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Syftet med studien var att öka kunskaperna kring hur lärare menar att de bemöter och 

besvarar naturvetenskapliga frågor och funderingar och leder dessa till fördjupat lärande hos 

eleverna, samt hur de menar att det kan utvecklas. Studiens forskningsfrågor är: Hur beskriver 

lärare verksamma i årskurs F-3 att de fångar upp naturvetenskapliga frågor och funderingar 

och leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna? Hur beskriver lärare verksamma i 

årskurs F-3 att de bemöter och besvarar naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret 

på, och hur påverkar det undervisningen? Vilka faktorer påverkar lärarens möjlighet att fånga 

upp elevernas frågor och funderingar i NO-undervisningen, enligt verksamma lärare i årskurs 

F-3? Studien är kvalitativ och gjord ur ett lärarperspektiv. Datainsamlingsmetoderna var 

intervjuer och enkäter och datamaterialet bearbetades genom att materialet sorterades in i 

teman. De mest framträdande resultaten i studien är att lärare i studien ibland värderar 



   

 

 

faktasökande, praktiska moment och relationen till eleven i undervisningen högre än de 

ämneskunskaper eleverna utvecklar. Elevernas intresse för ämnet, en god relation till eleverna 

samt ett tryggt och gott klassrumsklimat prioriterar lärarna i studien särskilt högt i årskurserna 

F-3. Därför prioriterar studiens lärare även lärares erfarenhet och didaktiska kompetens högt, 

utöver lärares ämneskunskaper. Lärare i studien tar upp att didaktisk kompetens och 

erfarenhet kan kompensera för bristande ämneskunskaper. Tillgång till fakta på internet gör 

att studiens lärare inte känner att de behöver kunna besvara alla frågor och funderingar inom 

NO, och sökmotorer på internet används flitigt. Många lärare i studien skulle vilja organisera 

sin NO-undervisning mer efter elevernas frågor och funderingar men upplever att det inte 

finns tid eller resurser nog för att det ska vara möjligt. Studiens huvudsakliga resultat är att 

lärarna i studien beskriver att de möter elevernas tankar och funderingar både med direkta 

svar och med följdfrågor samt att de leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna med 

en mängd olika metoder så som diskussioner, undersökningar och experiment. Lärarna i 

studien hanterar ofta naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på genom att söka 

upp svaret på internet, gärna tillsammans med eleverna. Detta medför att fokus flyttas från 

ämneskunskaperna till praktiska aspekter som hur man söker fakta och källkritik. Det 

framkommer också att vissa av studiens lärare ser det som viktigare att bemöta eleverna på ett 

bra sätt än att kunna ge rätt svar. Lärarna i studien upplever att tiden är den mest begränsande 

faktorn för hur väl de kan bemöta och besvara elevernas frågor och funderingar och leda 

dessa till fördjupat lärande hos eleverna. Detta styrs i sin tur av flera andra faktorer som 

gruppstorlekar, styrdokument, men också deras egna planeringar.   

______________________________________________________________________ 

Nyckelord: NO, elevfrågor, grundskolan, F-3, didaktik, lärarperspektiv, NO-didaktik, 

elevintresse, elevinflytande och lärarstrategier. 
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Inledning  

 

Under vår grundlärarutbildning har vi uppmärksammats på omfattningen av det 

naturvetenskapliga ämnesfältet. Samtidigt förespråkar den naturvetenskapliga 

didaktiklitteraturen och styrdokumenten fria arbetssätt där lärare ska ta vara på elevernas 

nyfikenhet, och genom undersökningar och observationer bygga elevernas kunskaper 

(Andersson, 2008; Persson & Nilsson, 2018; Skolverket, 2018). Vi frågade oss hur vi skall 

kunna bemöta alla de naturvetenskapliga frågor och funderingar som kan uppkomma med 

sådana arbetssätt.  

 

Vi ser problem i att fria arbetssätt förespråkas samtidigt som lärares naturvetenskapliga 

ämneskunskaper beskrivs som bristande (Johansson, 2012; Andersson, 2012; Nilsson, 2012; 

Kärrqvist & Frändberg, 2010). De Jong, Korthagen och Wubbels forskning visar att lärare 

ofta har låga ämneskunskaper i NO. Detta gäller i synnerhet grundskolelärare där bristen på 

ämneskunskap är omfattande (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Samtidigt beskrivs det att 

elevernas intresse för naturvetenskap minskar med stigande ålder och studierna pekar mot att 

detta beror på att det som eleverna är intresserade av inte berörs i undervisningen (Jidesjö, 

2012; Skolverket, 2016; Lindahl, 2003). Med detta som bakgrund så anser vi att det är viktigt 

att undersöka didaktiken kring hur elevers visade intresse genom frågor och funderingar 

bemöts.  

 

När vi har studerat det NO-didaktiska forskningsfältet har vi blivit medvetna om hur lite NO-

didaktiskt forskning det finns i Sverige med inriktning på årskurserna F-3 och att befintlig 

forskning ofta är relativt gammal. Till exempel skriver Kärrqvist och Frändberg (2010) att det 

finns mycket stort behov av studier gällande undervisningen i dessa årskurser. De skriver att 

det nationellt och internationellt finns en kunskapslucka kring NO-undervisningen och hur 

den skulle kunna förbättras i årskurserna F-3. Vi finner det även anmärkningsvärt hur lite av 

forskningen som berör lärarnas perspektiv och deras ämnesdidaktiska kompetens. Det är 

viktigt att undersöka lärarnas perspektiv och studera deras ämnesdidaktiska kompetens, för att 

se hur de utifrån elevers intresse bygger naturvetenskapliga kunskaper hos eleverna. Detta 

styrks av Nilsson (2012) då hon beskriver att det grundläggande syftet med forskning i 

didaktik är att förbättra undervisningen och att det därför är viktigt att involvera lärarnas 
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tankar i forskningen. Med utgångspunkt i detta har vi valt att studera lärarnas perspektiv och 

således formulerat forskningsfrågorna så att fokuset är på lärarnas tankar och erfarenheter.  

 

En ökad kunskap om hur lärare gör för att bemöta och besvara elevers frågor och funderingar 

och leda dem till fördjupat lärande hos eleverna och hur det kan förbättras, skulle kunna 

utveckla NO-didaktiken på ett sätt som gör att elevernas nyfikenhet på naturvetenskap ökar 

genom undervisningen. Det i sin tur kanske kan bryta mönstret av att elevers intresse för 

naturvetenskapsundervisningen tenderar att minska med stigande ålder (Jidesjö, 2012; 

Nilsson, 2012). Kanske sitter också lärarna på organisatoriska och övergripande lösningar för 

att möjliggöra en bättre NO-undervisning i grundskolans tidiga årskurser.  Studier kring 

elevfrågor kan vara nyttiga för både lärarprogrammet och verksamma lärare eftersom de 

handlar om deras praktiska pedagogiska verksamhet (Gisselberg, 1991). Lärare och 

lärarstudenter behöver kunna fånga upp och uppmuntra till frågeställningar för att motsvara 

styrdokumentens krav och skolans uppdrag (Nilsson, 2012).  

