
skall kunna använda sina kunskaper för att tillägna sig och använda ny kunskap, utveckla 
sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika 
alternativ, formulera och pröva antagen och lösa problem. Även om målen är 
gemensamma kan valet av metoder för att uppnå de beskrivna målen och tolkningen av 
målen skilja sig mellan de olika diskussionsgrupperna, men även inom grupperna.  Detta 
är kanske inte så konstigt eftersom målen är öppet skrivna just för att skapa ett frirum för 
lärare och elever att påverka undervisningens (Alexandersson, 1999). Men detta kräver 
en ämneskunskap, didaktiskt kunskap och erfarenhet och kunskap för att genomföra 
denna undervisning praktiskt.  

Undervisningen av naturvetenskapliga ämnena har traditionellt sin förankring i 
ämnes- och universitetstraditionen. Men undervisningen av dessa ämnen i grundskolans 
tidigare år innebär med stor sannolikhet att en ny undervisningstradition kan växa fram 
(Persson, 2003). Och denna kan bl.a. baseras på att tolkningarna av kursmålen i 
kursplanerna kan bli olika, eftersom lärarna i de naturvetenskapliga ämnena i 
grundskolans tidigare år har mindre teoretisk utbildning eller ingen alls i dessa ämnen, 
jämfört med lärarna i grundskolans senare år (Persson, 2003).  
      

4.7.1 Få elever motiverade och intresserade att lära sig  
Elevernas intresse, nyfikenhet och om de känner att det är meningsfullt att lära sig har 
stor betydelse för deras lärande. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är det därför särskilt 
nödvändigt att lärandet måste utgå ifrån där eleven befinner sig (Sjöberg, 2006), eftersom 
elevernas erfarenheter och deras kunskaper är avgörande för hur de tillägnar sig den nya 
kunskapen. Problemet med att utgå ifrån barnens erfarenhet är att dessa är väldigt olika 
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beroende på var barnen har växt upp geografiskt, men även kulturella och sociala faktorer 
har betydelse, precis som barnets kön och mognad ger barnen olika erfarenheter och 
kunskaper (Sjöberg, 2006). Då vidden av barns erfarenheter och föreställningar kan vara 
enorm, kan det vara svårt för läraren att hitta en form som passar alla elever och risken 
finns därför att några elever hamnar utanför. Det är därför viktigt att lärare känner till de 
typiska föreställningarna hos barn för att kunna hjälpa dem att lära sig de nya begreppen 
(Sjöberg, 2006; Andersson, 2004). Fördelarna med att utgå ifrån barnens vardag är något 
som Tiller skriver om i ”Det didaktiska mötet” (1999). Han kallar denna undervisnings 
form för den lokalorienterade pedagogiken och syftet med denna undervisningsform där 
elevernas erfarenheter, upplevelser, intressen men även deras fantasier är att få eleverna 
att känna att det är meningsfullt att utveckla sina kunskaper. 

Nationella satsningar för att få elever motiverade och intresserade att lära sig NO, 
samt förbättra NO-undervisningen grundskolans tidigare år har bl.a. gjorts via NTA 
(Naturvetenskap och Teknik för Alla). Detta är ett icke kommersiellt 
skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik för lärare och elever i grundskolan 
som har utvecklats av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) samt Ingenjörs 
Vetenskapsakademien (IVA). Utvecklingen har gjorts i nära samarbete med kommuner 
och fristående skolor sedan 1997. Programmet baseras på tematisk undervisning i dessa 
ämnen och med hjälp av speciella NTA-lådor till respektive tema. I dessa lådor finns det 
skriftliga handledningar för lärare och elever, och materialsatser för laborativt arbete.  
När man söker på NTA-lådor på Internet får man många träffar på skolor som tycker att 
NTA-lådorna har varit betydelsefulla för utvecklingen av deras NO-undervisning. 

Andra satsningar som har gjorts för att öka intresset för naturvetenskap och teknik 
är NOT (naturvetenskap och teknik)- projekten (Myndigheten för skolutveckling, 2003). I 
början av 1990-talet startade NOT 1, och projektet fick sin förlängning i NOT 2 1998. 
Som en uppföljning av de båda NOT-projekten finns numera det s.k. NOT-navet, 
webbsida hos Myndigheten för skolutveckling. Ett flertal s.k. Sciences Centers har också 
etablerats runt om i landet i syfte att stimulera till högre utbildning inom naturvetenskap 
och teknik.  
  

4.7.2  Kommunicera naturvetenskap 
I antologin ”Kommunicera naturvetenskap i skolan” av Strömdahl (2002) presenteras 
forskningsresultat som behandlar hur naturvetenskapsbaserad kunskap kommuniceras i 
skolan. I denna bok har man fokuserat sig på betydelsen av att använda kommunikationen 
för att lära sig naturvetenskap. Man menar att samtal tillsammans med elever är mer 
betydelsefulla för att elever skall lära sig de naturvetenskapliga begreppen, än att de 
försöker lära sig dem själva. Men i Schoultz beskrivning om att utvärdera 
begreppsförståelse tillägger han att det inte handlar om att ersätta vardagsspråket med de 
naturvetenskapliga begreppen och samtalsformer. Begreppen i de vardagliga samtalen är 
nämligen anpassade till andra situationer och andra syften än de naturvetenskapliga och 
kommer därför alltid att finnas kvar (Schoultz, 2002).  
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4.7.3 Välja arbetssätt och arbetsform 
I valet av metoder är det betydelsefullt att välja former som skapar meningsfulla 
situationer för eleverna som är involverade i undervisningen (Dimenäs och Haraldsson, 
1996). Att jobba i teman där olika ämnen kan samverka är ett sätt att träna eleverna i att 
använda de naturvetenskapliga begreppen i ett större sammanhang, vilket enligt Piaget 
skulle kunna utveckla deras abstrakta tänkande (Korp, 2003). Dimenäs förespråkar även 
att det är att föredra att endast välja ut ett mindre antal begrepp som eleverna verkligen 
behöver kunna, eftersom begräsningen av begrepp kan underlätta för en djupare 
förståelse av dessa begrepp, vilket är att föredra framför ytliga kunskaper i flera begrepp.   

Studier har visat att elevers möjligheter att ha inflytande över sitt eget lärande och 
att undervisningen ger utrymme för eleverna att vara delaktiga i val av innehåll och 
metoder resulterar i en djupare och bredare kunskap i ämnet (Selberg, 1999). Ett sätt att 
få eleverna delaktiga är att använda tankekartor eller intervjuer, eftersom med hjälp av 
dessa metoder kan läraren få hjälp med att utgå ifrån elevernas erfarenheter (Dimenäs och 
Haraldsson, 1996).  

Problemlösning där elever skall tillämpa genomgången fakta för att pröva eller 
bevisa en hypotes är en metod som är starkt knuten till tänkande och tankeutvecklingen. 
Denna metod kan öka elevens lärande och den kan bidra med en djupare insikt i ett 
begrepp. Men för att detta skall kunna bli möjligt måste eleven helt eller delvis ha 
möjlighet att själv välja sin väg mot lösning (Dimenäs och Haraldsson, 1996).  

I Andersson et al. (2005b) talar man om teori-, metod- och problemdriven 
forskning kring att förbättra skolans naturvetenskap och forskningen tar sin utgångspunkt 
i praktiska problem. Syftet med detta är att det skall genereras praktiska och användbara 
resultat som kan användas för att förbättra den bristande naturvetenskapliga förståelsen 
hos elever. Det har nämligen visat sig i svenska undersökningar att elevernas förståelse i 
dessa ämnen är bristfälliga (Andersson et al. 2005a) och detta i sin tur kan innebära att de 
tappar intresset för ämnet. Utgångspunkten i Anderssons och hans kollegers arbete är att 
lärarens praktik har en avgörande betydelse för elevernas lärande.  De har därför valt att 
utveckla undervisningssekvenser, de kallar den för designfas, och därefter studerar de 
olika aspekter hur de olika sekvenserna fungerar i praktiken. Alla resultat använder de för 
att förbättra resultaten och kravet är att undervisningen skall väcka elevernas intresse och 
de skall vara intellektuellt utmanande, samt leda till varaktiga kunskaper. Aspekterna de 
utvärderar är: 1) Motiv för att undervisa givna elever om ett givet område, 2) Områdets 
karaktär, 3) Urval inom området, 4) Elevens, lärarens, samt yttre förutsättningar, 5) 
Läroplan och kursplaner och 6) Undervisningspraxis, samt teorier och 
undersökningsresultat angående undervisning och lärande. Utifrån dessa aspekter har de 
utvecklat några undervisningssekvenser som kan vara till hjälp för lärare då de skall 
undervisa i ett specifikt område.  

Sätten att välja pedagogiska metoder varierar från skola till skola och från lärare 
och lärare, men det finns skolor som profilerar sig med att använda specifika pedagogiska 
metoder och riktningar. Waldorf- och Montessoripedagogiken är två typer av 
pedagogiska inriktningar som ett antal skolor i landet har valt att använda i sin 
undervisning. Waldorfpedagogikens grund är att bistå varje elev med möjlighet att 
utvecklas som individ med egna anlag och intentioner, till en social och likaberättigad 
medborgare och som beroende av samverkan med omvärlden, både med människor och 
med natur (Lindholm, 2005). Rummen i vilka de bedriver sin undervisning är rena 
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interiörer, målade i milda färger och utrustade med väl valda möblemang. Schemat utgår 
ifrån människans dygnsrytm där vissa ämnen alltid ligger på förmiddagen, medan andra 
alltid ligger på eftermiddagen. Montessoriskolans har en helhetssyn på barnet beträffande 
kunskapen och samhället och förhållandet mellan dem. Man menar att barnets sociala, 
emotionella och fysiska utveckling är lika viktig som den intellektuella (Lindholm, 
2005). I Montessoriskolans klassrum är materialet uppbyggt så att det ena följer det andra 
och barnen arbetar vad de vill med och hur länge de vill. Denna form av pedagogik utgår 
ifrån att barn lär sig bäst om man tar tillvara deras spontana lust för arbetet. Vidare 
handlar denna pedagogik om att gå från det konkreta till det abstrakta. För att eleverna 
skall kunna ha friheten att själva välja vad de skall jobba med krävs det att de planerar sitt 
arbete i god tid. Därför lär sig barnen i tidig ålder att planera sin dag och att ta ansvar för 
att det som de har planerat blir genomfört (Ahlqvist et al., 2005). Montessoriskolorna har 
alltid åldersintegrerade klasser och detta baseras på att barnen på så sätt kan välja att 
samarbeta med kompisar som har samma intresse eller ligger på samma kunskapsnivå 
oavsett ålder.  

 

5. Metod och genomförande  

5.1 Studiemetod 
I mitt försök att ta reda på hur några lärare praktiskt lyckas med att uppfylla något mål i 
kemi som anges i kursplanen för åk 5, ställde jag frågor till dem som rör deras praktiska 
arbete kring detta. Mina frågor fokuserades till det som rör ramfaktorerna till vilka de 
måste förhålla sig, vilka arbetssätt och arbetsformer de använder för att uppnå de valda 
beskrivna målen, hur undervisningen när den rör ämnet kemi samverkar med andra 
ämnen och hur de dokumenterar sitt arbete när den rör kemin.  De fick själva välja vilka 
kursmål de skulle berätta om, med ett undantag. Undantaget gällde en lärare som tog över 
en annan lärares elever. Jag bad den läraren att även berätta om hur hon jobbade med 
målen som den förste läraren valde att berätta om.  

För att öka möjligheterna att underlaget skall kunna användas i andra 
forskningsstudier valde jag att även ställa personliga frågor om kön, utbildning, antal år 
som lärare, ev. tidigare sysselsättning och fritisintressen. Jag ställde även frågor om 
vilken typ av skola som läraren jobbar vid t.ex. är det en f-3, f-6 eller f-9 skola, samt om 
det är en kommunal- eller friskola.  

