
  

En kvalitativ studie om lärares engagemang att fånga 
elevernas nyfikenhet och intresse i 
naturorienteringsämnena   

förskoleklass till årskurs 3 

MENNA-MARIA MATTI & MICHLINE SOULAKA 

 
 
 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Nicklas Ekebom 
 
Examinator: Markku Jääskeläinen 
 
Termin   VT18        År 2018 
 

  
 



 

 
 
 
 
Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 
kultur och kommunikation OAU093 15 HP 
  Termin Vt18 År 2018 
 
 
SAMMANFATTNING 
_______________________________________________________ 
Menna-Maria Matti & Michline Soulaka 
En kvalitativ studie om lärarens engagemang att fånga elevernas nyfikenhet och intresse 
i naturorienteringsämnena   
I förskoleklass till årskurs 3 
A qualitative study on the teacher's commitment to capture the student’s curiosity and 
interest in nature orientation 
2018 Antal sidor: 20 
_______________________________________________________ 
 
Vår studie handlar om lärarens engagemang att fånga elevernas nyfikenhet och intresse 

i de naturorienterande ämnena. Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder som 

fungerar bäst för att öka elevernas intresse och nyfikenhet för NO-ämnena. Vi använde 

oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för att besvara vår fråga. Frå-

gan vi ville ha svar på var: Hur gör lärare för att stimulera elevernas nyfikenhet och in-

tresse i NO-ämnena i F-3 idag? Vi kategoriserade vår insamlade data för att analysera 

och bearbeta dessa i vår studie, kategorierna tog form utifrån svaren vi fick av våra sex 

informanter. I resultatet framkommer det att utomhuspedagogik och natur och teknik för 

alla (NTA) är två mycket omtyckta undervisningsmetoder. Slutsatsen vi drog är att bar-

nen har ett naturligt intresse och de är villiga att jobba inom ämnet NO.  

 
_______________________________________________________ 
Nyckelord:  Nyfikenhet, intresse, laborativ, No-ämnen, experiment, NTA, utomhuspeda-
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1 Inledning 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) ska den naturoriente-

rande undervisningen syfta till att eleverna utvecklar kunskap om No-ämnena samt intresse och ny-

fikenhet för att undersöka omvärlden. Naturämnena är bland annat fysik, biologi, kemi samt geo-

logi, astronomi, geofysik etcetera. Naturorientering handlar om att beskriva och förklara olika natur-

liga fenomen i vår omgivning. Det finns många naturorienterings ämnen som kan hittas i universite-

tens utbildningskataloger men de tre förstnämnda det vill säga biologi, kemi och fysik, samt teknik 

finns med i skolans kursplaner (Sjöberg, 2010).  Skolverket (2017) menar att det finns olika definit-

ioner av vad teknik är. Teknik är de föremål i form av redskap och verktyg som människan har 

skapat för att underlätta och ersätta sina fysiska behov. Teknik kan även ersätta den kognitiva för-

mågan i form av redskap som är datorprogram och spel. Alltså är teknik allt från mjukvara i bilar 

och datorer till rullstolar och leksaker. Det framhålls även i Skolverket (2011) att den tekniska ut-

vecklingen försiggår i hastigt takt, vilket påverkar samhället.  
 

1.1 Teori / bakgrund 

Kast (2003) förklarar att nyfikenhet och intresse inte bara är grundläggande känslor, utan att 

de utvecklas mycket tidigare än i skolåldern. Redan hos spädbarn kan det iakttas tidigt. Vidare 

menar Kast (2003) att de finns i människans natur att ha intresse för något och sedan i sin tur 

undersöka det. Alltså att intresse är en målmedveten inlevelse. Vilket gör att man vill utforska 

det som har väckt vårt intresse för att framställa det i handling.  

 

Kast (2003) hävdar att om man utmanar eleverna kommer deras intresse väckas och utvecklas 

men det ska inte vara alltför lätt då motivationen kan drabbas negativt eller förloras helt. In-

tresse på latin inter- esse betyder att vara emellan. Nyfikenhet innebär när en människa har 

upptäckt något nytt och sedan leder till att dennes tidigare intresse förstärks. Kast (2003) ex-

emplifierar att när barnet lär sig gå är det sannolikt att det är nyfikenheten som gör att barnet 

klarar av övergången från krypandet till att kunna gå självmant.  

 

Vetenskapliga laborationer har funnits sedan 1600-talet (Hult, 2000), laborationer i undervis-

ningssyfte kom att växa sig större framförallt på 1800-talet och påbörjades i Storbritannien 

(Hult, 2000). De första undervisnings laborationerna. De handlade om att barnen skulle få 
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upptäcka och lära. År 1918 fick Armstrong som var en stor förespråkare för laborationer i 

undervisningssyfte kritik, mycket av kritiken handlade om att det var för mycket upptäckande 

och då började mer strukturerade laborationer ta form (Hult, 2000). Under slutet på 1990-talet 

och början av 2000-talet sågs laborationer som en naturlig del av undervisningen. Detta redo-

görs i Högström, Ottander och Benckerts (2006) artikel att laborationer ska gynna elevernas 

inlärning och förmågor, såsom begrepp, bearbeta sina idéer och grundläggande färdigheter. 

Dock har även laborationer kritiserats för att vara förvirrande när det kommer till begrepps-

bildning samt att de anses vara mycket kostsamma (Högström, Ottander & Benckerts, 2006). 