 

Formuleringar likt denna; “Hur lärare bemöter elevers naturvetenskapliga frågor och 

funderingar och leder dem till fördjupat lärande hos eleverna”, återkommer många gånger i 

denna uppsats då den utgör själva grunden för vår frågeställning. Med uttrycket “bemöta 

elevernas frågor och funderingar”, syftar vi på komplexa handlingar som innefattar både 

sociala aspekter men också hur frågan besvaras ur ett pedagogiskt perspektiv. De sociala 

aspekterna kan exempelvis vara att visa att man ser eleven och att frågor är viktigt och 

välkommet. Hur frågan besvaras ur ett pedagogiskt perspektiv kan till exempel vara ett rakt 

svar eller olika handlingar, som att leda frågorna till diskussioner, hypoteser eller 

undersökningar. Med uttrycket “att leda frågorna till fördjupat lärande hos eleverna”, syftar vi 

på hur läraren kan använda även till synes ytliga elevfrågor till att utveckla djupa och 

grundläggande kunskaper hos eleverna. Till exempel skulle en elevfråga om hur mycket en 

Tyrannosaurus Rex väger, kunna ledas till kunskaper om evolutionsteorin eller kunskaper om 

näringskedjor. Vi tänker att en lärare med goda ämneskunskaper och didaktiska kunskaper 

kan hitta små anknytningspunkter i elevfrågorna som kan användas som grund för 

undersökningar, diskussioner och kunskapsförmedling i undervisningen. 
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Elevers intresse för NO 

I Lindahls (2003) doktorsavhandling har hon gjort en longitudinell studie som handlar om 

elevers lust att lära naturvetenskap och teknik. I studien berättar elever hur de upplevde NO 

när de gick i de första åren i grundskolan. Eleverna i studien beskriver att fysik och kemi 

redan från början var komplicerat medan andra ämnen startade genom lek. Lindahl skriver 

också att eleverna har väldigt lite erfarenhet av fysik och kemi från denna tid i skolan medan 

de har fått mer tid för att arbeta med biologi. Hon tycker att grundskolans mest betydande mål 

i NO inte är att uppnå särskilda kunskapskrav utan att göra eleverna intresserade av ämnet. 

Hennes studie visar att elevernas intresse för NO är som högst i grundskolans tidiga år. Från 

att eleverna blir 12 år avtar intresset mer och mer, eftersom de upplever ämnet som besvärligt, 

irrelevant och svårt att relatera till sin vardag. När eleverna fått den synen på ämnet, tar de 

inte till sig kunskaperna på samma sätt längre. Dock är det intresset för de naturvetenskapliga 

ämnena i skolan som minskar och inte elevernas naturvetenskapliga intresse. Resultatet i 

Lindahls studie styrker vikten av elevernas motivation för NO och pekar mot att elevers 

motivation bäst tas tillvara i NO-undervisningen i grundskolans tidigaste år.  Vidare skriver 

hon att elevernas naturvetenskapliga intresse kan behållas om eleverna involveras mer i 

undervisningen genom att deras frågor och funderingar berörs. 

 

Skolinspektionens (2010) rapport redogör för deras kvalitetsgranskning av fysiklektionerna på 

35 grundskolor runtom i Sverige. De rapporterar att undervisningen sällan möjliggör för 

elever att utveckla de kunskaper som behövs för att eleverna ska klara kunskapskraven. 

Dessutom tycker eleverna ofta att fysiklektionerna är enformiga och tråkiga. I rapporten 

skriver de att elevers intresse för fysik och att elevernas frågor och funderingar borde 

involveras mer i undervisningen, då en undervisning som utgår från elevernas intresse 

underlättar inlärningen. Lärare som prioriterar elevernas engagemang i fysik arbetar oftare 

utifrån elevernas frågor, vilket leder till att eleverna till dessa lärare lär sig mer fysik. Det står 

även i Skolverkets (2017a; 2017b; 2017c) kommentarmaterial till kursplanerna i fysik, kemi 

och biologi att ett viktigt syfte med undervisningen är att väcka ett intresse för ämnena. 

Intresset gör att eleverna ställer fler frågor och funderar mer kring ämnesstoffet och om det 

bemöts rätt kan elevernas intresse ökas ytterligare. 
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Jidesjös (2012) avhandling handlar om projektet the Relevance of Science Edcuation (ROSE) 

som i 40 länder undersökt vilket intresse femtonåriga elever har för NO och teknik. Resultatet 

visar att eleverna är naturvetenskapligt intresserade men att det som intresserar dem sällan 

berörs i undervisningen och att hur ämnena undervisas bidrar till att deras intresse avtar. Till 

exempel framgår det av ROSE (Sjøberg & Schreiner, 2010) att eleverna i Sverige visar ett 

mycket lågt intresse för växter, kemiska processer och personer som haft stora genomslag i 

det naturvetenskapliga fältet. Istället är eleverna intresserade av datorers funktion, explosiva 

kemikalier och rymden och möjligheten för liv på andra planeter. Utöver det är elever 

intresserade av många olika saker, vilket Jidesjö (2012) anser försvårar för lärarna att 

undervisa utifrån elevernas intressen. Han skriver att kunskapen om detta är viktig då fokus 

ofta felaktigt hamnat på elevers ointresse för ämnena. Istället behöver fokus ligga på 

lösningen om hur undervisningen till större del kan involvera det som eleverna är intresserade 

av och har frågor kring. Det behövs studier om hur lärare kan undervisa för att elevernas 

intresse för NO inte ska avta och hur relationen mellan läraren och eleverna påverkar detta. 

Han anser att en undervisning som utgår från elevernas frågor är ett bra sätt att involvera 

deras intresse. Det kräver att undervisningen utformas så att eleverna får arbeta med och 

samtala om de frågor och föreställningar de har. Gisselbergs (1991) doktorsavhandling 

handlar om vilka frågor elever ställer i NO-undervisningen och vilka elever som ställer frågor 

i NO-undervisningen. Där skriver han om vikten av ett gott bemötande av elevernas frågor 

och att läraren inte ska vara auktoritär eftersom det hämmar ett accepterande klassrumsklimat 

där eleverna ställer genuina frågor. Till exempel skriver Gisselberg att lärare som är väldigt 

säkra i sina ämneskunskaper och har arbetat som lärare länge, kan ibland undervisa med så 

stor sakkunskap och pondus, att eleverna tänker att deras frågor inte är relevanta. Det är också 

vanligt att lärarna inte tror att eleverna kan förstå svaret på frågorna de ställer. Det bidrar till 

ett klimat där läraren förmedlar fakta och eleverna varken funderar eller frågar kring det som 

intresserar dem. Chin och Osborne (2008) har gjort en forskningsöversikt gällande elevfrågor 

i den naturvetenskapliga undervisningen. De skriver att läraren har ansvar för att skapa ett 

klassrumsklimat som istället uppmuntrar eleverna att ställa frågor och delge sina funderingar. 