Jag valde att samla in ovanstående information med hjälp av direkta intervjuer 
med respektive lärare. Fördelen med intervjuer är att det finns en möjlighet att ställa 
följdfrågor och för respondenterna att fråga om något känns oklart (Kvale, 1997).  

Min studie kan inte betraktas vara en kvantitativ forskning, eftersom den inte 
innehåller några kvantitativa resultat (Bryman, 2006). Studien byggs på lärarnas 
berättelser om sitt praktiska arbete, samt min tolkning och värdering av innehållet i dessa. 
Denna typ av studie påminner mer om den kvalitativa forskningen. Det finns inte någon 
vedertagen definition av den kvalitativa forskningen men den kännetecknas ofta av att 
finna kvaliteten i det som skall undersökas och att den är socialt konstruerad. Kunskap 
genereras mellan individer och kunskapen är bunden till individers värderingar, 
förväntningar, tid och sammanhang (Kvale, 1997) och inte till några empiriska resultat.  
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Upplägget av min undersökning innehåller en generell frågeställning, val av 
respondenter och plats, insamling av data med hjälp av intervjuer, tolkning av 
intervjuerna, formulering av samband mellan intervjuerna, forskningsresultat och 
slutsatser. Detta påminner om den översiktliga beskrivningen som Bryman (2006) 
beskriver kan tänkas ingår i en kvalitativ forskning.  Att försöka förstå lärarnas arbete 
med att uppfylla de beskrivna målen med hjälp av intervjuer och därefter försöka koppla 
lärarnas berättelser om sitt praktiska arbete med de teoretiska frågorna, stämmer överens 
med kvalitativa forskningsintervjun som Kvale (1997) skriver om i sin inledning i boken 
”Den kvalitativa forskningsintervjun”.  
 

5.2 Intervju och dokumentation 
För att enklare kunna förstå och koda respondentens svar, samt för att underlätta att skapa 
en bra relation valde jag att göra en direkt intervju, vilket innebär att den gjordes ansikte 
mot ansikte. I hopp om att de intervjuade lärarna skulle kunna känna sig mer avkopplade 
och bekväma i intervjun fick de själv välja var vi skulle träffas. Vidare valde jag att 
intervjua varje lärare enskilt för att de inte skulle påverkas av någon annan lärares svar 
eller närvaro (Kvale, 1997). Detta skulle kunna medföra att de beskriver exempel som de 
känner att övriga skall tycka är bra, men som inte går att genomföra praktiskt. Och då 
faller syftet med mitt projekt.  

Det är viktigt att läraren svarar med egna ord eftersom användningen av läraren 
egna språk kan vara av betydelse för att sprida resultatet av undersökningen till andra 
lärare. Därför valde jag att utforma intervjufrågorna med låg standardisering, vilket 
innebär att frågorna var öppna och detta skulle då kunna ge utrymme för lärarna att svara 
med egna ord (Kvale, 1997).  Användning av öppna frågorna kan även lämna utrymme 
för inslag som jag som forskare inte har tänkt på, men som kan ha stor betydelse för 
undersökningen. Dessutom kan man få en uppfattning om hur viktiga olika frågor är för 
respondenterna (Kvale, 1997). Problemet med intervjuer med öppna frågorna är att de tar 
mycket tid att genomföra och det kan vara svårt att koda respondenternas svar (Bryman, 
2006). Med tanke på att det var första gången som jag gjorde en intervjuundersökning 
valde jag att intervjua i ett begränsat område och med ett fåtal intervjufrågor. Mina frågor 
rymde i första hand öppna frågor till lärarna och de rörde specifika inslag av lärarens 
undervisning som är av relevans för min undersökning. Därför strävade jag efter en 
fokuserad intervju. Även om intervjufrågorna planerades att var samma och att de skulle 
ställas i samma ordning till de olika lärarna blev det inte riktigt så eftersom de öppna 
frågorna och mina följdfrågor gjorde att strukturen på intervjuerna blev olika. Lärarnas 
svar på en del frågorna kan därför bli svåra att jämföras, men syftet med studien var inte 
jämföra lärarnas svar med varandra utan med tidigare forskningsresultat inom området.  

Även om det finns klara fördelar med att banda intervjun, särskilt då jag ville 
försöka använda språket som läraren använder, så är det ett tidskrävande arbete. Jag 
tänker då framför allt på transkriberingen av innehållet. Dessutom finns det en risk att 
respondenten kan hämmas i sina svar då den bandas (Kvale, 1997). Därför valde jag att 
istället så noggrant som möjligt försöka föra anteckningar under intervjun och därefter 
renskrevs resultatet så snabbt som möjligt.  

Grundläggande för etiken i samhällsvetenskapliga undersökningar är att de som är 
inblandade i undersökningen ställer upp frivilligt och att deras integritet och anonymitet 
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kan garanteras (Bryman, 2006; Kvale, 1997). I sammanställningen av lärarnas berättelser 
använder jag mig därför av påhittade namn. Därefter fick varje lärare läsa igenom den 
renskrivna texten och lämna synpunkter.  
 

5.3 Urval och kontakt av lärare 
I mitt urval av lärare baseras på att jag studerade verksamheter på skolorna i en kommun, 
på deras hemsida. Detta gjorde jag i hopp om att få uppslag på skolor som satsar på de 
naturvetenskapliga ämnena i åk f-5. Jag hittade ingen skola som gjorde detta, därför valde 
jag att undersöka skolor som anger kursmålen i kemi för åk 5 på sin hemsida. Det var 5 
skolor som beskrev dessa mål på sin hemsida. Jag valde därför att ta kontakt med dessa 
skolor, men jag valde även en sjätte skola, vars verksamhet verkade väldigt modern i sitt 
upplägg att bedriva sin undervisning. I den andra omgången av urval av skolor valde jag 
tre friskolor. 

För att få kontakt med lärarna valde jag i första hand ta kontakt med rektorer vid 
de olika skolorna och jag gjorde det via e-mejl. I detta brev berättade jag vem jag är, 
syftet med mitt examensarbete och varför jag valde att vända mig till rektorn (Bilaga 1). 
Jag bad rektorn kolla upp eller föreslår en lärare som han eller hon tror skulle kunna 
tänka sig att ställa upp för en intervju. Det är viktigt att läraren i fråga i någon form anser 
sig uppfylla något av de beskrivna målen i kemi för år 5. De flesta av rektorerna svarade 
att de hade överlämnat min förfrågan till lärarkollegiet. Efter en vecka valde jag att 
kontakta rektorerna igen och frågade hur det gick. Jag fick då svar från samtliga rektorer. 
Två rektorer lämnade förslag på vardera en lärare som kunde tänka sig att ställa upp på 
intervju. Jag tog kontakt med dessa lärare via telefon och lyckades boka en tid för 
intervju med den ene läraren. Den andre läraren ville avvakta p.g.a. tidsbrist. Tyvärr 
meddelade denna lärare senare att avstå. När jag intervjuade den första läraren träffade 
jag ytterliggare en lärare på samma skola. En tredje lärare för intervju erhöll jag senare 
från en av friskolorna. 

I brevet till rektorerna bifogade jag frågorna som jag planerade att ställa till 
lärarna (Bilaga 2), detta för att de skulle kunna ta ställning till om de ville ställa upp på 
intervju eller inte.  

Jag valde att söka lärare inom samma kommun, eftersom studien kanske kan leda 
till en ”enhet” som kommunen skulle kunna få användning av i sin skolutveckling.   
 

5.4 Genomförandet av intervjuerna 
Jag inledde intervjun med att beskriva syftet med min undersökning så att läraren skulle 
veta varför jag skulle göra undersökningen, vad det är som jag skulle undersöka och hur 
jag skulle genomföra undersökningen. I samband med detta bad jag även om ett 
medgivande för publikation av deras arbete. Lärarna hade möjlighet att förbereda sig 
inför intervjun genom att de hade fått mina frågor av rektorn. Det var dock bara en av 
lärarna som hade haft tid att förbereda sig.  

Jag genomförde en direkt intervju enskilt med lärarna i deras lärarrum och 
klassrum, och jag antecknade så noggrant som möjligt. Tyvärr kunde lärarna bara avvara 
ca 1-2 timmar för intervjun. I samband med att jag renskrev intervjuerna upptäckte jag att 
jag hade missat en del viktiga frågor och jag valde då att ställa dessa frågor till lärarna via 
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e-mejl. Den renskrivna intervjun skickade jag via e-mejl till respektive lärare och bad 
dem läsa igenom texten och kommentera eventuella missförstånd, eller göra något tillägg 
om de kände att det var något de hade missat att ta upp.   
 

5.5 Sammanställningen av intervjuerna 
För att garantera reliabiliteten och validiteten för hur jag har observerat och tolkat 
lärarnas berättelser har jag låtit lärarna läsa igenom mina sammanställningar av deras 
berättelser.   

Lärarnas svar på frågorna har jag sammanställt under rubriker som jag har valt att 
kalla för bakgrund, ramfaktorer, valda kursmål som rör ämnet kemi, val av innehåll och 
metod, val av arbetsform, dokumentation och litteratur, samt samverkan och kopplingar 
till andra ämnen. Nedan finns beskrivet vad jag har valt skall stå under respektive rubrik. 
Lärarnas svar baseras på frågorna i bilaga 2.  
 
Bakgrund 
Sammanställning av lärarnas svar på de personliga frågorna om kön, utbildning, antal år i 
verksamheten, annan sysselsättning, fritisintresse och typ av skola som de jobbar vid 
(frågor 1-6). Men även deras svar som rör vilken klass och vilka ämnen de undervisar i, 
samt deras ansvar i klassen.  
 
Ramfaktorer  
Sammanställning av lärarnas svar som rör ramfaktorer som läraren styrs av t.ex. antal 
elever, elevsammansättning, schema, timtilldelning, lokaler, utrustning, arbetsplan, 
ansvar etc. som lärarna måste ta hänsyn till då de skall planera sin undervisning som rör 
ämnet kemi. Svaren baseras bl.a. på lärarnas svar på fråga 7 och 8.  
 
Valda kursmål som rör ämnet kemi 
Sammanställning av lärarnas svar på kursmål som de valde att berätta om. En del av 
dessa mål har lärarna valt direkt från kursplanen, medan några mål har läraren definierat 
själv. Svaren baseras på respondentens svar på fråga 9.  
 
Val av innehåll och metod 
Sammanställning av lärarnas svar angående vilket innehåll och metod som de har valt för 
att jobba med de valda målen. Svaren baseras på fråga 10 och 12. 
 
Val av arbetsform och arbetssätt 
Sammanställning av lärarnas svar på arbetsformerna och arbetssätt som de använder. Det 
kan vara en speciell pedagogik, eller om eleverna jobbar enskilt eller tillsammans, under 
hur lång tid, etc. Svaren baseras på fråga 10 och 11.  
 
Dokumentation och litteratur 
Sammanställning av lärarnas svar på hur eleverna dokumenterar sitt arbete när det rör 
ämnet kemi och vilken litteratur som läraren och eleverna har tillgång till. Svaren baseras 
på fråga 14. 
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Samverkan och kopplingar till andra ämnen 
Sammanställning av lärarnas svar på hur deras undervisning samverkar med andra 
ämnen, om de jobbar i teman. Svaren baseras på fråga 13-14.   
    

6. Resultat  
I studien att lyfta de positiva delarna i undervisningen i grundskolans tidigare år när den 
rör ämnet kemi intervjuade jag tre lärare inom samma kommun. Två av dem jobbar vid 
en kommunal Montessoriskola och den tredje jobbar vid en friskola.  