Högström, Ottander & Benckerts (2006) påpekar även, att barn ofta lär sig sämre av ett labo-

rativt arbetssätt i senare åren i skolan. Det finns trots det olika faktorer man behöver ta hänsyn 

till. De påverkar utformningen av lektionsupplägget, till exempel om det finns tillgängliga 

materiella resurser, gruppens storlek, krav från kursplaner samt lärarens syn på naturkunskap-

ens karaktär allt detta påverkar självklart i vilken grad elever lär sig.  

 
Elstgeest (1996) beskriver att sättet att ställa frågor på är viktigt. Syftet med att ställa frågor 

bör vara att få barnen stimulerade och få igång tankeprocesserna och på så sätt utveckla tanke-

förmågan. Det finns flera former av frågor och det är viktigt att benämna att de har olika typer 

av inverkan på barnen. Improduktiva frågor är den form man ska försöka undvika i stor ut-

sträckning nån gång ibland kan dessa vara okej, en improduktiv fråga har formen av att fråga 

efter något barnen redan kan, något som de kan hitta i böckerna eller något de precis pratat 

om det vill säga en repetition av något. Dessa frågor stimulerar inte eleverna på samma sätt 

som Produktiva frågor, dessa frågor börjar oftast med hur, eller och varför? Dessa kan även 

ställas av både elever och lärare. 

 

Elstgeest (1996) skriver att barn vill försöka lösa problem utanför deras omfattning vare sig 

utrustningen är tillräcklig bra eller inte. Ibland så passar den inte just det barnen vill under-

söka. Det kan vara så att ett problem är för svårt, då krävs det experiment. Läraren är en viktig 

tillgång där hen ska bidra till att vidareutveckla barnens horisont och som ska visa vägen till 

kunskap, eftersom hen vet vilka förmågor barnen har och därav kan läraren anpassa kvalitet 

och kvantitet på upplysningar och förklaringar efter barnens kunskapsnivå. När barnen börjar 

med att ställa frågor innebär det att de vill veta något, vilket leder till att de är intresserade. 

Vidare menar Elstgeest (1996) att intresse är en faktor till fruktbart lärande, där lärarens för-

klaringar är uppskattade och givande för barnen. En bra lärare är medveten om när intresse 
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och frågor uppstår då har man kännedom att barnen har en fungerande läs- och skrivför-

mågan. 

 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskij (1896–1934) 

teori om barnets lärande, språk och utveckling. Vygotskij menar att barnet utvecklas i ett soci-

okulturellt sammanhang där kommunikation och språket har en betydelsefullhet för barnet 

och miljön. Ett av de fundamentala begreppen är den mediering där barnet behöver använda 

sig av verktyg eller redskap, för att kunna förstå sin omgivning och kunna verka i den (Säljö, 

2014). Nilsson (2004) skriver att lärande sker i skolan genom att bygga på elevernas kommu-

nikation med lärare och med varandra och på så sätt bli deltagande i praktiken. Att tillhöra 

den sociala gruppen och kommunikativa gemenskapen är en viktig startpunkt för lärandet där 

samverkan mellan barnen i ett socialt sammanhang som är både avgörande för vad barn lär sig 

men även hur barn lär sig. Vidare menar Nilsson (2004) att språket och kommunikation inte 

endast är redskap för lärandet utan viktiga komponenter för lärandet och tänkande, därav en 

länk mellan människans tänkande och kultur. 

Ramfaktorer är en sak alla lärare måste brottas med dagligen. Dessa kan vara allt ifrån tiden, 

personal, gruppstorlek, lokaler samt närsamhälle och ekonomiska resurser. Till exempel så 

används inte tiden bara åt undervisning, läraren har även andra uppgifter på sitt avtal, därav 

behöver läraren bli medveten om hur tiden ska användas, hur lång tid arbetsuppgifter tar samt 

vad hen ska använda tiden till. Kan hen planera allt detta så blir det någorlunda realistiska 

mål. En annan ramfaktor som ofta diskuteras är att det behövs flera vuxna, dock menar Lind-

ström och Pennlert (2016) att det är en fråga om kvalité. Skulle man ha välutbildade och enga-

gerad personal kan det även väga upp. Gruppstorleken har en avgörande roll för hur mycket 

tid läraren har med varje elev samt vilka metoder läraren kommer att välja i sin undervisning. 

Dagens undervisning påverkas även av lokalerna. Alla skolor har olika förutsättningar för 

både inom- och utomhusundervisningen. Läraren måste se över sina didaktiska val och hur 

Vad Och varför Frågorna då inlärningsmiljön har en stor betydelse när det kommer till stimu-

lering och lust att lära hos eleverna. Valet av miljö påverkar även hälsan (Lindström och 

Pennlert, 2016).  

Stora klasser har varit ett väldigt om diskuterat ämne under lång tid. Forskning har gjorts för 

att se om stora klasser hämmar inlärningen. Granströms (2007) forskning från 1997 kunde 

man se att gruppstorleken inte hade någon större betydelse, arbetsformerna var av mycket 
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större betydelse för inlärningen. Granström (2007) beskriver vidare Einarsons forskning som 

visade att elevgrupper mellan 19 och 29 elever har lika mycket kontakt med sin lärare, därav 

blir det ingen skillnad för eleverna om det är en liten eller stor elevgrupp. Tittar man istället 

från lärarens perspektiv så får gruppstorleken en mycket stor betydelse. Att vägleda, ge upp-

märksamhet och att disciplinera en större grupp kommer självklart kräva mer uppmärksamhet, 

koncentration och en större arbetsinsats än i en liten elevgrupp (Granström, 2007).  