I linje med detta skriver Papanastasiou och Papanastasiou (2004) att det behövs mer forskning 

om didaktiken, klassrumsklimatet och skolklimatet för att öka kunskapen om hur lärare kan 

göra för att undervisa om naturvetenskapen med högre kvalitet.  
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I Lindahls (2003) doktorsavhandling, om elevers lust och inställning till att lära 

naturvetenskap och teknik, skriver hon att om eleverna visar intresse för något är det viktigt 

att det bemöts med intresse och engagemang hos lärarna. Lärare behöver vara medvetna om 

att vad som tas upp i den naturvetenskapliga undervisningen och hur det berörs får en stor 

inverkan på hur eleverna känner inför ämnet. Vidare skriver hon att 1994 hade många elever 

ångest för att de var oroliga att göra fel och misslyckas inom naturvetenskap. En bidragande 

faktor till detta var att de hade lärare som var obekväma med att undervisa i ämnet. I Andrées 

(2007) doktorsavhandling beskrivs hennes studie av naturorienterande undervisningspraktiker 

i grundskolan. Där skriver hon om hur läraryrket utvecklas eftersom undervisningen till allt 

större del ska ta hänsyn till individen. Detta skapar en undervisningskontext som ständigt 

förändras, beroende på vilken lärare och vilken elev det är. Därmed behöver lärare idag i 

större utsträckning än tidigare, vara flexibla i sin undervisning. Tidigare skulle lärare 

förmedla kunskap och kunna svara på elevfrågor relaterade till det. Men styrdokumenten 

utformas allt mer mot att lärare ska anpassa undervisningen till samtliga elever. Andrée ser en 

svårighet i mängden fakta och färdigheter som NO-undervisningen ska utveckla hos eleverna 

och att lärare samtidigt ska anpassa undervisningen till individerna i klassen. Hon ställer sig 

frågan ”Vilken betydelse får lärares ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i arbetet med 

eleverna i olika individorganiserade undervisningspraktiker?” (Andrée, 2007, s.163). Docent 

Pernilla Nilsson fick i uppdrag av Skolverket att göra en forskningsöversikt av den NO-

didaktiska forskningen. I forskningsöversikten skriver hon om hur undervisningen i NO kan 

utvecklas. Där tar hon upp att lärares ämnesdidaktiska kompetens påverkar hur flexibla de blir 

i sin pedagogik. Med god ämnesdidaktisk kompetens blir det lättare att engagera och skapa 

intresse hos eleverna, eftersom lärarna då kan anpassa undervisningen efter elevernas frågor 

och funderingar (Nilsson, 2012). 

 

Lärares ämnesdidaktiska kompetens 

Vikströms (2002) licentiatuppsats baseras på hennes aktionsforskningsstudie där lärare 

utvecklade sin ämnesdidaktiska kompetens i NO. De lärare som medverkade i studien 

utvecklade bättre ämnesdidaktisk kompetens, vilket ledde till att deras elever också lärde sig 

mer. Vikström identifierade fyra sätt som lärare ser på sin egen NO-undervisning. Dessa fyra 

sätt kan ses som fyra utvecklingssteg i lärares ämnesdidaktiska kompetens. Det som 

gemensamt efterfrågades av lärarna när studien började var tips på aktiviteter och övningar i 

NO-undervisningen. Under studien utvecklades det till fokus på hur eleverna förstår 
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ämnesinnehållet och hur undervisningen kunde anpassas på bästa vis till elevernas förståelse. 

Det första steget är alltså att lärarnas fokus är på själva ”görandet” i undervisningen. Typiskt 

för deras inställning är också att när de arbetat med målen i läroplanen så antas eleverna ha 

lärt sig innehållet. Om läraren inte är bekväm med att undervisa om något område händer det 

att läraren helt avstår från det. I det andra steget är fokus på att eleverna ska lära sig så mycket 

som möjligt, vilket gör att eleverna lär sig olika mycket beroende på lärarens 

ämneskunskaper. I det tredje steget är fokus på kvaliteten i undervisningen. Istället för att som 

i det andra steget mest undra vad man kan göra, tittar lärarna på hur eleverna ska förstå 

innehållet. Här är lärarna trygga i sina kunskaper och har därför en mer flexibel och varierad 

undervisning. I det fjärde och sista steget är fokus på att identifiera elevernas förhållningssätt 

och i samtal om ämnesinnehållet möta eleverna och leda elevernas förståelse till fördjupad 

kunskap. Här är lärarna helt trygga i ämnesinnehållet och de arbetade mycket med samtal. När 

lärarnas ämnesdidaktiska kompetens utvecklades i dessa fyra steg blev de bättre på att se 

varför eleverna behövde ett specifikt stöd eller en specifik utmaning. Lärarna blev även 

tryggare i sin undervisning och fick en större tro på att eleverna kan lära sig ämnesinnehållet.  

 

Kompetenta lärare inom NO har höga ämneskunskaper, hög ämnesdidaktisk kompetens och 

bryr sig genuint om eleverna (Lindahl, 2003). Woolnough skriver: 

 

It is important, but not sufficient, to develop good relationships with students; to like, respect and 

to understand them, and to help them to develop their potential (Helldén, Lindahl & Redfors, 

2005, s.43).  

  

Om lärare inte har en god relation med eleverna spelar det ingen roll hur hög 

ämneskompetens läraren har eller vilka läromedel som används. Relationen till eleverna är av 

stor vikt i en framgångsrik undervisning. Detta styrks med Echingers forskning som visar att 

relationen mellan läraren och elev är särskilt viktigt för att motivera de elever som inte är 

intresserade av ämnet (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). 

 

Att inkludera elevfrågor i undervisningen 

Lärare är generellt medvetna om fördelarna med att arbeta med elevernas frågor, men tar det 

ändå inte i beaktande under lektionerna. Därför kan man ifrågasätta hur mycket plats 

elevinflytande får ta i undervisningen (Nilsson, 2012).  En anledning kan vara att lärare i 
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grundskolans tidigare årskurser till exempel kan anpassa sig till skolans 

undervisningstradition istället för att utveckla undervisningen som de själva vill (Johansson, 

2012). Kärrqvist och Frändberg (2010) har gjort en kunskapsöversikt av hur grundskolans 

NO-undervisning har bedrivits i Sverige mellan 1992 och 2008. I kunskapsöversikten skriver 

de att klasslärare har bättre förutsättningar än ämneslärare att forma sin undervisning eftersom 

de undervisar i fler ämnen. Skolans ledning påverkar undervisningens förutsättningar, 

exempelvis med riktlinjer för hur ämnesöverskridande lärarna ska arbeta. Skolans ledning kan 

därmed både hämma och främja lärares förutsättningar att utforma sin undervisning. I 

praktiken betyder detta att lärare i grundskolan kan begränsas i att organisera sin undervisning 

som de vill, vilket gör att de hindras ifrån att använda sin fulla didaktiska kompetens i 

undervisningen. 