Undersökningen betraktas vara en form av kvalitativ forskning, eftersom resultaten 
baseras på att finna kvaliteten i undervisningen som lärarna berättade om och 
värderingarna är knutna till det som vi idag betraktar vara gynnsamt för lärandet i kemi. 

 Innehållet av de generella frågeställningarna handlar om hur respektive läraren 
praktiskt jobbar för att uppnå något eller delar av de beskrivna målen i ämnet kemi för åk 
5 . 

Den direkta intervjun med de öppna frågorna med låg standardisering resulterade i 
många varierande svar mellan de olika lärarna och att jag ställde följdfrågor.  Tiden för 
intervjuerna var begränsad till 1-2 timmar, eftersom samtliga lärare därefter var 
uppbokade med annat. 

Intervjun och mina anteckningar fokuserar i första hand på det praktiska arbetet 
och undervisningen som utgår ifrån det konkreta, eftersom elevernas lärande i de 
abstrakta begreppen antas ha sitt ursprung från det konkreta. 

Lärarna som jag intervjuade hade inte samma elever från förskoleklass till åk 5, 
vilket innebar att jag endast kunde ta del av enstaka moment av arbetet med att uppnå 
något mål.  

Sammanställningen av lärarnas berättelser sker i löpande text där jag utgår ifrån de 
olika områden som bakgrund, ramfaktorer, valda kursmål, val av innehåll och metod, val 
av arbetsform, dokumentation och litteratur, samverkan och kopplingar till andra ämnen, 
vilka är centrala för min studie. Berättelserna är på så sätt inte sammanställda fråga efter 
fråga.   

Nedan följer sammanställningen av tre lärares svar på om hur de väljer innehåll 
och praktiskt genomför undervisningen för ett specifikt valt kursmål i kemi.  
 

6.1 Intervju med Anna 
Bakgrund 
Anna har en lågstadielärarutbildning, vilken inkluderar alla ämnen utom slöjd, och en 
Montessorilärarutbildning för åldrarna 0-12 år. Hon har jobbat 27 år som lärare och har 
även erfarenheter av att jobba inom äldreomsorgen och med utvecklingsstörda barn. 
Sedan 7 år tillbaka jobbar hon på en kommunal Montessoriskola för barn mellan 6 och 
12. Anna har huvudansvaret för en blandad åk 2-3, vilket innebär att hon ansvarar för 
planeringen av undervisningen och föräldrakontakten, och hon har merparten av 
undervisningen i klassen. Hon går även in i andra klasser och stöttar med undervisning.   
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Ramfaktorer  
När Anna planerar sin undervisning utgår hon ifrån en grovplanering för elevernas läsår. 
En viktigt viktig del i hennes planering är att hon måste ta hänsyn till att merparten av 
hennes elever inte har svenska som modersmål - de har endast bott i Sverige något år, 
samt att nästan hälften av dem är i behov av särskilt stöd. Detta innebär att hon måste 
vara mycket flexibel i sin planering annars är risken stor att hon ”tappar” någon elev. Hon 
måste även vara flexibel beroende av tillgång till extra personal, eftersom även om hon 
bara har 12 elever i sin klass måste hon t.ex. jobba i halvklass då de skall göra laborativa 
experiment. Anna brukar även ta emot lärarstudenter och detta kan då också påverka 
innehållet och de valda metoderna i undervisningen.  

Anna upplever att hon har stora möjligheter att variera undervisningen, eftersom 
skolan och fritidshemmet har gemensamma lokaler. Dessutom ligger skolan nära en skog 
och en bukt, vilket underlättar för utomhusundervisningen. Anna tillägger att skolan 
följer en timplanelös undervisning.  
 
Valda kursmål som rör ämnet kemi 
När jag bad Anna berätta om något kursmål som hon jobbar med som rör ämnet kemi 
valde hon att berätta om de olika faserna fast, flytande och gasformen, samt kokning, 
avdunstning, kondensering och stelning.  
 
Val av innehåll och metod 
När Anna jobbar med de olika faserna fast, flytande och gas är det vattnet hon använder. 
Hon brukar inleda arbetet med vattnet med en demonstration där hon fyller en glasflaska 
med vatten. Hon frågar sedan eleverna vad de tror skall hända när hon lägger flaskan i 
frysen under ett tag. När hon tar ut flaskan ur frysen kan eleverna enkelt se att glasflaskan 
har spruckit. Hon förklarar då för dem att vattnet tar större plats när det är fruset och att 
det är därför som flaskan spricker. Detta kan sedan leda till diskussioner om vattnets 
sprängkraft. Nästa steg i arbetet är att eleverna själva får experimentera med att frysa in 
iskuber och att fylla ”filmburkar” med vatten. De får sätta på lock på burkarna och sedan 
ställer de in dem i frysen. Åter igen skall eleverna fundera över vad som kommer att 
hända. När de tar ut sin is från frysen kan de se att ”filmburkarna” har öppnats pga. att 
isen tar större plats än flytande vatten. Eleverna får även testa iskubernas flytförmåga. 
Anna förklarar att is flyter eftersom den större plats än vatten.  

När eleverna har jobbat med hur vatten övergår till fast form (is), med hjälp av 
kyla får de experimentera med vatten då det övergår till gasform med hjälp av värme. De 
tar då en kastrull i köket som finns på deras fritidshem och de häller i vatten och ställer 
den på spisen. De sätter på värmen och väntar. När vattnet börjar koka ordentligt kan 
eleverna tydligt se ångan. De lägger på locket en stund och när de tar bort locket kan de 
se att lockets insida har blivit blött av vatten. Anna förklarar att när vattenångan bli kall 
blir det flytande vatten igen. Eleverna kan även känna hur deras händer blir blöta då de 
håller sina händer över grytan med det varma vattnet. Försöken med vattenångan 
kompletteras med att eleverna får andas på en ruta eller en spegel.  

Anna betonar betydelsen av att vara i köket när de gör sina experiment, eftersom i 
köket känner eleverna igen sig från sitt hem och på så sätt kan deras förståelse underlättas 
för vad som händer. Vidare berättade hon att hon även brukar passa på att gå ut när det 
fryser till ordentligt ute. Hon har då möjlighet att få eleverna att observera vad som 
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händer ute i naturen när det fryser. Eleverna kan då fördjupa sina kunskaper om isens 
egenskaper, genom att de ser att isen lägger sig på vattenytan. När det börjar töa brukar 
hon att gå ut igen och eleverna kan då se vad som händer ute i naturen när det börjar bli 
varmare igen. Anna tycker att det är viktigt att vara ute med barnen, dels för att barnen 
mår bra av att vistas ute, men även för att flera av hennes elever inte har en naturlig 
koppling till naturen som vi ofta är vana vid att barn i den åldern har. Eleverna som inte 
har en naturlig koppling till naturen uppfattar det som att det är farligt att vistas ute i 
naturen och detta måste läraren ta hänsyn till när de ger sig iväg ut i naturen.   

När eleverna har jobbat med hur vattnet övergår till fast form och till gasform 
börjar de jobba med vattnets kretslopp. Anna använder då en låda där det finns illustrerat 
en sjö, ett berg och en himmel. Till lådan finns det ett ofärgat och genomskinligt lock 
med en behållare placerad ovanför berget. I sjön häller Anna vatten och lägger på locket 
och i behållare i locket ovanför berget lägger hon i is, detta symbolisera den kalla luften 
ovanför bergen. Därefter tänder hon en lampa och låter den lysa på sjön och efter ett tag 
kan eleverna se att det börjar rinna vatten nedför berget ner i sjön. Detta experiment 
tillsammans med elevernas observationer i naturen då vattnet i bukten fryser när det är 
kallt och när isen på bukten smälter när det blir varmare ute kan Anna koppla till då 
eleverna jobbar med olika väderlekar och deras arbete om istiden. Hon berättade att hon 
även brukar ta upp kopplingen till uppkomst och smältning av våra nuvarande landisar ur 
ett miljöperspektiv i samband med detta. När de pratar om frost pratar de även om 
mångfalden av snökristallerna och i bilden kan då snökristallen ingå som en teckning 
eller klippuppgift. Anna tillägger att arbetet med istiden sker vartannat år i hennes 
undervisning, eftersom hon har en blandad åk 2-3 klass, men elevernas vatten experiment 
brukar hon göra varje år, eftersom eleverna tycker att det är kul att laborera. Fördelen 
med detta är att den andra gången de dem så ”fattar” de varför saker och ting blir som de 
blir.  

Annas val av innehåll och metoder beskriver hon baseras på hennes erfarenhet av 
att jobba med elever i åldrarna 6-9 år, som är i behov av särskilt stöd och som inte har 
svenska som sitt modersmål. Hon har även erfarenhet att jobba med elever med olika 
trosuppfattningar och traditioner, och från olika kulturer. För att så många elever som 
möjligt skall känna att undervisningen berör dem försöker hon knyta an alla deras 
erfarenheter och traditioner till sin undervisning. Detta prövar hon sig fram genom att 
använda deras olika bakgrund som tillgång i sin undervisning.  

För att kunna fördjupa sin undervisning inom kursmålen som rör fast och flytande 
har Anna gått en kurs som handlar om just fasta ämnen och vätskor. Hon har även gått en 
kurs i vardagsteknik, vilken hon har användning av i arbete med fast, flytande och 
gasform. Hon berättar att även om elevernas experiment är enkla krävs det att de har en 
viss praktisk erfarenhet av att t.ex. hälla vatten, torka upp spill, diska, skruva, använda 
pincett, trycka etc. Dessa praktiska vardagsövningar, som är viktiga för deras vardagliga 
liv, är något som barnen jobbar med i skolans förskoleklass och i åk 1.  
 
Val av arbetsform och arbetssätt 
När eleverna skall jobba med något experiment låter Anna dem fundera över vad de tror 
skall hända och hon brukar då låta dem jobba i grupp, men ibland blir det bara två och 
två. Men det finns barn som inte vill arbeta i grupp eller tillsammans med någon annan 
och om syftet med arbetet är förståelse för innehållet så brukar hon låta dessa elever 
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arbeta själv. När de arbetar i grupp krävs det att det finns en elev i gruppen som fungerar 
som ”läsare” och en som driver gruppen framåt, annars fungerar inte grupparbetet. 
Beroende på vilken sammansättning av elever hon har i klassen t.ex. andelen flickor och 
pojkar, barn i behov av särskilt stöd, skillnader i förkunskaper och hur de trivs att jobba 
ihop kan denna arbetsform variera i upplägg. Elever som har klarat eller är färdiga med 
tilldelade uppgifter brukar få mer utmanande uppgifter att jobba med och medan dessa 
elever jobbar med extra uppgifterna brukar Anna ge eleverna med svårigheter extra hjälp. 
Hon poängterar betydelsen av att utmana de duktiga eleverna för att de inte skall tappa 
intresset och att de skall ha möjlighet att kunna utvecklas ytterliggare. När eleverna 
jobbar med sina vattenprojekt ritar eleverna och skriver stöd ord till sina iakttagelser, men 
Anna poängterar betydelsen av att alla sinnena är viktiga för att gå ifrån det konkreta till 
det abstrakta. Arbetet med vattnet tar ungefär 10 timmar totalt. Men det kan ju variera 
något beroende på elevernas intresse eller svårigheter.  

Anna berättar att hennes arbete genomsyras av att alltid lyssna på eleverna oavsett 
vad de har att berätta och att all hennes undervisning utgår ifrån eleven. Hon är även 
öppen för att elevernas frågeställningar och då det är möjligt kan de ibland styra 
innehållet i hennes undervisning. Exempel på detta är om de visar ett särskilt intresse för 
ett ämne som de vill jobba mer med kan Anna avsätta mer tid för eleverna i detta arbete. 
Ibland hittar eleverna något i naturen som de tycker ser märkligt ut och då försöker Anna 
styra undervisningen så att eleverna kan ta reda på vad det är som de har hittat.  
 