1.1.1 Undervisningsmetoder 

SLI är en lättillgänglig digital tjänst där ljud, film, textbaserade böcker, människors upplevel-

ser och kunskaper vävs tillsammans. Målet med SLI är att eleverna ska tycka att det är roligt 

att ta till sig kunskap, genom att de tillägnar sig kunskapen på ett stimulerande och lättåtkom-

ligt lärande skapas även engagemang i klassrummet (SLI, 21.05.18). 

 

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. NTA är ett lärarstödsprogram och är den 

största i Sverige om man ser till antalet användare och själva programmets innehåll. NTA har 

funnits under väldigt lång tid, närmare bestämt så introducerades det under 1997. NTA är den 

svenska motsvarigheten till det amerikanska programmet Science and Technology for Child-

ren (STC), detta finns även i många fler länder i liknande varianter till exempel Mexiko, Thai-

land, Brasilien, Panama, Sydkorea, Tyskland och Kroatien (Mellander & Svärdh, 2017). Den 

tidigare variationen (STC) spåras så långt som till 1960-talet och den nuvarande formen av 

programmet har funnits sedan 1995. STC grundade sig på konstruktivistisk inlärningsteori. 

Teorin definierar inlärning som en process, det krävs att personen i fråga ska vara engagerad 

och aktiv för att inlärning ska kunna ske (Mellander & Svärdh, 2017). NTA har likt STC en 

struktur som bygger på tre stycken komponenter, den första är experimentlådor/ läromaterial 

med dessa medföljer instruktioner. Den andra är lärarhandledningar och utbildning. Den 

tredje komponenten är stöd till skolledarna. Som tidigare nämnt introducerades 1997 det som 

kom att kallas NTA, man översatte och anpassade det till den svenska läroplanen. Det finns 

dock skillnader mellan dessa två, tillexempel så finns det ett färre antal teman och experi-

mentlådor i NTA än i STC. Även stödet till skolledare är något minde omfattande än i STC 

(Mellander & Svärdh, 2017). 

 

Kooperativt lärande är ett pedagogiskt didaktiskt tillvägagångssätt som går ut på samarbete 

mellan eleverna, det kan vara i par eller grupper, där de lär sig under lektionen att lösa gemen-
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samma frågeställningar för att uppnå samma mål. Lärarens arbetsuppgift är att se till att struk-

turera samarbetet mellan eleverna och därigenom skapar lärande. Genom att eleverna tillsam-

mans uppmuntrar och stödjer varandra gör det att de har ett ansvar för varandras lärande. Ge-

nom att läraren möjliggör samarbetet mellan eleverna, så skapas ett ömsesidigt beroende av 

varandra. För att denna metod ska fullföljas måste alla elever engageras. Att starka elever 

hjälper de som behöver stöd, vilket gör att de kan lära sig och utvecklas mer själva men även 

på samma gång hjälpa andra att utvecklas i både förståelse och även andra sociala färdigheter 

såsom empati och samarbetsförmågor (Kooperativt lärande, 13.05.18). 

 

Enligt Szczepanski (2013) har det visat sig att verksamma lärare i förskoleklass och grundsko-

lans tidiga år, har intresset ökat för utomhuspedagogiken de senaste åren. Han skriver i sin av-

handling om huruvida lärarna uppfattar lärmiljöer utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 

Han menar att platser har många olika uttryck i ett lärande och undervisningssammanhang “i 

klassrummet” är platsen och den didaktiska var-frågan en självklarhet. Den didaktiska Var-

frågan fokuserar mer mot den fysiska inomhusmiljön där platsen ansågs av lärarna som lämp-

liga för undervisning och lärande. Szczepanski (2013) skriver att i studiens resultat framkom 

det vilka aspekter som har betydelse för platser i lärarnas pedagogiska arbete i skolan. Det 

som framkom var att lärande och undervisning utomhus som lärarna noterade kring platsens 

betydelse var att: använda större öppna ytor, upptäcka andra lärmiljöer än klassrummet, 

främja växelverkan mellan olika lärmiljöer, förena teori och praktik, tillämpa ett kroppsligt, 

sinnligt lärande, skapa variationsrika möten med olika fenomen, utnyttja utomhusmiljöers 

rumsliga mångfald, skapa en utomhusplattform för miljöarbete samt slutligen disponera tiden 

på ett friare sätt (Szczepanski, 2013).   

 

Utomhuspedagogik är mer än bara ett lustfyllt lärande, den kan gynna eleverna på flera sätt 

till exempel hälsan. Med hjälp av framförallt solen och frisk luft kan barnens immunförsvar 

stärkas Ohlsson (2015). Vidare menar Ohlsson (2015) på att dem flesta smittor sprids inom-

hus då barnen sitter tätt intill varandra och det dessutom brukar vara väldigt dåligt ventilerat, 

medan utomhus förblir luften fräsch. En nackdel som Ohlsson (2015) tar upp och beskriver är 

Boldemans med fleras forskning kring UV-strålning som barn utsätts för utomhus. Beroende 

på vilken miljö man låter barnen vistas i förnedras mängden UV-strålning, låter man exempel-

vis barnen leka i en park med massa sand och asfalt kommer barnen utsättas för mycket UV-

strålning medan lek i exempelvis skogen sänker UV-strålningen med cirka 70% (Ohlsson, 

2015).  
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Hult (2000) har sammanfattat 4 av 7 punkter som är kopplade till varför laborationer är bra i 

utbildningssyften. Det första punkten handlar om att elever lär sig genom att laborera, vilket 

ökar deras meningsfulla lärande. Det andra punkten tillägnar sig elever genom att laboreran-

det in socialiseras i den vetenskapliga miljön och den tredje blir elever skickliga hantverkare. 