 

Chin och Osborne (2008) framhåller vikten av att inkludera elevers frågor i undervisningen 

eftersom detta medför många fördelar för både eleverna och för den undervisande läraren. Till 

exempel visar elevernas frågor vilket ämnesstoff de har funderat kring och vad som fångat 

deras intresse. Frågan i sig visar på en kunskapslucka som eleverna vill fylla genom att öka 

sina kunskaper. Funderingar visar att eleverna försöker relatera denna kunskapslucka till saker 

som de redan vet. Därför synliggör frågor och funderingar elevernas förkunskaper kring 

ämnesstoffet som dessa berör, vilket kan vara värdefullt för den undervisande läraren i 

bedömningen av eleven och i framtida planering av lektionerna. Gisselberg (1991) nämner 

flera fördelar med att arbeta utifrån elevers frågor och funderingar, utöver de ämneskunskaper 

som eleverna utvecklar. Det hjälper eleverna att utveckla sin självbild och öka sin motivation 

samtidigt som de blir bättre på att ställa frågor anpassade till sammanhanget. Det är viktigt att 

elevfrågor inkluderas i undervisningen och att lärarna har kompetens att ge svar som är rätt. 

Svaren eleverna får kan utgöra grunden till föreställningar inom ämnet och då är det viktigt att 

det blir rätt. Även om elever ofta ställer frågor är det mer sällan som lärare fångar upp dessa 

och arbetar vidare med frågorna. Lärare svarar ofta på elevers frågor för att bekräfta eleven 

istället för att ta vara på de innehållsmässiga kunskaperna som eleven kan lära sig gällande 

frågan. Gisselbergs studie mot årskurserna 3, 6 och 9 visar att om eleven ställer en fråga som 

kräver ett mer utvecklat svar, är det inte ovanligt att de möts med ett kort svar eller inget alls. 

Om de får utvecklade svar gäller det ämnesinnehållet som läraren redan har bestämt att 

lektionen ska handla om. Det blir problematiskt eftersom bemötandet minskar elevernas 

intresse och funderingar kring ämnet. Det sker även hos lärare med djupa ämneskunskaper 
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och hög ämnesdidaktisk kompetens, dock inte medvetet. Det bidrar till en undervisningskultur 

där elever inte ställer frågor eller får utveckla sina funderingar. Dessutom skriver han att 

elever ofta går tillbaka till den naturvetenskapliga uppfattningen de hade innan skolan och 

påtalar att det således verkar som att NO-undervisningen inte når ut till eleverna. Han tror att 

eleverna skulle befästa korrekta naturvetenskapliga kunskaper ordentligt om undervisningen 

utgick ifrån deras egna frågor och funderingar.  

 

Gisselberg (1991) har studerat vad lärarna uppger som hämmande i arbetet med elevfrågor i 

undervisningen. Det visade sig till största del handla om tid då lärarna har mycket ämnesstoff 

att lära ut på förhållandevis kort tid. Därtill uppgav lärarna att stora elevgrupper hämmade 

arbetet med elevfrågor. Sammantaget kunde en undervisning baserad på elevfrågor vara svår 

att applicera i undervisningen under de förutsättningar som lärarna hade. Vilket ämnesstoff 

som skulle beröras i undervisningen var istället styrt av exempelvis läroplan, kunskaper som 

förvärvats på lärarutbildningen, befintligt undervisningsmaterial och förväntningar från 

elevernas vårdnadshavare. Lärarna kände också krav på att beröra det ämnesstoff som 

undervisande lärare i högre årskurser ansåg lämpligt, vilket var gällande för lärare från 

grundskolan till gymnasiet. Kort sagt har ramfaktorer en stor påverkan för hur lärarna arbetar 

i undervisningen. Emellertid skriver Skolverket (2018) i läroplanen att biologi-, fysik- och 

kemiundervisningen i årskurs 1–3 ska möjliggöra eleverna att fråga och fundera kring NO 

utifrån sin vardag och även konsekvent få undersöka frågorna tills de får svar.   

 

2012 publicerade Johansson en doktorsavhandling som visade att dåvarande lärarutbildning 

inte gav tillräckliga ämneskunskaper inom NO för att lärarna skulle vara bekväma med att 

undervisa i ämnet. Detta påverkade hur undervisningen utformades och vilka ämnesområden 

som berördes. Till exempel var det ovanligt att grundskolelärare valde arbetsmetoder där 

eleverna fick ställa frågor och tillsammans diskutera naturvetenskapliga fenomen. Nivån på 

grundskolelärares ämneskunskaper har även betydelse för kvaliteten på svaren på elevernas 

frågor (Johansson, 2012). Lärare behöver både goda ämnesdidaktiska kunskaper och goda 

ämneskunskaper för att kunna identifiera elevers tolkningar av ämnesinnehållet och skapa 

samtal där tolkningarna utvecklas till djupare kunskaper (Andersson, 2012). Helldén, Lindahl 

och Redfors (2005) rapport är en forskningsöversikt som berör lärande och undervisning i NO 

samt inställningar till de naturvetenskapliga skolämnena. I rapporten skriver de att både 

examinerade lärare och lärarstudenter har ibland naturvetenskapliga uppfattningar som är lika 



   

 

9 

 

felaktiga som elevernas, dock förekommer detta inte lika ofta hos lärarna som hos eleverna. 

När eleverna börjar skolan har de redan djupt befästa naturvetenskapliga uppfattningar.  

 

NO-undervisningens uppdrag 

NO-undervisningen i skolan har ett dubbelt uppdrag som grundas i två perspektiv. Det första 

perspektivet handlar om att eleverna ska få kännedom om naturvetenskapliga föreställningar, 

lagar och händelseförlopp vilken kan lägga en grund för ett framtida arbete inom fältet. Det 

andra perspektivet handlar om att eleverna ska se NO i vardagen och förstå varför det är 

viktiga kunskaper att ha i samhället. Det första perspektivet har varit och är fortfarande 

dominerande i undervisningen (Nilsson, 2012; Gustafsson, 2007). Det anges också som en 

anledning till att eleverna tappar intresse för ämnet. En förändring av detta kommer troligtvis 

få elever mer intresserade av NO (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Den kanske viktigaste 

faktorn för att göra NO-undervisningen mer relevant och intressant för eleverna är 

kompetenta lärare som låter eleverna mötas i samtal om naturvetenskapliga problem i 

samhället (Jidesjö, 2012). Lärare som undervisar enligt det första perspektivet måste förändra 

sin undervisning till att mer utgå från det andra perspektivet (Nilsson, 2012). Skolan behöver 

således förändra dess naturvetenskapliga tradition. När NO framställs som enbart 

faktaförmedling kan eleverna få en missvisande bild av det naturvetenskapliga arbetet som 

exempelvis innehåller teorier, ifrågasättande och diskussioner utöver fakta (Lindahl, 2003). 

På samma sätt skriver Skolverket (2017a; 2017b; 2017c) att elever inte ska se 

naturvetenskapliga fakta som definitiva, utan elever behöver förstå vikten av nya 

infallsvinklar och uppmuntras att ställa frågor.  