Dokumentation och litteratur 
Ett arbetssätt som Anna föredrar när eleverna skall dokumentera är att låta dem rita bilder 
till vilka de får skriva några stöd ord. När barnen redovisar sina arbeten är det ofta med 
hjälp av bilder och stödtext, men ibland kan det även vara i form tankekartor som de har 
ritat. Tillgången till naturvetenskapliglitteratur är begränsad. De har bara läroböcker från 
F-9 och att det är mest elevböcker och inte så mycket lärarböcker, men de köper in lite i 
taget.  
 
Samverkan och kopplingar till andra ämnen 
Själva arbetet med vattnet ingår inte i något tema som eleverna jobbar med, utan det är ett 
enskilt moment i undervisningen, men det kan kopplas till SO när de jobbar med 
väderlekar och istider. Vattnets kretslopp berör även undervisningen som rör vår natur 
och vår närmiljö. Det förekommer även kopplingar till skolans vardag t.ex. när 
vattennivån i skolans akvarium har sjunkit pga. av avdunstning, då det är kondens på 
rutorna och när vattnet i en skål, som Anna har ställt i klassrummet för att luften är så 
torr, har avdunstat etc. Anna förklarar att hon måste vara försiktig med att införa nya ord 
eller begrepp för eleverna, eftersom hon har så många elever som inte har svenska som 
sitt modersmål. Risken är annars stor att hon ”tappar” dessa elever.  
 

6.2 Intervjun med Maria 
Bakgrund 
Maria har en grundskollärarutbildning för år 4-9 i samhällsorienterade ämnen (SO) och 
svenska. Hon har jobbat 2,5 år som lärare, men hon har även erfarenheter av att jobba 
med utvecklingsstörda, som personlig assistent och lärare i en förskoleklass. Sedan 2,5 år 
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tillbaka jobbar hon på en kommunal Montessoriskola och det är samma skola som Anna, 
som jag presenterade i den första intervjun med lärarna. Maria har huvudansvaret för en 
åk 4-5, vilket innebär att hon ansvarar för planeringen av undervisningen och för 
föräldrakontakten, och hon har merparten av undervisningen i klassen. Maria undervisar 
eleverna, som Anna har haft i åk 2-3. Maria är mycket intresserad av att vara ute i naturen 
och skogen. 
 
Ramfaktorer  
Precis som Anna måste Maria planera sin undervisning med hänsyn till att merparten av 
hennes elever inte har svenska som modersmål och nästan hälften av dem är i behov av 
särskilt stöd. Hon har 13 elever i sin klass och ett stort klassrum. Det stora klassrummet 
gör det möjlighet för henne att planera sin undervisning på ett sätt så att eleverna kan 
jobba mycket självständigt. 

All undervisning sker inomhus, eftersom hon har flera elever i sin klass som kan 
avvika från gruppen när de är utomhus och detta kräver extrapersonal.  
 
Valda kursmål som rör ämnet kemi 
Jag bad Maria att börja och berätta om hur hon jobbar med de olika faserna fast, flytande 
och gasformen, samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning, eftersom hennes 
elever har haft Anna i åk 2-3. Därefter berättade hon om hur hon jobbar vidare med 
vattnets egenskaper och hur olika material kan indelas.  
 
Val av innehåll och metod 
Maria berättar att hennes vattenexperiment har till syfte att eleverna skall få kännedom 
om vattnets egenskaper och hur olika material uppför sig i vatten. Men de valda 
experimenten skall även träna eleverna i att utföra enkla systematiska observationer och 
experiment, samt träna sig på att jämföra sina förutsägelser med sina resultat. Eleverna 
skall göra 8 vattenexperiment, som Maria har valt, och till varje experiment finns det 
bifogat en förklaring till vad som händer. Hon använder dessa förklaringar då hon skall 
hjälpa eleverna med sin förståelse för vad som händer. Hennes val av vattenexperiment 
baseras på material som en annan lärare har använt i sin NO-undervisning. Eleverna får 
själva bestämma i vilken ordning de vill göra dem och ibland har de egna förslag och 
önskemål om nya experiment som de vill göra. Finns det material lättillgänglig brukar 
Maria låta dessa elever få göra dessa experiment.  

När eleverna skall börja göra sina experiment förklarar Maria betydelsen med att 
inleda undervisningen med att repetera experimenten, som Anna tidigare har gjort med 
eleverna kring vattnets olika former. När de har repeterat dessa experiment har Maria en 
genomgång av de olika testerna som de skall göra. När eleverna jobbar med försöken får 
de en frågeställning där de skall anteckna sina hypoteser och förklaringar, och därefter 
skall de genomföra ett experiment i taget och anteckna vad som händer, förklara och dra 
slutsatser. De skall även jämföra sina iakttagelser med vad de trodde skulle hända. 
Experimenten som eleverna skall göra har frågeställningarna 1) Vad flyter i vatten?”, 2) 
”Hur gör man en tvålbåt?”, 3) ”Vilka färgämnen döljer sig i en svart eller brun 
tuschpenna?”, 4) ”Vad händer när vatten fryser?”, 5) ”Vad händer med gemet?”, 6) ”Vad 
händer med näckrosorna, vikta av papper, när de läggs i vatten?”, 7) ”Vilka vätskor flyter 
och vilka sjunker i vatten?”, 8) ”Kan ett rakblad eller gem ”flyta” på vattenytan?”   
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Val av arbetsform och arbetssätt 
Marias undervisning baseras på Montessoripedagogiken, precis som Annas undervisning, 
vilket innebär att eleverna väljer själv vad de skall jobba med och så länge de önskar. 
Detta medför att många elever jobbar med olika ämnen och alla gör inte sina 
vattenexperiment samtidigt. Fördelarna med detta tycker Maria är att hon har större 
möjlighet att följa upp elevers tankar medan de laborera. När de har gjort ett experiment 
skall de enskilt skriftligt eller muntligt redogöra sina resultat för Maria. Hon 
rekommenderade dem att göra ca tre experiment i veckan, annars finns risken att de 
måste göra alla experiment den sista veckan. Eleverna gör varje vecka en veckoplanering 
och då de skall göra experiment skriver de in vilka eller hur många experiment de skall 
göra i sin privata elevbok.  

När eleverna skall göra sina vattenexperiment får de själva bestämma om de ville 
jobba tillsammans eller enskilt. Oftast väljer tjejer respektive killar att jobba var för sig, 
men ibland väljer Maria vilka som skall samarbeta t.ex. om någon har svårigheter med att 
läsa instruktioner behövde den eleven hjälp med att läsa. Maria poängterade även 
betydelsen att de lär sig samarbeta med olika personer 

När alla har gjort sina försök görs en gemensam diskussion och utvärdering av 
arbetet. Maria berättade att fördelen med att låta experimenten stå framme under en 
längre tid, ca 1 månad, är att eleverna får längre tid för reflektioner. Dessutom gynnade 
detta för nya iakttagelser hos eleverna. Hon har upptäckt att en del elever som har gjort 
sina experiment kan göra nya iakttagelser när de ser någon annan göra samma experiment 
vid ett annat tillfälle. Detta kan då ibland leda till att dessa elever hittar på egna 
experiment som de vill göra. Även om Marias elever jobbar mycket självständigt har hon 
valt att under 1h 20 min varje vecka att ha en fast NO-undervisning. Denna tid använder 
hon till att introducera eleverna i något nytt, för allmänna diskussioner i ämnet eller för 
en sammanställning och utvärdering av ett projekt.  

Arbetssätten som Maria föredrar i arbetet med vatten är att låta eleverna 
experimentera själva, eftersom hennes erfarenhet är att eleverna tycker att det är roligt att 
experimentera. Hon poängterar även att medan de laborerar skall de skall fundera över 
vad de tror skall hända och sedan dra slutsatser kring vad som hände och varför. Eleverna 
som hon har i år tycker särskilt mycket om att lyssna och att titta på bilder, därför har hon 
i år mer inslag av berättelser och visning av bilder för eleverna i sin undervisning.   
 
Dokumentation och litteratur 
Elevernas anteckningar som de gör i samband med sina vattenexperiment utgör 
underlaget för sammanställningen av experimenten. Maria har inte någon litteratur som 
kan komplettera hennes undervisning om vattenexperimenten mer än förklaringarna som 
finns till respektive vattenexperiment. Vattenexperimenten är hämtade från Kristianstads 
Naturskola 2001.  
 
Samverkan och kopplingar till andra ämnen 
När jag frågade Maria om hur hon samverka med andra ämnen när de jobbade med 
undervisning som rör kemi gjorde hon inte någon medveten koppling. Men när hon 
tänkte efter så kunde elevernas arbete om väder kopplas till vattnets olika former t.ex. 
regn, snö, hagel, och dagg och när de jobbar med forntiden pratar de om att man måste 
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tillföra mycket värme för att metallerna koppar, järn, silver etc. så att de skall kunna 
smidas. Vattenexperimenten kan även kopplas till hemkunskapen när de pratar om tvätt 
och varför man använder tvättmedel, samt torktumlarens uppgift. De pratar även om 
varför man inte hänger tvätt ute när de är vinter. Men hennes arbete i kemi ingår inte i 
något temaarbete där flera ämnen samverkar.  
 

6.3 Intervju med Ola 
Bakgrund 
Ola har en grundskollärarutbildning för årskurs 1-7 i svenska och SO. Han har jobbat i 10 
år som lärare och han har inte haft någon annan sysselsättning innan han började jobba 
som lärare. Han jobbar på en friskola (f-9), med inriktningen idrott och hälsa och där har 
han jobbat i 8 till 9 år. I år har han huvudansvaret för en klass i åk 4, vilket innebär att 
han har merparten av undervisningen och ansvarar för föräldrakontakten. Han undervisar 
i alla ämnen utom engelska och han undervisar även en del i åk 5. På fritiden är han 
ungdomstränare i ishockey och hans idrotts intresse har fört honom till att nu fortbilda sig 
till att även bli behörig idrottslärare. Han är även intresserad av marinbiologi. 
 
Ramfaktorer  
Ola har 25 elever i sin klass och då han undervisar i ämnen som har anknytning till ämnet 
kemi har han alla eleverna samtidigt. Hans planering av undervisning måste därför utgå 
ifrån att de skall fungera med 25 elever. Ola berättar om svårigheterna med att ha alla 25 
eleverna samtidigt, eftersom risken är då större att någon elev missförstår sina 
experiment. 

När de skall göra sina experiment har de tillgång till en NO-sal som är utrustad 
med höga bord så att eleverna kan stå up och laborera, en hel del materiel som t.ex. 
burkar, bägare, labbstativ, mätcylindrar, provrör för enkla kemiexperiment och det finns 
vaskar för att kunna diska. I salen finns det även planscher på det periodiska systemet 
böcker i kemi för elever som läser år 6-9. Om Ola behöver extra material köper han in det 
eller tar med hemifrån, men en del kan han hämta från hemkunskapen. 

Jämfört med andra ämnen tar förberedelserna för att undervisa i laborativa ämnen 
mycket tid. Ola berättar om hur han måste ”ladda” material under en längre tid för att 
kunna vara så väl förberedd som möjligt. Även efterarbetet med experimenten tar mycket 
tid. Detta får till följd att även om Ola tycker det är roligt med elevernas 
experimenterande måste han begränsa dessa inslag i deras undervisning.  

Ola pratar mycket om betydelsen av ”röda tråden”, med vilken han då syftar på 
arbetet med återkoppling till vad de har gjort tidigare. Detta är något som, enligt Ola, 
betonas i denna skolas lokala arbetsplan.  
 