Det fjärde tanken är att elever motiveras i deras studier. Se tabell 1. 

 

Tabell 1.  Tabellen föreställer Hults (2000) 7 syften angående laborationer i undervisning.  

 

1. Kompletterar teorin, visar tillämpningen av teorin och ger en känsla för teorin/ fenomenet. 

2. Utvecklar en analytisk och kritisk förmåga och förmågan att formulera mål. 

3. Hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande 

4. Underlättar förståelse för vetenskapligt arbete. 

5. Ger färdighet och vana att använda tekniker som används i vetenskapligt arbete. 

6. Motiverar till tekniskt –naturvetenskapliga studier. 

7. Utvecklar den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan. 

                                                                                                                                     (Hult, 2000. S.48) 

Hult (2000) skriver att det riktas kritik mot laborationer. Det ställs allt för mycket över- och 

underkrav under laborationen. Med överkrav menas att eleven inte behöver ha tillräckligt med 

kunskap för att lösa problemet, alltså att eleven under laboration inte behöver tänka på både 

genomförande och teorin samtidigt. Underkrav innebär att eleven ska följa instruktionerna 

noga och eller den ska genomföra något som hen redan vet. Han menar vidare att genom att 

illustrera med laboration är det inte nödvändigtvis att det hjälper eleven att förstå teorin. Men 

det är även kostsamt när elever laborerar, eftersom eleverna lär sig mer av de praktiska färdig-

heterna än det teoretiska. Alltså med laborationer tränas elever på att hantera och styra saker 

mer allmänt (Hult, 2000).  
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1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst för att öka elevernas 
intresse och nyfikenhet för NO-ämnena.  

• Hur gör lärare för att stimulera elevernas nyfikenhet och intresse i NO-ämnena i F-3 
idag?   

2 Metod  

Problemområdet i denna studie berör elevers nyfikenhet och intresse för NO-undervisningen. 

För att kunna begripa lärares tankar och reflektioner kring NO-undervisningen valde vi att an-

vända oss av en kvalitativ metod, med syftet att få detaljrika berättelser kring erfarenheter och 

arbetsmetoder. 

  

Det första vi gjorde var att skriva en forskningsplan och en tidsplan, för att disponera tiden or-

dentligt Nyberg & Tidström (2012). 

  

Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod (Bryman 

2011). Denna metod valdes då vi anser att den möjliggör en viss frihet för informantens svar. 

Samtidigt fick vi möjligheten att hålla intervjun inriktat i ett visst tema. Övervägande om ob-

servationer skulle inkluderas eller inte gjordes också. Vi bestämde dock att utelämna dem då 

Bryman (2011) förklarar att intervjuer tar lång tid att transkribera och bearbeta, därav valde vi 

att lägga fokus på intervjuerna. Alla medverkande lärare blev informerade om att deras identi-

tet förblir anonym. Vi skrev ett informationsbrev där vi delgav information om själva studien, 

kort om oss samt information om anonymitet och att de får avbryta när de vill. I informations-

brevet fanns även kontaktuppgifter till oss såsom telefonnummer och mailadresser. Maila-

dress och namn på vår handledare fanns även med i brevet. Vi bestämde oss för att intervju-

erna skulle förbli anonyma med tanke på forskningsetiken. Vetenskapsrådet (2017) säger att 

medverkande personer inte ska kunna bli kränkta eller skadade när de medverkar. 

 

Bryman (2011) och Nyberg & Tidström (2012) förklarar att man brukar särskilja mellan kva-

litativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa ansatser syftar till att försöka bilda sig en förstå-

else för upplevelser, uppfattningar eller avsikter med något det vill säga få en förståelse för 

olika fenomen. När man använder sig av kvalitativa metoder görs det med frågor, vanliga ty-

per av frågeord kan vara exempelvis vem, hur/ på vilket sätt, varför och så vidare. Svaren blir 
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per automatik uttryckta med ord och satser nästan aldrig med siffror. Som med allt annat finns 

det både för- och nackdelar med kvalitativa ansatser till exempel så tar det lång tid att tran-

skribera och analysera den kvalitativa fakta man har på ett djupgående sätt, detta medför att 

man inte kan intervjua hur många som helst (Nyberg & Tidström 2012). I vårt fall fick vi nöja 

oss med sex stycken informanter.  

 

Vi kategoriserade vår insamlade data för att analysera och bearbeta dessa i vår studie. Ti-

venius (2015) skriver att många gånger utgår man från forskningsfrågor eller intervjufrågor 

för att sortera sina datainsamlingar. Datainsamling borde kategoriseras utifrån innehållet av 

intervjufrågan och att de återges som i verkligheten. Det som kan hända är att de inrättas efter 

tematiseringen av intervjufrågorna, men det är ingen anledning att göra om kategorierna. Det 

är angeläget att de är skapta av data. Av den orsaken är data meningsfull och man bör låta den 

tala för sig själv. Efter tematiseringen av data som tar sin utgångspunkt i forskningsfrågan, är 

det viktigt att låta data skapa kategorier utifrån varje tema (Tivenius, 2015). 

  

Vi valde att intervjua sex stycken lärare på totalt 3 skolor. Tre stycken lärare på skola 1, två 

stycken på skola 2 och en lärare på skola 3. All kontakt mellan oss och deltagande lärare har 

etablerats via mailkontakt, det vill säga tidsbokning, eventuella frågor från dem respektive 

oss. Anledningen till att vi valde att intervjua lärare på tre olika skolor var för att få en vidare 

bild av metoderna som kan används i NO-undervisningen.  