 

Kärrqvist och Frändberg (2010) skriver om hur lärarna arbetar när de planerar lektionerna 

utifrån det andra perspektivet, som syftar till att ge eleverna naturvetenskapliga kunskaper de 

behöver som aktiva och medvetna medborgare.  De skriver att vissa lärare beskriver att de 

tillämpade det andra perspektivet genom att eleverna fick skriva och svara på sina egna 

frågor. Vidare skriver de att andra lärare beskriver att de tillämpade det andra perspektivet då 

de lät eleverna berätta om NO i vardagen, tills något läraren ansåg lämpligt kom upp, som 

kunde relateras till det redan planerade lektionsinnehållet. Gemensamt för dessa lärare var att 

de inte fördjupade sig i vad eleverna tog upp och frågade om, utan de såg elevfrågor som ett 

arbetssätt. Slutligen skriver Kärrqvist och Frändberg att det fanns lärare som lyckades 

tillämpa det andra perspektivet och basera lektionerna på NO som finns i elevernas vardag. 
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Dessa lärare förde klassrumsdiskussioner, där elevernas funderingar fick mötas och diskuteras 

tills de enades om en grund och startpunkt för NO-arbetet (Kärrqvist & Frändberg, 2010). 

Lärares bemötande av eleverna säger indirekt vad som är acceptabelt och vilka informella 

regler som gäller. Hur och om läraren besvarar elevernas frågor, ger således outtalade signaler 

till eleverna om vikten av deras frågor (Andrée, 2007).  

 

Betydelsen av en kvalitativ NO-undervisning 

En lågkvalitativ NO-undervisning i grundskolan kan vara en betydande orsak till att elevers 

intresse och kunskaper inom NO sjunker (Nilsson, 2012).  Lärare med låga ämneskunskaper 

inom NO har ofta själva fått bristfällig undervisning i ämnet. Som följd har deras intresse för 

ämnet avtagit, vilket gjort att de heller inte engagerat sig i ämnet under lärarutbildningen. 

Eftersom grundskolelärare undervisar som klasslärare, behöver de som verksamma lärare 

oftast undervisa i NO trots bristande intresse och ämneskunskaper. Ett resultat av detta är att 

NO-ämnena, särskilt fysik och kemi, negligeras. Dessutom uppger lärarstudenter som 

upplever sig ha låga ämneskunskaper i NO, att det är svårt att besvara och bemöta elevers 

frågor och funderingar och leda detta till fördjupat lärande hos eleverna (Helldén, Lindahl & 

Redfors, 2005). Detta gäller även examinerade lärare, som ofta fokuserar mest på biologi, just 

för att de upplever sig ha bättre kunskaper i ämnet. Det påverkar arbetsmetoden, då lärare 

konstruerar sin undervisning för att inte behöva svara på elevfrågor eller inleda samtal som 

berör naturvetenskapliga områden som de känner sig osäkra på. Undervisningsformen hos 

lärare som känner sig osäkra, består övervägande av att läraren visar och förklarar. När 

eleverna ska vara aktiva, genom att ställa hypoteser och arbeta undersökande, ligger fokus på 

om eleverna kan anamma det naturvetenskapliga arbetssättet och inte på ämnets 

kunskapsinnehåll. På grund av lärarnas osäkerhet i ämnet minskar således elevernas 

förutsättningar att utveckla goda ämneskunskaper (Kärrqvist & Frändberg, 2010). Lindahl 

(2003) föreslår organisatoriska åtgärder för att lärare i grundskolan ska förstå vikten av att 

prioritera NO och arbeta med vad som engagerar eleverna i ämnet. Hon föreslår nationella 

prov som testar mer än elevernas faktakunskaper. Hon tycker också att det krävs ett ordentligt 

tillskott av resurser och att lärarna ska fortbildas inom NO.  

 

I kontrast till forskningen som pekar på att lärare generellt har låga ämneskunskaper i NO, 

visar studien Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 att lärare 

i Sverige skattar sig högt till mycket högt gällande deras självförtroende att undervisa i NO. 
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Mer än 50 procent av undervisande lärare i årskurs 4 menar att detta stämmer för i princip alla 

de naturvetenskapliga ämnesområden och 80 procent har ett högt självförtroende när det 

gäller att skapa ett naturvetenskapligt intresse hos eleverna. I Sverige är antalet lärare som har 

ett högt självförtroende i att skapa intresse hos eleverna jämförelsevis stort i förhållande till 

hur det ser ut i övriga EU-och OECD-länder som Sverige jämförs med (Skolverket, 2016). 

Det är helt i kontrast med vad eleverna uppgav i ROSE-projektet. Tvärtom hade eleverna i de 

nordiska länderna och Japan lägst intresse för NO och teknik av alla de 40 undersökta 

länderna (Sjøberg & Schreiner, 2010). Dock var detta fem år tidigare, men de stora 

kontrasterna i svaren kan tyckas uppseendeväckande. Vidare skriver Skolverket (2016) att 

lärarna som medverkade i TIMSS 2015 uppvisar låg självsäkerhet när det gäller att utmana 

högpresterande elever och stötta elever som tycker att det är svårt med naturvetenskap. 

TIMSS 2015 visar också att lärarna i NO för årskurs 4 inte tycker att de har tillräckligt med 

tid per elev, för mycket administrativa arbetsuppgifter och för lite planeringstid. Helldén, 

Lindahl och Redfors (2005) skriver att detta gäller för lärare i samtliga av grundskolans 

årskurser och att lärarna känner att det är svårt att arbeta undersökande.  

 

När undersökande arbetssätt, så som fältstudier och experiment, tillämpas är lektionerna 

sällan av tillräckligt hög kvalitet så eleverna förstår inte relationen mellan teori, observation 

och slutsats. Däremot lär undersökande arbetssätt ofta eleverna hur de ska laborera, vilket i 

sig är en kompetens (Andrée, 2007). Undersökande arbetssätt introducerades i skolan på 

1950-talet och skulle lära eleverna att upptäcka och själva skapa sig en förståelse för 

naturvetenskapen. Arbetssättet utvecklades från laborationsrapporter som var relativt 

färdiggjorda, där eleverna under experimenten endast behövde fylla i siffror kopplat till 

experimentet. Förhoppningarna med arbetssättet var att öka elevernas intresse för ämnet, men 

det ställde också högre krav på eleverna och med tiden har allt mer ansvar lagts över på 

eleven. Naturvetenskapliga forskare har riktat kritik mot undersökande arbetssätt i 

grundskolan, för att det kräver mycket kunskap att i en laboration kunna veta vad av allt som 

sker som är av betydelse (Gisselberg, 1991). Undersökande arbetssätt ställer stora krav på 

läraren, vilket gör det bekymmersamt utifrån att många outbildade lärare arbetar i skolan 

(Lindahl, 2003). Fördelar med undersökande arbetssätt är att elever generellt tycker om att 

laborera och det väcker intresset för NO hos elever som tidigare varit ointresserade (Helldén, 

Lindahl & Redfors, 2005). Fältstudier och praktiska projekt stimulerar och är ett bra 

komplement för de elever som har problem med text, vilket kan tänkas ha betydelse i 
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årskurserna F-3, då eleverna har låg läs- och skrivförmåga. Eleverna ställer oftare frågor i 

arbetet med undersökande arbetssätt (Kärrqvist & Frändberg, 2010). Däremot påverkar valet 

av arbetssätt vilka frågor som ställs under lektionerna. Om arbetssätten är undersökande 

handlar de flesta frågor om hur man ska gå till väga, medan den traditionella undervisningen 

tenderar att väcka frågor som handlar om innehållet (Gisselberg, 1991).  