Valda kursmål som rör ämnet kemi 
Ola nämnde inget specifikt kursmål som nämns i kursplanen utan valde att prata om hur 
han jobbar för att eleverna skall lära sig att laborera, och att dessa laborationer är 
kopplade till hemmets kemi. Han betonar vattnets betydelse i detta arbete. Förutom det 
laborativa arbetet och elevernas arbete med vattnets egenskaper har han valt att de även 
skall kunna några grundämnen och deras beteckningar, samt några föreningar och deras 
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formler. Han understryker att syftet med hans undervisning är att eleverna skall känna till 
ämnet kemi innan de börjar åk 6.  
 
Val av innehåll och metod 
Ola betonar betydelsen med laborationerna är att eleverna lär sig att följa instruktioner 
som står angivet för varje försök, att de håller isär experimenten och återställer ordentligt 
efter sig, annars riskerar de att deras resultat blir felaktiga. Om de inte återställer och 
diskar ordentligt efter sig riskerar resultaten för gruppen som kommer efter dem att bli 
felaktiga.  

Den första gången Ola går igenom en laboration för elever som han tidigare inte 
har haft utgår han ifrån att de inte kan någonting kring hur man laborerar. Han har därför 
en mycket noggrann genomgång i hur de praktiskt skall bete sig, hur de skall plocka 
undan diska efter sig, hur de praktiskt skall genomföra varje experiment, samt betydelsen 
av att följa de angivna instruktionerna. När eleverna skall laborera får de göra flera 
laborationer under ett lektionspass. För att undvika att eleverna blandar ihop 
experimenten har han ställt upp olika stationer med experiment. Innan de börjar med sina 
experiment skall de svara på frågor om vad de tror skall hända. De kan då gissa och prova 
om det stämde. När alla har gjort sina experiment har de en gemensam utvärdering i 
helklass om av vad som hände.  

Experimenten som Ola har valt att eleverna skall jobba med har han valt så att de 
skall kunna kopplas till hemmet och vattnet har en central betydelse. Exempel på 
laborationer som är kopplat till vattnet är att de kollar vattnets kokpunkt genom att 
bestämma temperaturen med en termometer när vattnet börjar kokar. Vidare får de 
studera vattnets avdunstning och kondensation genom att koka vattnet och lägga på ett 
lock. Eleverna gör även frysexperiment med vatten. De kollar då vattnets fryspunkt och 
vattnets fryspunkt då de har hällt i salt. De undersöker även vad som händer då de häller 
salt på is. Andra laborationer som handlar om vatten är att de skall studera hur olika 
ämnen kan lösa sig i vatten. De blandar då vatten med olika ämnen som t.ex. kaffe, 
socker, bakpulver, kakao, koksalt, olja. I dessa försök får eleverna även prova på vad som 
händer med ämnena om de värmer vattnet. I dessa försök kan eleverna se vilka ämnen 
som kan och inte kan lösa sig i vatten och de skall diskutera kring varför de inte kan/eller 
kan lösas sig. Ola tillägger att det bildas nya ämnen när salt löser sig i vatten, vilket det 
inte gör när t.ex. socker löser sig i vatten. Genom att ändra på vattnets temperatur kan 
eleverna upptäcka att vattnets temperatur kan påverka hur bra ett ämne löser sig. När de 
gör dessa försök får de även jobba med jäst och studera vid vilken temperatur som den 
fungera bäst. De sista experimenten kan kopplas till matens kemi och bakning. Ett 
komplement till matens kemi brukar vara en hemläxa där eleverna skall kolla 
innehållsföreteckningen i olika livsmedelsprodukter och sedan diskuterar de vad de olika 
begreppen som proteiner, kolhydrater, vitaminer, E-nummer etc. betyder.  

Grundämnen och deras beteckningar som Ola har valt att eleverna skall kunna är 
t.ex. kol (C), syre (O), väte (H), natrium (Na) och klor (Cl) och några enkla kemiska 
formler som natriumklorid (NaCl), vatten (H2O), koldioxid (CO2). Men det kan även vara 
andra enkla formler som kan dyka upp. 
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Val av arbetsform och arbetssätt 
Stor del av Olas undervisning i NO som berör kemin är laborationerna, eftersom han tror 
att laborationerna kan väcka elevernas intresse för ämnet. Men för att kunna väcka ett 
intresse räcker det inte bara med att laborera, Ola beskriver även betydelsen av att 
momenten som han väljer ut måste vara enkla, roliga och genomförbara. Under ett år har 
de 8 laborationer som fördelas under 3 tillfällen. När de laborerar gör de det tillsammans i 
mindre grupper och de cirkulera runt de olika stationerna av experiment som Ola har 
ställt inordning.  

Eleverna brukar ofta få jobba i olika NO-tema under flera veckor t.ex. jobbar de 
med kroppen under 3 veckor, de har en Nobel-vecka med uppfinningar som tema och 
sedan under våren jobbar de i ett tema mer fördjupning kring uppfinningar. Men inga av 
vattenexperimenten ingår i något av dessa teman.  

Han avsätter ca 1h i veckan åt NO-ämnena, men denna tid är flexibel. Ibland är 
det mer och ibland blir det mindre. 
 
Dokumentation och litteratur 
Eleverna dokumenterar sitt arbete genom att de skriver anteckningar i en anteckningsbok 
som de kallar för NO-boken och den boken följer dem i åk 4-5. Litteraturen som Ola 
använder sig av i sin undervisning är från en bok i naturkunskap, Naturkunskap 4, som är 
uppdelad i ämnena biologi, fysik och kemi. Det finns en klassuppsättning av alla 
naturkunskapsböckerna som används. Författarna till Naturkunskap 4 är Ann Catrin 
Hjernqvist och Åke Olsson. Ola har även tillgång till en pärm i naturvetenskap som kallas 
för Hands on science.  
 
Samverkan och kopplingar till andra ämnen 
På frågan i vilken grad Ola samverkar sin undervisning när den rör kemi med andra 
ämnen berättade han om när de inom SO jobbar med temat länderna kring Östersjön. De 
jobbar då med bl.a. med Östersjöns gifter och då pratar de om tungmetaller, försurning, 
botten död, biologisk effekt, övergödning och kretsloppet som har koppling till dessa 
problem, vilket är kopplat till ämnet kemi. Ola låter sina elever lägga ner mycket arbete 
på detta tema, eftersom han ett marin biologiskt intresse.   

Laborationerna som rör kokning och frysning av vatten kan han koppla till 
undervisningen som rör väder inom SO. Elevernas iakttagelser av att vattnets fryspunkt 
sjunker när man tillsätter salt kopplar Ola till varför man saltar vägarna på vintern och om 
man kan få bort isen på sin trappa genom att hälla på lite salt.  

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med min studie var att lyfta de positiva delarna i lärarnas praktiska arbete som 
leder till någon måluppfyllelse i ämnet kemi för åk 5, samt att fler ”icke-naturvetare” 
skall våga undervisa i kemi. Eftersom jag inte utvärderade elevernas kunskaper i 
förhållande till de beskrivna målen, baseras diskussionerna på lärarnas svar om sitt 
praktiska arbete kopplat till vad som föreslås i forskningsresultat inom området 
utbildningsvetenskap och mina tankar kring lärandet.  
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Det finns mycket ur lärarnas berättelser som kan diskuteras och debatteras, men 
jag har valt att endast belysa de delar som jag upplever är positiva inslag i lärarnas arbete. 
Vad jag tycker är positivt baseras på litteraturstudier som pekar på metoder som tros vara 
gynnsamma för elevers lärande, men även på mina egna erfarenheter kring hur man lär 
sig. Men, när jag påbörjade arbetet med att lyfta de positiva delarna kom jag på mig själv 
med att ständigt vara ifrågasättande och att tänka på brister. Jag insåg att detta beror på 
att jag har dålig träning i att lyfta positiva resultat i skrivande av vetenskapliga rapporter. 
Detta blev därför en utmaning som jag inte var förberedd på. Och jag kan tänka mig att 
det finns mycket mer positivt i lärarnas berättelser som går att lyfta, som jag på så sätt har 
missat. 

Ett av mina mål med arbete var att försöka använda språket som lärarna använde i 
intervjun, men detta missade jag då mina anteckningar baserades på mina tolkningar av 
vad läraren sa och på så sätt blev det mitt språk som präglar resultatet. För att bättre 
kunna ta tillvara lärarnas använda språk i en sammanställning rekommenderar jag att 
intervjun istället bandas.  

Något som kan ha begränsat innehållet i svaren är den korta tiden som jag hade på 
mig för att intervjua respektive lärare, men detta kunde visserligen till viss del korrigeras 
av lärarna när de fick möjlighet att läsa igenom sammanställningen av deras svar. För 
kommande liknande studier tror jag att det skulle vara mer lämpligt att under en längre 
tid följa en lärares undervisning när den rör kemi. På så sätt få man längre tid på sig för 
att reflektera och fundera över undervisningen och dessutom en uppfattning om hur 
eleverna i praktiken upplever undervisningen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Lärarnas som intervjuades har ingen NO-utbildning i sin lärarexamen, men de antar ändå 
utmaningen att undervisa i dessa ämnen. Detta tror jag kan vara en viktig utgångspunkt 
för att få fler ”icke-naturvetare” att våga undervisa i kemi. Det finns nämligen en risk att 
många elever i grundskolans tidigare år inte får den utbildning i NO-ämnena som de har 
rätt till, eftersom deras lärare begränsar undervisningen i dessa ämnen. Anledningen till 
detta kan vara att de tycker att deras kunskaper inte är tillräckliga för den typen av 
undervisning, eller för att det är för mycket jobb med att göra laborativa experiment. 
Lärarna i grundskolans tidigare år har ofta en ämnesutbildning, men i många skolor har 
de ändå mer parten av undervisningen i sin klass, och på så sätt måste de undervisa i 
ämnen som de inte har utbildning i. Det är därför viktigt att uppmuntra dessa lärare att 
våga undervisa ändå. Även om de inte kan komma med den ”rätta” förklaringarna till 
experimenten tror jag att de kan hjälpa eleverna med de konkreta upplevelser som de kan 
ha stor glädje av när de börjar med den mer abstrakta NO-undervisningen i grundskolans 
senare år. 

Tyvärr lyckades jag inte att fånga de intervjuade lärarnas språk i min intervju, 
detta kan innebära att lärarna som jag vänder mig till inte känner att min sammanställning 
angår dem. Och på så sätt missar jag ett viktigt syfte med mitt arbete. Men jag hoppas 
ändå att mitt arbete kan bidra med en diskussion kring hur vi skall kunna få fler ”icke-
naturvetare” att våga undervisa i kemi.  
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Diskussionen har jag sammanställt efter rubrikerna som har används i lärarnas 
svar, men eftersom mycket på något sätt hänger ihop med varandra har det varit svårt att 
vara konsekvent med vad jag diskuterar under respektive avsnitt.  
 
Ramfaktorer  
Lärarna som jag intervjuade svarade att deras utgångspunkt var att de många gånger inte 
helt kunde förutsäga åt vilket håll undervisningen skulle uttrycka sig i praktiken, därför 
var det viktigt att de planerade för att kunna vara flexibla i sin undervisning. Men i första 
hand planerade de efter storleken på elevgruppen, elevernas ålder, förkunskaper och vana 
vid laborativt arbete, bakgrund och andelen elever i behov av särskilt stöd. Genom att de 
planerade för en flexibel undervisning ökade de möjligheten att anpassa sig efter 
elevernas behov och önskemål.  

Lärarna tyckte att den timplanelösa undervisningen som de följde på sin skola 
underlättade för deras flexibla arbete och att de kunde låta varje elev ta den tid de 
behövde för att klara en uppgift. Läraren som hade alla eleverna samtidigt upplevde inte 
att varje elev kunde få den tid de behövde. Men genom att låta eleverna jobba vid olika 
stationer ökade flexibiliteten även för den läraren.  Elever som har klarat en station 
kanske kunde hjälp andra eleverna som har frågor. 