 

3 Resultat  

Resultatet utgörs av fem kategorier, Natur och teknik för alla (NTA), Utomhuspedagogik, 

Ramfaktorer, Arbetssätt i klassrummet och Nyfikenhet och Intresse. Dessa kategorier kom vi 

fram till med hjälp av svaren i våra intervjuer, kategorierna kommer hjälpa oss att besvara vår 

forskningsfråga. 

3.1 Natur och Teknik för Alla 

Alla lärarna hade en positiv inställning till NTA. Samtliga lärare menade på att barnen älskar 

NTA då de tycker det är roligt att få jobba praktiskt. Lärarna menade på att man kunde se det 

genom att alla eleverna var engagerade och var arbetsvilliga.  
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[…]och det ser man på barnen också, det här med NTA-lådorna dom älskar ju det här med att balansera 
och väga som vi jobbar med nu. Det är jätte mycket aktivitet i klassrummet. När vi håller på. Just NTA-
lådorna tycker jag är fantastiska.                                                                                       

Lärare 3, 16.04.18                                                                        

           

Det framkommer även att NTA väljs för att lärare saknar kompetens. Många av lärarna har 

arbetat i över 10 år och därav läste den gamla lärarutbildningen, detta medförde ett val av äm-

nen då antingen svenska/SO eller matematik/NO valdes att fokuseras på. En del av informan-

terna känner sig lite osäkra på NO delen då de valt svenska/SO i sin utbildning (SOU 

2008:109), de känner därför att NTA kan vara till stor hjälp och att de har något att luta sig 

lite mot. 

[…] Jag är svenska/SO lärare i grunden så jag tackar gud för dem där lådorna dem är jättebra så dem lutar 
man sig lite mot, utan NTA blir det förenat med väldigt mycket förberedelser […]          

Lärare 2, 16.04.18 

 
Trots att alla lärarna hade utbildning och erfarenhet av NTA så fungerade det olika bra i dem tre 

olika kommunerna vi hade våra informanter i. I exempelvis Eskilstuna ligger stort fokus på- och 

mycket användning av NTA, de använder dem årligen och återkommer till temana med nästkom-

mande kull. De tycker det fungerar bra, underlättar för dem och spar tid. Medan en skola i Söder-

tälje kommun menade på att de använder NTA-lådorna ibland, då de tycker det kostar onödigt 

mycket pengar för saker man kan plocka ihop själv på skolan. Sist men inte minst Strängnäs kom-

mun. De har ingen ansvarig på kommunen som kan fixa och fylla på med material i lådorna. Detta 

medförde att de stod något år utan användning innan de blev utdelade ett par lådor till varje skola i 

kommunen.  

[…] Nej förut var det, det finns ingen ansvarig längre på kommunen så nu har skolan fått några NTA-lå-
dor var. Sedan har vi några kollegor gjort i ordning andra lådor i teknik med mera experiment. 

Lärare 1, 27.03.18 

 

3.2 Utomhuspedagogik  

Det framgår tydligt att utomhuspedagogiken är en viktig del i NO- undervisningen. Alla infor-

manterna menade på att barnen konkret behöver känna, lukta, höra och se ibland även smaka 

för att koppla det teoretiska till det konkreta. Många av lärarna går ut regelbundet med sina 

elever i skogen.  
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[…] Sen kan det även vara utomhusverksamhet till exempel att du går upp i skogen och tittat på knoppar, 
när man jobbar med NO kan man gå ut och titta på träd och vårtecken, att man får klämma känna och 
lukta. 

Lärare 4, 16.04.18 

Placeringen av skolan är av stor vikt, den har en stor betydelse för hur mycket man går ut i skogen. 

De två skolorna som var i direkt anslutning till skogen gick ut mer regelbundet med sina elever i 

skogen.   

 […] ja det blir lite blandat med lite experiment och exkursioner, titta lite i naturen. Vi är mycket i närom-
rådet för att skolan ligger så bra till […] vi promenerar varje måndag och då kollar vi på vad som har hänt 
ute i naturen samt fotograferar på samma ställe, så ser vi hur ljuset ändras. 

Lärare 5, 17.04.18 

 
En av skolorna la väldigt stor vikt på att vara utomhus, de har planerat bygget av ett utom-

husklassrum. De ansåg att man kan undervisa mycket mer utomhus i den friska luften om ele-

verna kan sitta och skriva, rita och pyssla vid bord. 

[…] det planeras ett bygge av ett uteklassrum till oss som då har bänkar och så, så att man kan sitta men 
det är inte klart, det bara flyttas fram hela tiden. Det är för att det inte finns tid, ekonomiskt så finns peng-
arna.       

Lärare 5, 17.04.18 

Nästan alla lärarna påpekade även att utomhuspedagogik gynnar elevernas välmående lika mycket 

som de är kul och intressant för dem. 

[…] frisk luft är något barnen får på köpet när man är ute och dessutom lär sig nytt, det ökar deras välmå-
ende och de får röra på sig […] Många barn lär sig bäst när de får röra på sig. 

Lärare 1, 27.03.18 

 

3.3 Ramfaktorer 

En annan sak som har förändrats över tid är gruppstorleken. Idag är det ofta mellan 19–31 ele-

ver i klasserna, det kan variera beroende på om det är en storstad eller en glesbygd. De lärarna 

vi träffade hade mellan 19–28 elever i sina klasser och nästan alla menade på att det är för 

stora grupper och att tiden inte räcker till som förr. De som hade flest elever i sina klasser var 

Eskilstuna- och Södertälje kommun av dem tre kommuner vi besökte. I Eskilstuna kommun 

låg statistiken i för läsåret 2017/2018 på högst 28,5 och lägst 15,0 i snitt i årskurs tre medan 

31,0 som högst och 11,0 som lägst i årskurs två, i årskurs ett var snittet 27,7 och 10,0. Siff-

rorna vi har fått visar varje skolas värde vi har då valt att visa lägsta respektive högsta värdet i 
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varje årskurs. Alltså är det värden från olika skolor, där de med lägst värde är skolorna på 

glesbygden (personlig kommunikation Eskilstuna Kommun 16.05.18). 