 

De sjunkande skolresultaten och elevers sjunkande intresse för ämnet hänger samman med att 

lärare finner NO och dess didaktik som svår. Genom att undervisa utifrån elevernas frågor 

och funderingar är det troligt att elevernas intresse för ämnet och skolresultat i NO kan 

förbättras (Gisselberg, 1991). En kompetent lärare är den viktigaste förutsättningen för att 

eleverna ska få en positiv inställning till och goda kunskaper i NO-ämnena (Jidesjö, 2012; 

Papanastasiou & Papanastasiou, 2004; Helldén, Lindahl & Redfors, 2005).  Därtill är 

förmågan att engagera och väcka intresse hos eleverna genom lustfyllda lektioner en viktig 

del i lärares kompetens (Lindahl, 2003). Det är ovanligt att forskning fokuserar på 

kunskaperna lärarna besitter och lärarnas perspektiv, vilket gör att det finns ett stort behov av 

studier på detta (Kärrqvist & Frändberg, 2010). 

 

Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
Problemområdet utkristalliserar sig ur följande förhållanden: 

 

 Ämnesfältet inom naturvetenskap är omfattande. 

 Lärarnas ämneskunskaper beskrivs i forskning som låga och didaktiken förespråkar 

undersökande arbetssätt. 

  Elevernas intresse för naturvetenskapsämnena sjunker med stigande ålder, vilket går 

ut över kunskapsresultaten.  

 

En orsak till det sjunkande intresset är att undervisningen inte berör det eleverna är nyfikna på 

och att undervisningen inte tar vara på och väcker intresse. Dessa bakgrundsfakta pekar på att 

det finns brister kring hur elevernas nyfikenhet i form av frågor och funderingar tas till vara 

av de undervisande lärarna i de naturorienterande ämnena.  

 

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskaperna om hur lärare tänker kring att fånga 

upp elevernas naturvetenskapliga frågor och funderingar i undervisningen, leda dem till 



   

 

13 

 

fördjupat lärande hos eleverna, samt hur det kan utvecklas. Den ökade kunskapen kan sedan 

användas av lärare som inspiration i sin undervisning och som en byggsten i den totala bilden 

som ligger till grund för utveckling av NO-undervisningen på en nationell organisatorisk nivå. 

Syftet uppnås genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

 

1. Hur beskriver lärare verksamma i årskurs F–3 att de fångar upp naturvetenskapliga 

frågor och funderingar och leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna? 

2. Hur beskriver lärare verksamma i årskurs F-3 att de bemöter och besvarar 

naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på, och hur påverkar det 

undervisningen? 

3. Vilka faktorer påverkar lärarens möjlighet att fånga upp elevernas frågor och 

funderingar i NO-undervisningen, enligt verksamma lärare i årskurs F–3? 
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Metod 

I följande avsnitt behandlas studiens metodval och hur dessa grundar sig i etablerad 

metodlitteratur, samt de etiska överväganden som gjorts i arbete med studien. 

Datainsamlingsmetod och urval 

 

I undersökningen används två datainsamlingsmetoder, dels intervjuer och dels webbenkäter. 

Båda är riktade till verksamma lärare i årskurserna F-3. Denscombe (2016) beskriver 

metodkombinationer och menar att dessa kan ge en mer fullständig bild då kvalitativa 

metoder kan kombineras med metoder som har en mer kvantitativ karaktär. Han anser också 

att intervjuer som datainsamlingsmetod är relevant då avsikten är att undersöka komplexa 

fenomen som åsikter, uppfattningar och erfarenheter, vilket stämmer bra överens med våra 

forskningsfrågor, som just eftersöker detta. Semistrukturerade intervjuer ger mer utrymme för 

informanterna att utveckla sina svar. Vi ville också ha en öppenhet så att det skulle kunna 

komma upp spår som vi inte förutsett, men som kunde vara relevanta att följa. Samtidigt ville 

vi kunna jämföra informanternas svar med varandra. Intervjuerna och webbenkäterna använde 

sig av samma frågor. Enkäten skickades ut till alla lärare på sex skolor. På så sätt fick vi 

möjlighet att ställa följdfrågor i intervjuerna, samtidigt som vi drog fördel av den anonyma 

situationen som en webbenkät medför, då det inte finns någon intervjuare som kan påverka 

informanterna. Dessutom var syftet med enkäterna även att öka antalet informanter utan det 

omfattande engagemang en stor mängd intervjuer kräver av både informanter och de som 

genomför studien. Detta går i linje med Denscombes (2016) beskrivning av enkäter som en 

resurssparande metod, som i och med att det låter informanten besvara frågorna utan yttre 

påverkan vid en tid som denne själv valt, leder till en ökad möjlighet att få ett så korrekt svar 

som möjligt.   

 

Intervjuerna genomfördes under en dag och vi var båda närvarande för att uppnå största 

möjliga utbyte av dessa. Vid en av intervjuerna deltog två informanter samtidigt, medan de 

övriga två intervjuerna skedde med en informant åt gången. Intervjuerna spelades också in 

som ljudfil efter informanternas godkännande. Detta för att säkerställa att inte bristande 

minne eller anteckningar skulle förvränga resultatet i senare skeden. Inspelningarna 

transkriberades till skriven text före sorteringen av det totala datamaterialet.   

 



   

 

15 

 

För att ta fram frågorna till våra intervjuer och enkäter började vi med att läsa tidigare 

forskning och notera aspekter som kunde vara intressanta för studien. Utifrån detta och egna 

funderingar formulerades ett stort antal frågor, som sedan minskades ner till en lämplig 

mängd. Frågorna formulerades för att ge informanterna möjlighet att förklara och beskriva i 

sina svar. Vi valde dels att fråga om lärarnas egen undervisning men också mer generella 

formuleringar om hur de tror att det ser ut i stort. Detta för att vi förväntade oss en del 

förskönande beskrivningar om deras egen undervisning och hoppades att det skulle vara 

lättare att lyfta problem då de inte kopplas till den egna personen. Denna förväntan styrks av 

Jidesjö (2012) som beskriver hur lärare tenderar att beskriva en annan bild än den som kan 

observeras i praktiken. Bland frågorna förekommer också en fråga som ber informanterna 

uttala sig om vad de tror om fyra övergripande åtgärder, som är att utöka lärarutbildningen, 

införa ämneslyft i NO, införa ämneslärare i NO och anpassa styrdokumenten till en lägre 

kunskapsnivå hos lärarna. Denna fråga skiljer sig från de andra genom att vi här föreslog 

åtgärder och därmed styr informanterna hårdare än i de andra frågorna. Detta gjordes för att få 

åsikter om en större bredd av tänkta åtgärder. Frågorna som berör olika aspekter av 

forskningsområdet, kompletteras med ett antal frågor om bl.a. informanternas år i yrket och 

utbildningsbakgrund, för att ge en bakgrund till de andra svaren. De utvalda frågorna 

sammanställdes till en preliminär enkät som testades på en lärare för att se om något behövdes 

förtydligas eller ändras. Därefter utformades den slutgiltiga enkäten som också motsvarar 

intervjufrågorna. Enkäten distribuerades som en webblänk till ett Googleformulär. Frågornas 

utformning, som är identisk i både de förberedda frågorna för intervjuerna och i den skriftliga 

enkäten, kan ses i sin helhet i bilaga 2. 