Om den timplanelösa undervisningen kan öka möjligheterna för eleverna att få 
mer tid för att förstå de naturvetenskapliga begreppen, vore den formen att föredra före 
användningen av timplanen. Men det finns en risk att tiden för de naturvetenskapliga 
ämnena istället minskar, eftersom läraren prioriterar elevernas lärande i de tre ämnena 
matematik, svenska och engelska. Studier har nämligen visat att grundskolan tenderar att 
inriktas mot enbart dessa treämnen på bekostnad av övriga ämnen (Marner och Örtegren, 
2003). Detta kan leda till en trist och enformig tillvaro i skolan. Även om lärarna som jag 
intervjuade följde en timplanelös undervisning, har några av dem avsatt 1h resp. 1h 20 
min varje vecka för NO-undervisning. Och detta tror jag kan vara betydelsefullt för att 
garantera eleverna variation av ämnen. Tiden som lärarna ägnar åt kemi under ett läsår är 
ca 10 timmar, vilket stämmer ganska bra överens med den tiden man får om man delar 
upp de 800 timmarna, som står timplanen, med hänsyn till antalet beskrivna mål och 
årskurser. 

Lärarnas möjligheter att anpassa sin undervisning byggs på deras erfarenheter, 
ämnesutbildning, intressen och fortbildning inom ämnesområdet och därmed blir lärarens 
bakgrund också en betydelsefull ramfaktor för hur de planerade och genomförde sin 
(Arfwedson och Arfwedson, 2006). Även om de intervjuade lärarna inte hade en 
naturvetenskaplig ämnesutbildning var de intresserade av att undervisa i ämnet. Delar av 
detta intresse kunde jag återfinna i deras fritidsintressen som på något sätt kunde kopplas 
till de naturorienterade ämnena. Det gäller då framför allt läraren som lät sina elever 
fördjupa sig i Östersjöns gifter. Denne läraren hade ett marinbiologiskt intresse. 

Lämpliga salar för experiment är viktigt, men lärarna som inte hade tillgång till en 
NO-sal använde istället köket på deras fritidshem eller ställde de fram experiment som 
kunde stå framme under en längre tid i klassrummet. På så sätt kände lärarna att de, trots 
utan NO-sal, kunde genomföra en del experiment. Fördelen med att vara i köket var att 
eleverna enklare kunde koppla sina experiment till sin vardag. Möjligheterna med att låta 
materialet till experimenten stå framme under en längre tid innebar att eleverna fick mer 
tid för att bekanta sig med experimenten. När barn skall lära sig kemi krävs en 
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nyorientering av deras vardagstänkande eftersom de skall lära sig ett vetenskapligt 
tänkande och att utveckla sitt abstrakta tänkande, och detta kräver tid för problemlösning, 
diskussioner, argumentationer och reflektion (Andersson, 2001). Om materialet kan stå 
framme under en längre tid borde tiden framför allt för problemställning och reflektion 
kunna öka, vilket skulle kunna gynna deras abstrakta tänkande kring de berörda 
begreppen. 

Även om man har tillgång till en lämplig NO-sal så löser inte det alla problem. 
Det gäller att även där vara väl förbered annars finns det en risk att det blir kaos i lokalen.   
 
Valda kursmål som rör ämnet kemi 
När lärarna skulle välja ett kursmål att berätta om utgick de först ifrån en frågeställning 
som eleverna skulle jobba med eller att de skulle tränas i en viss färdighet. Målen de 
nämnde var vilka former av vatten finns, vattnets egenskaper, olika materials egenskaper, 
att lära eleverna laborera, att lära sig några grundämnen och enkla formler. Den ene lärare 
kom därefter direkt inpå ett specifikt kursmål, men det gjorde inte de andra lärarna, men 
samtliga av lärarnas val av mål att diskutera kunde på något sätt kopplas till de beskrivna 
kursmålen. Innehållet i lärarnas arbete med vattnets egenskaper kan kopplas till målen 
som rör fast och flytande from, gasform, samt kokning, avdunstning, kondensering och 
stelning, blandningar och lösningar. Metoden som de använder för att undersöka vattnets 
egenskaper kan kopplas till NO-kursmålet att de skall kunna utföra enkla systematiska 
observationer och experiment samt kunna jämföra sina förutsägelser med resultat.  

Lärarna jobbade inte efter enskilda kursmål utan de jobbade med frågeställningar 
vars innehåll kunde kopplas till de beskrivna målen. Jag kan därför tänka mig att det kan 
vara svårt att utvärdera elevernas kunskaper i målen i åk 5. Eleverna lär sig att använda 
förklaringsmodellerna i experiment var för sig och de lär sig att använda förklaringen i ett 
lokalt sammanhang, men de kanske inte ser hur dessa förklaringar hänger ihop. Fördelen 
med de öppet skrivna kursplanerna är att de lämnar ett större frirum, men det kan även 
vara svårt att veta exakt vad som innefattar respektive mål. Jag som kemist har en klar 
uppfattning om vad jag tycker skall ingå i de olika målen, men om mina tankar är rimliga 
att uppnå för barn i dessa åldrar har jag ingen erfarenhet av. Det skulle vara intressant att 
undersöka hur lärare som jag intervjuade tolkar dessa mål.  

För att uppmuntra ”icke-naturvetare” att jobba med de beskrivna kursmålen vore 
det kanske bra att ge förslag på frågeställningar eller temaarbete vars innehåll och metod 
är välbekanta för läraren och eleverna, och som de kommer i kontakt med i sin vardag.      
 
Val av innehåll  
Lärarna utgick ifrån elevernas vardag när de valde innehåll till sin undervisning när den 
rörde kemi. Även om vatten inte nämns specifikt i något kursmål använde samtliga 
lärarna vatten i sin undervisning för att uppnå de beskrivna målen. Valet av vatten är väl 
inte så konstigt eftersom det är ett av de vanligaste ämnena på jorden och alla eleverna 
har på något sätt varit i konkret kontakt med vatten. Därför är vatten tacksamt att utgå 
ifrån för att utveckla det abstrakta tänkande kring fasomvandling. De övriga ämnena 
diskmedel, tvål, salt, socker, kaffe, kakao, gem, kork, trä, tuschpennor, papper etc som 
lärarna valde att jobba med var eleverna också är väl bekanta med.  När eleverna gjorde 
studierna med hjälp av dessa material hade de redan erfarenhet av vad t.ex. diskmedel 
används för, hur ett gem som är gjort av metall känns, hur träbitar flyter på vattenytan, 
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vad en tuschpenna är, att socker och salt är olika ämnen etc. Och dessa kunskaper gjorde 
det möjligt för eleverna att kunna ställa en hypotes kring vad de tror skall hända och 
varför. Ur det konstruktivistiska perspektivet är det viktigt att man försöker utgå ifrån var 
eleverna befinner sig (Sjöberg, 2006), även om det många gånger kan vara problematiskt 
beroende på vilken bakgrund eleverna har. Elevers olika bakgrund blev väldigt påtaligt 
för lärarna som hade många barn från andra länder och kulturer. Många erfarenheter hos 
barn tar vi för givet och vi tänker inte på hur de har erhållit denna kunskap. Men barn 
som har växt upp i en annan kultur eller land har ofta en annan erfarenhet som vi då kan 
missa. En av lärarna berättade att några av hennes elever nästan aldrig har varit ute i 
naturen och eftersom vi ofta väljer att utgå ifrån naturen är det lätt att dessa barn inte 
hänger med och vi ”tappar” dem.  

Materialet som de använde i experimenten hade lärarna i huvudsak tagit med 
hemifrån eller hämtat från t.ex. hemkunskapen. Alltså, de använde ämnen och material 
som eleverna oftast är välbekanta med. Kemiundervisning i grundskolans senare år 
präglas i större utsträckning av att eleverna använder specialutrustning, som eleverna 
normalt inte brukar komma i kontakt med i sin vardag. 

Barnens olika erfarenheter tyckte lärarna många gånger var en tillgång i sin 
undervisning, eftersom det fick eleverna att förstå ett fenomen på ett nytt sätt. Och detta 
kan då utmana elevernas vardagsföreställningar. Denna form av pedagogik som utgår 
ifrån barnens vardag påminner om den lokalorienterade pedagogiken som Tiller skriver 
om i ”Det didaktiska mötet” (1999).  

Lärares insikt om elevernas olika bakgrunder och hur man kan ta tillvara dessa 
kunskaper är förenligt med vad som står i Lpo 94 beträffande normer och värden för 
likvärdig utbildning. Lärarens inblick om hur invandrarbarns vardag kan skilja sig från 
barns uppväxta i Sverige och i ”svenska” traditioner kan öka dessa barns möjligheter att 
utveckla deras vetenskapliga tänkande, eftersom detta tänkande beskrivs ske utifrån deras 
vardagstänkande (Korp, 2003).    
 
Val av metod 
Metoderna som lärarna valde att jobba med var i huvudsak baserade på experiment, 
eftersom deras erfarenhet var att eleverna gillade att göra experiment och att de var 
nyfikna över vad som skulle hända. Perspektivet där barnet betraktas som nyfiket och 
aktiv för att lära sig nya saker är något som Piaget utgick ifrån i sina kognitiva 
inlärningsteorier (Korp, 2003). Men det är vikigt att utgå ifrån där eleven befinner sig 
(Sjöberg, 2006) annars kan det finnas en risk att de skapar två parallella typer av 
förståelse och dessa parallella typer av förståelse kan medföra att det är nästan omöjligt 
att utrota deras förutfattade meningar oavsett åratal av undervisning (Sjöberg, 2005). 

Lärarnas val av att låta eleverna experimentera är även betydelsefull då de skall 
lära sig det naturvetenskapliga arbetssättet, eftersom kunskaper som erhålls genom 
empiriska mätningar, observationer reflektioner är betydelsefullt inom naturvetenskapen 
(Sjöberg, 2006). Detta är därför positivt att lärarna kompletterar elevernas experiment 
med att de skall inledas med en frågeställning där de skall fundera över en hypotes till 
vad de tror skall hända och en förklaring. Därefter skall de genomföra experimentet och 
notera vad som händer. När de har utfört sitt experiment skall de förklara vad som har 
hänt och dra slutsatser, samt jämföra resultatet med sin ställda hypotes. När alla har gjort 
sina experiment och dragit sina slutsatser har hela klassen en gemensam diskussion om 
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de olika experimenten. Denna återkoppling av vad eleverna har sett, upplevt, kommit 
fram till som de gör tillsammans med andra utmanar elevernas tänkande och lärare (Korp, 
2003).  

Elevernas experimenterande och deras diskussioner med sina klasskamrater och 
lärare liknar den socialkonstruktivistiska synen som Andersson (2001) anser är 
nödvändigt för det naturvetenskapliga lärandet. Experimenten kan tillskrivas den 
konstruktivistiska kunskapssynen, eftersom de ökar möjligheterna för eleverna att förstå 
ett fenomen på ett nytt sätt (Sjöberg, 2006) och samtalen inkluderar den sociokulturella 
aspekten som Vygotskij förespråkar.  

Även om experiment verkar vara gynnsam för att fördjupa elevernas lärande i ett 
begrepp, måste eleven helt eller delvis ha möjlighet att själv välja sin väg mot lösning 
(Dimenäs och Haraldsson, 1996). Därför tror jag att det är viktigt att eleven även själv får 
experimentera i mån det är möjligt, men samtidigt måste man värna om samtalen kring 
experimenterandet. Jag föreslår därför att de skall vara två och två när de laborera, vilket 
även de intervjuade lärarna strävade efter i sin undervisning.  Men Dimenäs och 
Haraldsson (1996) menar att detta inte räcker utan eleverna måste även själv välja delar 
av innehållet, själv vara medveten om sin egen uppfattning om orsaken och motivet till 
sitt val för att lärandet skall kunna ske. Genom att låta experimenten stå framme under en 
längre tid var de elever som kom med funderingar som de ville testa. Och på så sätt borde 
utvecklingen av deras abstrakta tänkande kunna gynnas. Men det krävs dessutom att 
läraren hjälper eleven med innehållet så svårighetsgraden och komplexiteten är rimlig 
och gynnsam för dem. 