[…] oftast fungerar det bäst med små grupper. Det är knappt man hinner hjälpa alla under en lektion, där-
för har vi nästan alltid NO i halvklass. 

Lärare 6, 28.03.18 

 

Man pratar ofta om att elever med svårigheter måste stimuleras och få chansen att utveckla sin 

kunskap. Ofta glömmer man bort eleverna som kan lite mer än de andra. De behöver också 

utmanas för att behålla deras intresse och nyfikenhet. Ett exempel som togs upp var en elev 

som älskade experiment och låg lite före de andra, denna eleven påpekade att experimenten 

som gjordes i gruppen inte var lustfyllda nog. Som på många andra skolor också finns inte 

ekonomin och tiden att arrangera experiment på individnivå. 

 

 […] då har vi sagt att eleven får kolla på Ipaden. Då har vi sökt upp lite olika slags experiment som hen gillar 
bland annat adventskalendrar som finns, olika tekniska högskolor brukar lägga upp. De är korta experiment 
kanske på 3–4 minuter. […] vi har svårt att rigga experiment bara för hen i klassrummet då alla sitter jobbar med 
olika saker.  

Lärare 1, 27.03.18 

 

3.4 Arbetssätt i klassrummet  

 
Majoriteten av informanterna påpekade att man måste ha en varierad undervisning för att alla ele-

verna lär sig på olika sätt. De menade på att en varierad undervisning skulle gynna alla eleverna på 

ett eller annat sätt.  

[…] Jag tänker att den ska vara varierad för att eleverna lär sig på olika sätt. Det handlar om att experi-
mentera, skriva och se film. Samtala, kommunicera med varandra samt rita.        

Lärare 2, 16.04.18 

                                                      

En av informanterna menade på att väldigt mycket av arbetet som sker i NO-undervisningen utförs i 

grupp. Hen har valt att öva barnen i att arbeta i grupp på ett kooperativt sätt. Det finns kort med 

olika uppgifter på som barnen får tilldelade, det kan vara exempelvis sekreterare, kontrollant, sam-

manfattare och så vidare. Barnen lär sig då ta olika roller och arbeta naturligt i grupp. Dessa korten 

används inte hela tiden, men används ofta och i dem flesta ämnena.   
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[…] Om klassen blir en samarbetande grupp får det positiva konsekvenser där alla känner att de är lika 
viktiga och att vi lär av varandra. I en trygg miljö vågar vi tänka, misslyckas och prova igen. 

            Lärare 6, 28.03.18 

 

 

En tydlig skillnad som många av informanterna tog upp var användningen av film har föränd-

rats. Förr var man tvungen att ringa och beställa filmerna via media centralen, det tog dels tid 

att vänta i telefonkö, dels tog det tid för filmerna att komma då många brukar låna dem och 

detta medförde att filmerna ofta var försenade. Man kunde få dem en eller ett par veckor efter 

att man arbetat klart med ett tema. En annan aspekt att ta hänsyn till är att man inte visste rik-

tigt vad som fanns på filmerna. Det hade hänt att lärare råkat visa olämpligt material ibland.  

[…] förut fick man beställa VHS filmer och när de väl kom visste man knappt va det va för något på dem, 
nu kan man ju titta på dem innan och det ska man göra. För det har ju hänt att man har gjort det, det kan 
nog bli tokigt. 

Lärare 2, 16.04.18 

3.5 Nyfikenhet och intresse 

Det framgår av samtliga lärare att både intresset och nyfikenheten är en naturlig del hos eleverna i 

just NO- undervisningen i åldern förskoleklass till årskurs tre. De menar på att barn i den här åldern 

älskar djur, natur och att få vistas utomhus. De menar även på att kroppen ligger dem nära då de har 

en egen och därav är nyfikna på hur den fungerar.  

jag tycker de brukar fångas av att de vill veta, de är nyfikna på hur världen fungerar. 

Lärare 5, 17.04.18 

 

Ingen av lärarna tyckte att det är svårt att skapa ett intresse hos eleverna som sedan leder till mer ny-

fikenhet hos dem. Lärarna menar att med små knep får man med eleverna på i princip allt. I citatet 

nedan handlar det om ett experiment med salt och vatten, eleverna tror att läraren kan trolla men ef-

ter att dem genomfört experimentet med ett ägg förstår att läraren haft saltlösning i sitt glas. 

Oh! det tycker jag inte att det är så svårt, alltså det kan vara på olika sätt, här var det lite magi och de tror 
från början att man ska vända på knappen.  

Lärare 1, 27.03.18 
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4 Diskussion  

Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst för att öka elevernas in-

tresse och nyfikenhet för NO-ämnena. Det som framkom i studien är de arbetssätt som an-

vänds mest och fungerar bäst enligt lärarna är NTA och utomhuspedagogik, samt lite film när 

det passar in. Studien tog sin form utifrån vår forskningsfråga: Hur gör lärare för att stimulera 

elevernas nyfikenhet och intresse i NO-ämnena i F-3 idag?  Med hjälp av intervjuer kunde vi 

få en praktisk bild av hur det ser ut i undervisningen och klassrummen. Vi undersökte vilka 

metoder det fanns för att väcka nyfikenhet och intresse hos eleverna i F-3 i NO-ämnena. Med 

hjälp av kategorierna kunde vi fånga det som står i fokus för vår undersökning.  