 

Urvalsmetoden har valts utifrån syftet att uppnå ett explorativt urval av personer verksamma 

som lärare i årskurserna F-3. Denscombe (2016) beskriver att explorativt urval används för att 

få tillgång till informanter som kan ge extra intressanta bidrag och att det är vanligt i 

småskaliga kvalitativa studier som undersöker outforskade ämnen. Då vi vid studiens 

inledning inte hade kännedom om vilka faktorer som skulle kunna påverka informanternas 

svar, valde vi att tillfråga alla lärare på ett antal skolor som valts ut efter geografisk närhet och 

kontakter. På så sätt hoppades vi nå personer som känner engagemang för frågan och där 

igenom också sannolikt har mer att bidra med.  
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En skola valdes ut för intervjuer och där tillfrågades lärarna om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju kring studiens ämne. Sex lärare sa sig vara intresserade och efter diverse 

praktikaliteter var det möjligt att intervjua fyra av dessa. Webbenkäten skickades till 24 

rektorer med en förfrågan om att vidarebefordra ett bifogat mail till skolans lärare, med 

information om studien samt en länk till enkäten. Sex av rektorerna återkom till oss med 

svaret att de skickade ut mailet till sina lärare. Vi fick in sju enkätsvar. En högre 

svarsfrekvens hade kunnat öka generaliserbarheten. Med detta utfall begränsades studien till 

att bli enbart kvalitativ. Detta medför att inga kvantifieringar i resultatet blir relevanta. I de 

fall där informanterna har motstridiga åsikter eller enbart en informant står för åsikten 

redovisas det, i övrigt görs inga kvantifieringar. 

 

Databearbetning 

Vårt datamaterial bearbetades i flera steg för att få fram ett rättvisande resultat. Först gicks 

materialet igenom ett flertal gånger, för att ge överblick över och förtrogenhet med materialet. 

Något som både Tivenius (2015) och Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver som 

nödvändigt för att göra en relevant bearbetning av sitt datamaterial. Några övergripande 

teman utkristalliserades utifrån innehållet i materialet, och detta utgjorde grunden för den 

första sorteringen.  På så vis följer vi Tivenius (2015) rekommendationer där han uttrycker att 

det är mer produktivt att sortera sina data utifrån vad de egentligen säger istället för att utgå 

från forskningsfrågorna eller intervjufrågorna. Under sorteringen tillkom ett par teman, då 

material kom fram som inte passade in i någon av de ursprungliga. Sedan koncentrerades 

materialet ytterligare genom att material som inte tillför något för att besvara 

forskningsfrågorna togs bort. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att en väsentlig del 

av bearbetningen av datamaterialet består av att minska ner det, så att det väsentliga träder 

fram och blir överskådligt. Vår avsikt med att komplettera intervjuer med enkäter med samma 

frågor, var att materialet från dessa båda ska gå att bearbeta tillsammans. I enighet med detta 

behandlades datamaterialet likartat och skiljs inte åt i redovisningen av resultatet. Svaren från 

intervjuerna är längre och mer fragmentariska, då de består av transkriberat talat språk och har 

således krävt en annan typ av tolkning. Men svarens innehållsliga betydelse har bedömts som 

likvärdig mellan intervjuer och enkäter och således inte skiljts åt i redovisningen av resultatet. 

Allt datamaterial har märkts, för att det ska vara möjligt att gå tillbaka i materialet och hitta 

det ursprungliga citatet eller sammanhanget, under processens gång. Detta har gjorts genom 
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att alla stycken som klippts ut för sortering har markerats med en beteckning som kopplar till 

den specifika informanten. 

 

 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts inför, och under, denna studie utgår från fyra principer 

som Denscombe (2016) beskriver som huvudprinciper inom samhällsvetenskaplig 

forskningsetik. Principerna utgår från Nurnbergkoden och Helsingforsdeklarationen och lyder 

som följer; 1 att deltagarnas intressen skall skyddas, 2 att deltagandet skall vara frivilligt och 

bygga på informerat samtycke, 3 att falska förespeglingar bör undvikas och forskningen ska 

bedrivas med vetenskaplig integritet, samt 4 att nationell lagstiftning följs. För att skydda 

deltagarnas intressen valde vi att redan från början anonymisera vårat forskningsmaterial, så 

som förordas både av Denscombe (2016) och Vetenskapsrådet (2011). Vid intervjuerna 

ersattes informanternas namn med nummer redan från början och materialet hanteras varsamt 

för att minimera risken för identifiering utifrån andra uppgifter. Enkätsvaren innehåller inga 

uppgifter om namn på informanterna. Med hänsyn till att enkäterna skickats ut till alla lärare 

på sex olika skolor bör möjligheten till identifiering utifrån annan information vara ytterst 

begränsad. I enlighet med principen om frivillighet och informerat samtycke har vi varit 

noggranna i vår utformning av informationsbrev och samtyckesformulär som har använts vid 

intervjuerna (se bilaga 1). Informanterna som besvarat enkäterna har inte fått fylla i något 

samtyckes formulär, då vi bedömde att det var tillräckligt att enkäten inleddes med en 

informativ text som klargör vad undersökningen handlar om och vad den syftar till. I enlighet 

med den tredje principen var vi öppna och ärliga med våra avsikter mot informanterna och 

andra berörda, därtill genomförde vi undersökningen och skriver denna uppsats med 

vetenskaplig integritet genom att vara noga med att namnge våra källor och att göra vårt 

yttersta för att inte misstolka eller snedvrida våra resultat, allt i enlighet med Denscombes 

(2016) rekommendationer. I enlighet med den fjärde principen att följa svensk lag har vi 

övervägt om vårt material omfattas av GDPR (The General Data Protection Regulation). 

Bandinspelningarna från intervjuerna skulle kunna omfattas av denna lag och vi har därför 

vidtagit föreskrivna åtgärder, som att lagra materialet säkert och att informera informanterna 

om att materialet kommer att förstöras då studien är klar (EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING (2016/679 EU). 
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Resultat 

Utifrån vår frågeställning i forskningsfråga 1, gällande hur lärare beskriver att de besvarar 

elevfrågor och funderingar och leder dem till fördjupat lärande hos eleverna, framträder olika 

teman i datamaterialet som behandlar olika delar av frågans svar. Ur den didaktiska aspekten 

handlar det dels om ”Didaktik för att väcka och behålla intresset hos eleverna” och dels 

”Didaktik för att leda elevernas frågor och funderingar till fördjupat lärande hos eleverna”. Ur 

lärarnas syn på elevernas delaktighet, utkristalliseras temat ”Alla elever ställer inte frågor”. 