För att kunna ta tillvara yngre elevers förmåga och kapacitet att lära sig 
naturvetenskap tror jag det är viktigt att lärarens arbete utgår ifrån det konkreta och kring 
något som eleverna på något sätt kan uppfatta med sina sinnen. Detta är förenligt med 
vad Piaget skriver om att valet att utgå ifrån något konkret kan gynna förståelsen för de 
abstrakta begreppen (Andersson, 2001). Men man bör vara medveten om hur yngre barn 
lär sig abstrakta begrepp. Det finns tankar kring att barn upp till 10 årsåldern i första hand 
uppmärksammar de prototypiska egenskaperna istället för kärnegenskaperna för ett 
begrepp (Dimenäs och Haraldsson, 1996). Även om Piaget fick kritik för sin teori om hur 
barns kognitiva utveckling är biologisk betingad, alltså att den är ålders betingad, kanske 
dessa teorier stämmer för lärandet av vissa abstrakta begrepp inom kemin.  

Lärarna valde att eleverna skulle jobba med enkla och korta experiment, så att de 
även skulle få tid över för att diskutera och reflektera över sina resultat. Denna 
prioritering stämmer med vad Andersson (2001) beskriver, att lära sig kemi kräver tid 
och man kan inte förvänta sig några snabba och lätta resultat inom denna typ av 
undervisning. Det är därför bra att lärarna väljer att repetera tidigare försök innan 
eleverna påbörjar med nya experiment. Lärarna som undervisar i årskursblandade klasser 
berättade att deras elever får göra nästan samma experiment två år i rad. Fördelen med 
detta är att eleverna får en möjlighet att tolkar sina observationer på ett nytt sätt.  

Diskussionerna som lärarna manar sina elever till i olika former är bra för att de 
skall kunna utveckla sitt vardagsspråk. Det handlar inte om att de skall lära sig att 
använda det vetenskapliga språket till fullo, utan att de blir medvetna om begränsningar 
deras språk har som de använder i vardagen. Man kanske kan jämföra det med 
skillnaderna som vi har mellan vårt talspråk och skriftspråk.  Men det är svårt att förändra 
elevernas vardagsspråk. En förklaring till detta kan vara att eleverna har svårt för att 
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överge sina ”djupt rotade” vardagsföreställningar till förmån för den naturvetenskapliga 
föreställningen. Och som Sjöberg skriver (2005) är det inte så konstigt, eftersom eleverna 
inte är så benägna att förkasta sitt etablerade språk bara för att en lärare vid något enstaka 
tillfälle påstår något annat. Man kan även tänka sig de abstrakta matematiska sambanden 
som används vid de empiriska mätningarna inom naturvetenskapen kan vara ett 
kommunikativt hinder för förståelsen av naturvetenskapen (Strömdahl, 2002). Men kemi 
undervisningen i grundskolans tidigare år brukar inte omfatta denna typ av observationer.    

Lärarnas val att låta eleverna träna sig i det naturvetenskapliga arbetssättet tror jag 
kan vara en viktig grund för eleverna när de skall lära sig de vetenskapliga begreppen. 
Vygotskij hade en stark tro på att skolans undervisning om vetenskapliga begrepp skulle 
kunna påverka elevers förmåga att förstå abstrakta begrepp, men för att detta skulle 
kunna vara möjligt tänkte han sig att de vardagliga begreppen skulle möta de 
vetenskapliga begreppen. På så sätt menade han att vardagsbegreppen skulle kunna bli 
mer systematiska och allmängiltiga för vad som tillskrivs de vetenskapliga begreppen, 
och de vetenskapliga begreppen skulle därmed bättre kunna kopplas mot levda 
erfarenheter (Andersson, 2001). Och detta tycker jag påminner en del om de intervjuade 
lärarnas arbete med vardagsfenomen i kombination med det naturvetenskapliga 
arbetssättet beträffande observation och reflektion.   

Lärarna som jag intervjuade använde inte några NTA-lådor i sin undervisning. 
Först tyckte jag att det var synd att jag inte fick presentera någon lärares användning av 
NTA-låda, men efter intervjuerna tyckte jag att det var en fördel att de inte gjorde det. Ett 
syfte med min uppsats var ju att försöka få fler ”icke-naturvetare” att våga undervisa i 
NO och användningen av NTA-lådor kanske känns vara ett för stort steg för nybörjare. 
Berättelserna om enkla experiment som mina lärare berättade om och som de använder 
tror jag kan vara en bra början för att få lärare, som begränsar sin NO-undervisning när 
den rör kemi, att våga prova på. Och på sikt när de känner sig mer trygga med att hantera 
enklare experiment kanske de vågar anta utmaningen att använda NTA-lådorna.  
 
Val av arbetsform och arbetssätt 
När eleverna jobbade med sina experiment jobbade de flesta i mindre grupper, ibland var 
de två och två och ibland kunde någon elev få jobba enskilt.  Eleverna på Montessori 
skolan upplevde jag efter lärarnas svar ha en större möjlighet att själva välja mellan att 
jobba tillsammans med någon annan eller om de skulle jobba enskilt. Även om lärarna 
såg fördelarna med att de jobbade tillsammans var de ibland tvingade att låta en del 
elever jobba enskilt. Men det kunde även vara det omvända att någon som ville jobba 
enskilt som inte kunde göra det. Ofta berodde det på att lärarna försökte att ta hänsyn till 
att någon elev var i behov av särskilt stöd, men en del elever fungerade inte ihop. 
Lärarnas beskrivning kring hur de delade in eleverna i olika konstellationer av grupper 
och att de ibland delade in dem i grupper som tilldelades uppgifter med olika 
svårighetsgrader tycker jag visar hur lärarna strävade efter att alla elever skall kunna få en 
likvärdig utbildning. Dessa uppdelningar kunde även ibland innebära att lärarna kunde få 
mer tid att hjälpa elever som behöver mer hjälp för att uppnå målen och samtidigt kunde 
de även jobba med strävansmålen för andra elever.  

Eleverna i Montessoriskolan gjorde inte sina experiment samtidigt, eftersom varje 
elev i princip själv kan planera när och hur längre han eller hon vill jobba med sina 
experiment. Detta är en arbetsform som genomsyrar Montessoriskolans verksamhet. 
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Denna typ av verksamhet kräver att eleverna tidigt lär sig att planera sitt arbete i god tid 
och tar ansvar för att de genomför sin plan. Arbetet med denna planering underlättas om 
eleverna förstår vilka mål de skall sträva efter.  Fördelen med att eleverna deltar i de 
målorienterade aktiviteterna är att detta kan gynna deras abstrakta tänkande (Korp, 2003). 
I skolornas arbete med de målorienterade aktiviteterna ingår det ofta att på något sätt 
knyta an elevens familj, kamrater, skola, kultur och samhälle till undervisningen, och 
detta utgör då den sociala dimensionen, som Vygotskij förespråkar (Korp, 2003).  

Läraren som hade tillgång till en NO-sal hade alla elever samtidigt. Även om det 
var 25 elever, vilket var dubbelt så många som lärarna på Montessoriskolan, så upplevde 
läraren att den stora och ändamålsenliga laborationssalen gjorde det möjligt för honom att 
bedriva en meningsfull lektion.  Genom att låta eleverna cirkulera runt vid olika stationer 
med experiment som läraren hade ställt fram, genomförde eleverna ett experiment i taget. 
Denna metod kräver mindre uppsättning av material och den minskade även risken för att 
för att de rörde ihop de olika experimenten. Den välutrustade salen gjorde det även 
möjligt för eleverna att på ett enkelt sätt återställa sina experiment t.ex. att de fick diska 
och ställa i ordning.  

Arbetsformerna som lärarna valde, fokuserades på varje elevs förmåga och det 
praktiska arbetet. Det var viktigt att väcka elevernas intresse för NO med att låta deras 
lust styra undervisningen och detta gick före att ge den rätta teoretiska förklaringen. 
Denna typ av undervisning stämmer i flera avseende överens med seminarietraditionen 
som beskrivs av Arfwedsson och Arfwedsson (2002). Men även om lärarnas 
undervisning inte präglades av att fördjupa elevernas ämneskunskaper i de 
naturvetenskapliga ämnena så kännetecknades den av att eleverna skulle ställa en hypotes 
med förklaring, testning av hypotesen, observation av vad som händer, reflektion och 
slutsats. På så sätt integreras det vetenskapliga tänkandet med det praktiska arbetet i 
skolan, precis som den nya gemensamma lärarutbildningen strävar efter. Och syftet med 
utbildningen i de naturorienterande ämnena är ju bl.a. att göra naturvetenskapens resultat 
och arbetssätt tillgängliga (SKOLF 2000:135). 

Denna blandning av traditioner tror jag kan vara början till en ny tradition som 
håller på att växa fram i grundskolans tidigare år. Detta är något som Persson (2003) 
diskuterar i sin rapport ”Vad händer när icke-naturvetare bedriver NO-undervisning?”. 
Jag tror att traditionen kommer att utvecklas med starkt fokus på det konkreta, något jag 
uppfattar att den traditionella naturvetenskapliga utbildningen ofta missar att utgå ifrån. 
Den konkreta kontexten av naturvetenskapen är mycket viktig för elevernas utvecklande 
av det abstrakta tänkande och det är av den anledningen som jag tror att den nya 
traditionen kommer att baseras på det konkreta. Genomförandet av de konkreta 
experimenten verkar mina intervjuade lärare inte ha något större problem med att 
genomföra, men de upplevde att deras teoretiska kunskaper i ämnena begränsar deras 
möjligheter att hjälpa eleverna att utveckla det abstrakta tänkande. Lärarens teoretiska 
kunskaper är viktiga i elevernas lärande av de abstrakta begreppen i dessa ämnen, 
eftersom eleverna kan ju inte själva upptäcka dessa teorier och begrepp utan hjälp från 
andra människor (Andersson, 2001).  
 
Dokumentation och litteratur 
Samtliga lärares krav på att eleverna skall dokumentera sina observationer kring sina 
experiment är positivt, eftersom detta ger eleverna en språkträning. Eleverna utmanas att 
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använda en del nya naturvetenskapliga begrepp i sitt eget språk. Deras dokumentation 
och redovisning som kräver att de skall formulera sina iakttagelser och reflektioner i bild 
och ord kan fördjupa deras lärande i kemi. När de sitter med sina sammanställningar 
tvingas de tänka till en gång till och på så sätt får de mer tid för funderingar.  

Ofta brukar eleverna känna sig stolta över sina dokumentationer (Persson, 2004). 
Genom att låta dem sätta upp dem på någon vägg på skolan eller att de får ta hem och 
visa dem för sin familj får de en möjlighet att presentera sina dokumentationer för fler än 
bara sin lärare. På så sätt får lärarna in det viktiga sociokulturella perspektivet som 
Vygotskij värnade om.  

De äldre elevernas dokumentation baserades i huvudsak på att de med egna ord 
skriftligt skulle formulera samtliga moment i sitt arbete. Upplägget på dokumentationen 
baserades på instruktionerna för respektive uppgift som de har fått av sin lärare. De yngre 
elevernas dokumentation, baserades i huvudsak på att de fick rita egna bilder med stöd 
ord, vilket kan förklaras med att dessa barn har precis lärt sig att skriva. I klassrummen 
som jag besökte fanns det mycket dokumentationer som eleverna hade gjort.  