 

Det vi kunde se är att lärarna hade en positiv inställning till NTA, dels menade de på att ele-

verna tycker det är roligt och spännande att experimentera och laborera. Dock ser vi att lä-

rarna väljer NTA för bekvämlighetensskull/kompetensbrist och ramfaktorer som exempelvis 

tidsbrist. Alla lärarna menade på att det är för omständligt att planera och plocka fram 

material för laborationer. Det vi menar med bekvämlighetensskull är att det finns två aspekter, 

den första är att det inte tar tid att planera inför NTA då färdiga handledningar, instruktioner 

och material redan finns. Den andra aspekten är att lärarna väljer att använda NTA som en 

trygghet då ett par av dem inte känner att de har tillräckliga kunskaper i området. 

 

NTA fungerar då som ett stöd. Dock har inte alla möjligheten, ekonomin eller så finns det 

ingen samordnare på kommunen som kan ordna med NTA-lådor som i exempelvis Strängnäs 

Kommun. Där lådorna fick stå ett år utan användning då ingen samordnare fanns som kunde 

fylla på och ordna lådorna, efter det delades lådorna ut på skolorna och det blev deras eget an-

svar att fylla på dem och fixa laborationer för de områden de känner fattas. I Södertälje påpe-

kade läraren att det är för dyrt med NTA-lådorna och att man egentligen kunde plocka ihop 

material själv och att det räcker med någon NTA-låda ibland, även Mellander och Svärdh 

(2017) styrker detta då dem beskriver kostnaderna av medlemskapet för NTA 15 000kr som 

inträdesavgift, samt kostnader per experimentlåda (5000 kr) samt terminsavgift på 20kr per 

elev. Det framkommer i studien som Mellander och Svärdh (2017) beskriver att det endast är 

små grupper som gynnas märkvärdigt. Med små grupper menas barn med annat modersmål, 

barn med funktionsvariation och ekonomiskt utsatta elever (Mellander och Svärdh, 2017).  
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Fördelarna med utomhuspedagogik är dels att barnen får använda sina sinnen genom att ex-

empelvis känna, lukta, se, höra och ibland smaka. Det gynnar alltså elevernas hälsa både psy-

kiskt och fysiskt (Ohlsson, 2015). Lärarna menade på att ett traditionellt stillasittande lärande 

kan missgynna eller fungera dåligt för många barn, tillexempel kan det påverka mängden 

frånvaro, att bara sitta i klassrummet kan sprida smittor mycket mer än om barnen fått under-

visas utomhus där luften förblir fräsch (Ohlsson, 2015). Dessutom pratade alla lärarna om att 

det var viktigt med en varierad undervisning både för att barnen ska lära sig men även för att 

det ska förbli lustfyllt, genom att göra lite av varje gynnar man en större skala elever.  

 

Vi anser att kooperativt lärande är både viktigt och bra för att vi lever i ett demokratiskt sam-

hälle där man ska kunna behandla alla lika. Skolverket (2011) menar att ”undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällsli-

vet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar” (Skolverket, 2011, s. 8). Vi 

anser att kooperativa strategier bör användas mer som arbetsredskap ämnesövergripande. Där 

läraren menar att en av huvudtankarna är att eleverna lär sig en strategi som kan användas 

oavsett om det är tex NO.  Då behöver inte läraren ge instruktioner om hur de ska arbeta utan 

koncentrerar sig mer på innehållet. Dels lär sig elever att arbeta tillsammans i grupper men 

även att de lär sig att ta eget ansvar. Kooperativt lärande (2018-05-19) menar att om läraren 

inte använder rätt strategier kan det hända att det missgynnar elevers lärande i grupprocessen.  

 

Det framkommer att SLI används och anses fungera bra. Att det gynnar de flesta elever och 

speciellt elever med funktionshinder på ett lustfullt och stimulerande sätt, exempelvis elever 

med dyslexi som har läs- och skriv svårigheter. Det blir lättillgängligt för dem att ta in kun-

skapen utan någon större möda. Enligt SLI är meningen med användningen av film och deras 

tjänst att eleverna ska få lära sig samtidigt som de har kul, de påpekar även att man ska kunna 

lära sig oavsett sin förmåga man ska kunna ta till sig en inspirerande och lättillgänglig kun-

skap. De menar att det inte finns något som ger så bra grund som en relevant film ger för att 

skapa diskussion och engagemang (SLI, 20.03.18). 

 

Det som framkom från de intervjuade var hur viktigt det är med kommunikation mellan elever 

och lärare samt elever mellan varandra. Detta skapar ett meningsfullt lärande. Kommunikat-

ion kan skapas genom mediering där eleverna är aktiva i NO-undervisning genom att laborera 

och undersöka ett fenomen tillsammans utvecklar dem lärande. Det stöds av Vygotskij (I 
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Säljö, 2014) som skriver för att ett lärande ska vara meningsfullt ska språket och kommuni-

kation vara kopplade till ett socialt sammanhang mellan barnet och miljön. Vidare menar 

Vygotskij (I Säljö, 2014) att språket är ett verktyg för barn som deltar i olika aktiviteter på så 

sätt bildas meningar i en social samverkan. Även Nilsson (2004) beskriver att en startpunkt 

för lärande är kommunikation som sker i praktiken mellan lärare och elever och elever mellan 

varandra. En av lärarna säger att det är viktigt att innan man introducerar experimenten ska 

man använda sig av magi och berättelser på detta sätt fångar läraren upp elevernas nyfikenhet 

och intresse. Även vilka frågor som läraren ställer till gruppen är av stor vikt för elevernas 

tankegång i en lärandeprocess. Detta kan kopplas till Elstgeest (1996) som säger att läraren 

kan använda sig av både improduktiva-och produktiva frågor för att stimulera barnens tanke-

gång och på så sätt utvecklas deras tänkande och lärande.  