  Bristen på tillgång till lämplig litteratur till undervisningen när den rör kemin gör 
elevernas dokumentationer extra viktiga. Även om en skola har resurser för att köpa in 
litteratur, så är tillgången till lämplig litteratur i kemi för barn begränsad (Andersson et 
al., 2005b; Persson, 2003). Den ene läraren tyckte att de var synd att det var så svårt att få 
tag på lämplig litteratur. Hon hade fått sina beskrivningar och förklaringarna till sina 
experiment från en tidigare lärare, men hon saknade litteratur för att kunna utveckla 
diskussionerna till experimenten. Även om hon kände att hennes kunskaper inte i alla 
lägen räckte till för att förklara de abstrakta begreppen som hon önskade, tyckte hon ändå 
att eleverna skulle göra experimenten. Hon menade experimenten i sig gav så mycket 
konkret intryck, som barnen kunde ha nytta av senare. Och jag är beredd att hålla med 
henne, det är bättre att eleverna får prova på och se vad som händer även om de inte kan 
få den exakta förklaringen. Ju fler konkreta upplevelser eleverna kan få desto mer av de 
abstrakta begreppen tror jag att de senare kan tillgodogöra sig.    
 
Samverkan och kopplingar till andra ämnen 
Experimenten som lärarna berättade om ingick inte i något särskilt temaarbeten. Men när 
lärare fick tänka efter en stund så kopplade de resultaten i sina experiment till andra 
ämnen eller sammanhang. När de läser om väderlekar, istider, årstider i 
samhällsorienterade ämnena kan läraren relatera detta till elevernas experiment som de 
har gjort tidigare med vatten. Arbetet med lådan om vattnets kretslopp kan underlätta 
elevernas förståelse för hur olika väderlekar kan uppkomma. Deras iakttagelser om hur 
isen ute i vår natur smälter när det blir varmare ökar elevernas förståelse för varför 
polarisarna smälter när det blir varmare på jorden. Iakttagelserna som lärarna gör kring 
att vattennivån i akvariet har sjunkit, att det bildas kondens på rutorna och varför man 
inte hänger tvätt ute på vintern är också betydelse fulla för eleverna att eleverna skall 
kunna fördjupa sina kunskaper om fasomvandling. 

En av lärarnas arbete i kemi ingick i tema arbetet Östersjön. När de diskuterade 
om Östersjöns tillstånd och varför det har blivit så och hur man kan göra någonting åt det, 
fick ämnet kemi en central betydelse i undervisningen. Genom att utgå ifrån något 
konkret som hur fiskar och djur negativt påverkas till de mer abstrakta begreppen 
tungmetaller, försurning, övergödning och kretsloppet kunde läraren väcka ett intresse för 
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dessa mer abstrakta begrepp. Och detta i sin tur kan underlätta elevernas förståelse för de 
ännu mer abstrakta begreppen som molekyler, joner, vattenlösliga och fettlösliga ämnen. 
Genom att introducera de abstrakta ämnena i ett större sammanhang kan eleverna 
förhoppningsvis känna att det kan vara meningsfullt att lära sig något om de abstrakta 
begreppen. Och detta tror jag är viktigt för att eleverna skall vilja lära sig .   

Samverkan mellan olika ämnen är enligt Piaget något som gynnar utvecklande av 
elevernas abstrakta tänkande (Korp, 2003). Vidare menar Dimenäs och Haraldsson 
(1996) att under de tidigare skolåren kan vara att föredra att låta eleverna jobba med ett 
innehåll som är knutet till ett tema istället för att dela upp det i ämnesdiscipliner. Men 
man måste även vara uppmärksam för vad som intresserar eleverna, eftersom kvaliteten i 
elevernas lärande i ämnet påverkas även av vad de tycker är relevant för dem att lära sig 
(Schreiner, 2005). 

Mycket av lärarnas förutsättningar, val av innehåll och metod stämmer mycket 
överens med undervisningsdesignen som Andersson och hans kolleger (2005b) 
förespråkar vid framtagning av undervisningsmateriel för NO-undervisning. Det första 
som gäller är motivet att undervisa och samtliga lärare angav först att det var viktigt att 
väcka ett intresse hos eleverna. Visserligen kan jag tänka mig att Andersson et al. 
(2005b) tänkte mer på något specifikt som eleverna skulle jobba med t.ex. vattnets 
egenskaper, men eftersom det inte verkar vara givet att elever är intresserade av 
naturvetenskapliga frågeställningar vore det primära just vara att väcka ett intresse för 
detta ämne. Beträffande områdets karaktär, så skall det enligt Andersson svara på 
frågorna vilka begrepp ingår och hur är de relaterade. Och till detta kopplar jag lärarnas 
svar kring valet av experiment, eftersom dessa är något som eleverna uppskattar och 
kunskap i att utföra experiment är grundläggand inom naturvetenskapen.  Lärarnas urval 
var experiment som kunde kopplas till elevernas vardag och lärarnas val av experiment 
baserades på elevernas, skolan och lärarens förutsättningar, vilket överensstämmer med 
vad Andersson och hans kolleger jobbar efter i sin designfas. 

  

8. Slutsats 
Introduktionen av ämnet kemi i grundskolans tidigare år går trögt, men genom att 
uppmärksamma lärarna på att mycket av deras undervisning i andra ämnen på flera sätt 
berör kemin kanske fler lärare våga undervisa i kemi. Elevernas svårigheter med att lära 
kemi i grundskolans senare år förklaras ofta med att den undervisningen i första hand 
berör abstrakta begrepp och kopplingen till de konkreta begreppen är bristfällig. Eftersom 
det abstrakta tänkande beskrivs komma ur det konkreta är det därför mycket 
betydelsefullt att eleverna få en möjlighet att bekanta sig med de konkreta begreppen i 
grundskolans tidigare år.  

Ett sätt att förbereda eleverna inför de mer abstrakta begreppen som de kommer i 
kontakt med i grundskolans senare år kan vara att låta eleverna träna sig i det 
naturvetenskapliga arbetssättet i grundskolans tidigare år. Men det är även viktigt att låta 
eleverna diskutera sina resultat med varandra, eftersom dessa samtal kan utmana 
elevernas vardagstänkande och få dem att våga använda ett mer vetenskapliga tänkande.     

Lärarna i grundskolans tidigare år har en gedigen erfarenhet om hur man väcker 
intressen hos yngre barn och vilken förmåga de har för att lära sig abstrakta begrepp. 
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Därför är det viktigt att utgå ifrån deras erfarenheter för att kunna introducera kemi, som 
ofta är förknippat med abstrakta begrepp, redan i grundskolans tidigare år.  

Vad många glömmer är att de abstrakta begreppen som används i kemi kommer 
ursprungligen ifrån de konkreta begreppen och att de abstrakta förklaringarna har tagits 
fram genom samtal och argumentationer, alltså de är socialt konstruerade. Därför tror jag 
att det är där vi skall börja. Alltså börja med att ta fram konkreta frågeställningar ur 
konkreta sammanhang och därefter bygga på arbetet med de abstrakta begreppen. Som 
det är nu fortbildar vi lärarna i de abstrakta begreppen och de får en del förslag på roliga 
exempel på experiment, men många gånger får läraren ingen hjälp med hur de abstrakta 
begreppen kan kopplas till de roliga exemplen.  Jag tror att vi måste utgå ifrån där lärarna 
befinner sig precis som vi gör med eleverna. 

Förhoppningsvis kan föreningen mellan de traditionella undervisningsformerna 
förena de goda delarna från var och en av dessa resultera i en ny undervisningsform som 
utgår ifrån de konkreta som kan utgöra en övergång som kan gynna utvecklandet av det 
abstrakta tänkandet.  
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     Bilaga 1 
 

Brev till rektorerna 
 
Hej! 
 
Jag läser till lärare i kemi, naturkunskap och miljövetenskap för gymnasiet och 
grundskolans senare år vid Växjö universitet. 
 
Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete och jag skulle då vilja lyfta de goda 
exemplen av undervisningen när den rör ämnet kemi i skolans tidiga år. Min förhoppning 
är att någon lärare på din skola som undervisar i NO i år 1-5, som tycker eller känner att 
han eller hon uppnår något eller några av de beskrivna målen i kemi för år 5 och skulle 
vilja dela med sig av detta till mig.  
 
Jag kommer i huvudsak att fokusera mina frågor på hur arbetet organiseras t.ex. vilka 
hänsyn som läraren måste ta med avseende på t.ex. schema, utrustning, lokaler, ansvar, 
lokal arbetsplan. Vilka arbetssätt och arbetsform som läraren använder och vilket innehåll 
han eller hon väljer för att eleverna skall kunna uppnå något av kursmålen. 
 
Ofta konstaterar den NO-didaktiska forskningen bara brister och negativa konsekvenser i 
kemiundervisningen i skolans tidiga år. Men att utgå ifrån lärarens perspektiv för att 
kunna omvandla forskningen till praktisk nytta är den dålig på. Det väldigt lite av 
lärarnas undervisning som kommer till tals då den naturvetenskaplig undervisning 
presenteras och behandlas. Då det är lärarens praktik som har en avgörande betydelse för 
elevernas lärande, är jag intresserad av att utgå ifrån lärarens perspektiv. Jag hoppas att 
detta skulle kunna bli ett bidrag till utbildningsvetenskapens utveckling inom 
kemiundervisning för år 1-5 och att min studie skall kunna ge enkla förslag till 
undervisningsmetoder i kemi som fler ”icke-naturvetare” vågar använda. Förebilder är ju 
viktiga för att icke-naturvetare skall våga undervisa i kemi. 
 
Jag hoppas att du har möjlighet att hjälpa mig med att få kontakt någon eller några lärare 
som kan hjälpa mig med att genomföra min undersökning. 
 
Ni får gärna ringa mig (xxxx-xxxxxx) eller svara via detta mejl om någon är intresserad 
av att vara med eller om ni har några frågor.  
 
PS. Ifall någon vill veta innehållet i frågorna innan de bestämmer sig för att vara med så 
finns de i bifogad bilaga. DS. 
 
 
Bästa hälsningar 
Gunilla 
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     Bilaga 2 
 

Intervjufrågorna 
För att öka möjligheterna att underlaget skall kunna användas i andra forskningsstudier 
väljer jag att inledda intervjun med personliga frågor som kön, utbildning, antal år som 
lärare, ev tidigare sysselsättning och fritisintressen. Jag kommer därför även att ställa 
fakta frågor om vilken typ av skola som läraren jobbar vid tex är det en f-3, f-6 eller f-9 
skola, samt om det är en kommunalskola eller friskola.  
 
Personliga frågor 
1. Kvinna Man 
 
2. Vilken utbildning har du? 
 
3. Hur många år har du jobbat som lärare? 
 
4. Har du haft en annan sysselsättning innan du började jobba som lärare? 
 
5. Har du något speciellt fritisintresse som du tror kan påverka ditt arbete som lärare? I så 
fall vilket? 
 
6. Vilken typ av skola jobbar du vid? 
 
Frågor som berör syftet med denna studie 
 
7. Hur ser den lokala arbetsplanen ut för de naturvetenskapliga ämnena på din skola? 
 
8. Hur är ditt arbete organiserat med avseende på schema, utrustning, lokaler, ansvar, 
lokal arbetsplan etc? 
 
9. Ange ett eller flera kursmål i kemi i år 5 som du känner att dina elever uppnår. 
 
10. Vilka arbetssätt och arbetsformer använder du när dina elever skall uppnå detta eller 
dessa mål?  
 
11. Vilka av ovan nämnda arbetssätt använder du oftast? Och varför?  
 
12. Vad, hur, när och varför väljer du innehållet i din undervisning, när den rör kemi?  
 
13. I vilken grad samverkar du din undervisning när den rör kemi med andra ämnen? 
  
14. Hur dokumenterar dina elever sitt kemiarbete? 
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