 

En av anledningarna till varför vi inte tror vi fick fram mer av intervjuerna var att samtliga lä-

rare prioriterade svenskan, eftersom de tyckte att svenskan berörs i alla ämnena. Just i dem 

lägre åldrarna lägger man mycket fokus på läsandet och skrivandet.  

 
…Jag tycker att alla ämnen är viktiga men svenska är nog den viktigaste för att man behöver det för att klara alla ämnen. 

    Lärare 6 28.03.18 

5 Slutsats 

Det vi kom fram till är att barnen är motiverade naturligt. Detta stärks i NO undervisningen då 

mycket av arbetet sker praktiskt och ligger nära deras vardag. I till exempel utomhusundervis-

ningen, får de springa runt i frisk luft samtidigt som de lär sig och behöver inte känna sig in-

stängda och rastlösa. Forskningen visar även att barnen mår bättre att vistas utomhus (Ohls-

son, 2015). Samtliga lärare påpekade vikten av varierad undervisning. I Lgr 11 (Skolverket 

2011) benämns det att undervisningen ska varieras. Några sätt att variera undervisningen på, 

är arbetssättet eller vid instruktionerna, om inte själva uppgiftsformen. Dock kom vi fram till 

att NTA används mer för lärarnas skull än för elevernas. Eleverna är som tidigare benämnt 

villiga och nyfikna på att lära, för dem spelar det ingen roll om det är en NTA-låda med expe-

riment eller det är läraren som har plockat fram material. Däremot är det stor skillnad för lära-

ren. Det kräver tid för bland annat planering, letande efter material samt att skriva instrukt-

ioner åt barnen. Känner man sig osäker kommer man att självklart att välja NTA över att be-

höva göra allt själv. Vi kom fram till att ingen av lärarna använde sig av estetiska uttrycksfor-

mer i sin NO undervisningen trots att de pratar om varierad undervisning. Under intervjuerna 
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märkte vi vilka som var mer bekväm i sin NO undervisning. Till exempel en av läraren pra-

tade om hur viktigt det är med att börja en undervisning med antingen magi eller berättelser 

för att väcka elevernas nyfikenhet och intresse, som sedan genomföra experimentet i halvklass 

har hen väckt intressanta frågor och engagemang hos eleverna. Det är värt att benämna är att 

läraren har vidareutbildat sig inom NO/matematik.   

 
.    
En sak vi kunde dra slutsats om är att placeringen av skolan är en viktig del i hur mycket lä-

rarna använder utomhuspedagogiken, även här är det ramfaktorer som avgör till exempel 

gruppstorlek och tid. Har man exempelvis långt till skogen så går mycket av lektionstiden åt 

att samla elever och gå dit, är gruppen stor och man exempelvis inte har extra personal med 

sig väljer man kanske inte att gå ut i skogen själv heller av säkerhetsskäl. 

 

Det som förvånade oss var att andra metoder som exempelvis att skriva, läsa, rita uppgifter bara be-

nämndes ytligt från samtliga lärare. Ja de pratade alla om en varierad undervisning men ingen lade 

någon större tyngd på att beskriva andra former av undervisningsmetoder  

”Jag tänker att den ska vara varierad för att eleverna lär sig på olika sätt. Det handlar om att experimen-
tera, skriva och se film. Samtala, kommunicera med varandra samt rita.”   

Undervisning går att bedriva på otroligt många sätt och ändå läggar man knappt någon fokus på de 

andra metoderna. Vi dragit slutsatsen att det kan bero på två olika faktorer, dels att lärarna kan ha 

bristande kunskaper och den andra är ramfaktorer som medför val av exempelvis NTA-lådor där allt 

redan är planerat och material finns.                                      
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Bilaga 1 intervjufrågor 

 
Semistrukturerade Intervjufrågorna 
 
Vilket ämne tycker du är det viktigaste i skolan? 

                         

Vad tänker du på när du hör naturvetenskaplig undervisning? 

                         

Vilken är din inställning till att använda experiment som en undervisningsmetod?  

 

Följer du några styrdokument när du planerar och genomför den naturvetenskapliga 

                             

undervisningen? 

                         

Vilka arbetsformer använder du dig av i den naturvetenskapliga undervisningen?   

                        

Har du förändrat något i din undervisning sedan du började som lärare fram till idag?  

 

Gör du något speciellt för att fånga upp elevernas intresse för NO? 

                         

Vad brukar du använda dig av: laborationer, teoripass eller utomhusundervisning? Vilka av 

dessa metoder föredrar eleverna? 

                         

Brukar ni planera tillsammans med eleverna? 

                         

Vad tror du, eleverna ges möjlighet att uppnå målen i NO?  

 

Vilka metoder tycker du fungerar bäst i din No-undervisning? 
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bilaga 2 gruppkorten 

Figur 1 
 
 

 
 
 
Dessa korten används vid gruppövningar och grupparbeten. Varje grupp tillhör en färg, röd, 
orange, gul, blå och grön. Barnen får ett varsitt kort tilldelat med rollen de ska ha i gruppen 
denna gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             