Slutligen framträder temat ”IT som verktyg i undervisningen”. Forskningsfråga 2, gällande 

hur lärare beskriver att de bemöter och besvarar naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet 

svaret på och hur påverkar det undervisningen, behandlas i temat ”Bristande ämneskunskaper 

kompenseras med didaktisk kunskap och erfarenhet”. Forskningsfråga 3, som gäller vilka 

faktorer som påverkar lärarnas möjlighet att fånga upp elevfrågor och i NO och leda dem till 

fördjupat lärande hos eleverna, besvaras i huvudsak i temana ”Främjande och hämmande 

faktorer” och ”Lärarnas tankar om några övergripande faktorer”.  

 

Didaktik för att väcka och behålla intresset hos eleverna 

I det första temat ”Didaktik för att väcka och behålla intresset hos eleverna” beskriver 

samtliga lärare i studien att bemötandet av eleverna och deras frågor är mycket viktigt. De 

förklarar att engagemang och entusiasm smittar av sig på eleverna och att man måste visa att 

deras frågor tas på allvar och besvaras. Till exempel skriver en lärare så här: 

  

Genom att jag visar mitt eget intresse inom ämnet så blir eleverna automatiskt mer intresserade 

och ställer fler frågor. (Lärare A).  

 

De tar också upp att det är angeläget att kunna läsa av eleverna för att kunna möta dem på rätt 

nivå. Blir svaren för avancerade kan svaga elever tappa intresset, medan andra elever har 

behov av utmaningar. Lärarna i studien tar också upp att det är betydelsefullt att ha tillit till att 

eleverna också kan förstå avancerade fakta. Även relationen till eleverna tas upp, att arbeta 

med hjärtat och att om relationen mellan lärare och elev är dålig kan det gå ut över elevens 

intresse för ämnet. Det ses som särskilt viktigt i årskurserna F-3.  
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Klassrumsklimatet är en annan aspekt av bemötande som påverkar elevernas intresse och vilja 

att ställa frågor. Flertalet av lärarna i studien uttrycker att kamraternas entusiasm smittar av 

sig och kan få flera att bli intresserade, men också att suckar eller kritik kan dämpa elevernas 

vilja att dela med sig av frågor och funderingar. Lärare i studien upplever att de flesta elever 

är intresserade av NO och visar nyfikenhet och ställer frågor. Det är dock extra utmanande att 

nå de elever som inte är intresserade av sig själva och vecka deras nyfikenhet och vetgirighet.  

 

Lärare i studien beskriver att det sänder ut olika signaler beroende på hur man svarar på 

elevernas frågor. Är man för mån om att hålla sig till sin planering och svarar kortfattat på 

frågan eller hänvisar till att man ska ta upp det någon annan gång, signalerar man att frågor 

inte är önskvärda och riskerar att tappa elevernas engagemang. Medan man genom att visa att 

elevernas frågor är viktiga och ställa följdfrågor eller på annat sätt följa upp dem, kan öka 

elevernas intresse och vilja att ställa frågor. Att ta sig tid och vara lyhörd för sina elever är 

grundläggande för denna process.  

 

Lärarna i studien använder olika metoder för att uppmuntra till frågor och väcka intresse. 

Öppna frågor och frågor som gör så att eleverna behöver fundera kan användas för detta. Till 

lika praktiskt arbete och upplevelser så som experiment, utedagar och studiebesök, att fråga 

efter vad eleverna själva undrar över och använda det som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. 

I friare samtalssituationer som samlingar och vid matbordet dyker ofta frågor upp. Så här 

skriver en lärare:  

 

Jag tror på att ha något som händer för att väcka en nyfikenhet. Börja med ett experiment eller en 

film, ställa några frågor som gör att eleverna behöver fundera och att de själva skapar egna frågor. 

(Lärare B). 

  

Att skapa samtalssituationer i samband med experiment eller andra NO-övningar, till exempel 

genom klassrumsdiskussioner och att tillsammans ställa hypoteser är en metodkombination 

som tas upp av flera lärare i studien. När lärarna visar att de inte kan allt händer det att elever 

har kunskaper att komma med. Att vara bättre än läraren kan i sig göra att intresset för ämnet 

ökar. I sådana situationer kan man skapa en lärandesituation där man tillsammans ställer och 

besvarar frågor och söker kunskap, vilket kan skapa engagemang och delaktighet. Men även 

att söka information med en eller ett par elever används som metod och det kan också locka 

till sig fler intresserade.  
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Då lärare i studien har bett att få återkomma med svar på en fråga de inte kan besvara direkt 

är upplevelsen olika bland lärarna huruvida elever kommer ihåg sin fråga och har intresset 

kvar. Några anser att elever har bra minne och fortfarande är intresserade, medan andra 

beskriver att elever glömmer bort. De beskriver att de återuppväcker intresset genom att visa 

engagemang kring svaret och att det då brukar fånga elevernas intresse på nytt. De förklarar 

också att det är lätt hänt att man som lärare glömmer bort frågor, men att eleverna 

återkommer om det är viktigt för dem. 

 

Didaktik för att leda elevernas frågor och funderingar till 

fördjupat lärande hos eleverna 

Det andra temat ”Didaktik för att leda elevernas frågor och funderingar till fördjupat lärande 

hos eleverna” tar upp att lärarna i studien låter frågan utvecklas till ett samtal eller en 

diskussion i klassen. Där kan läraren genom följdfrågor och förklaringar inkluderar hela 

gruppen. Om läraren inte känner till svaret kan man gemensamt formulera hypoteser innan 

man enskilt eller tillsammans tar reda på svaret. Detta kan leda till enskilda arbeten som 

redovisas inför klassen eller nya lektioner med experiment eller andra undersökningar. Just de 

praktiska övningarna lyfts som fördjupande då de ger eleven konkreta upplevelser av det 

undersökta fenomenet. Lärare i studien tar också upp hur de i samtal, genom ledande frågor 

och att spinna vidare på det eleverna säger, förmedlar ämneskunskaper till eleverna. 

Temaarbeten är något som flera av studiens lärare lyfter som fördjupande. De anser att 

elevernas lärande fördjupas då de får möta ett ämnesstoff utifrån flera ämnesperspektiv. De 

ger exempel på då de utgått från elevernas förkunskaper och frågeställningar och utvecklat det 

till flera lektioner eller hur en elevfråga eller kommentar kan utvecklas till ett stort 

temaarbete. 

  

När vi pratade om vad som hände på hösten så snappade de ju upp ganska fort utifrån en film med 

älgar att man jagar och deras kronor och såna saker. Först gjorde jag så att de fick säga vad de 

visste om älgen och sen fick de även komma på frågor om vad de ville veta och då tog jag reda på 

det men jag utgick ju från deras frågor och sådär så det där tragglade vi ganska mycket med. Och 

då fick de ju svar och det var allt ifrån hur många taggar, hur många horn de har! (Lärare C).  
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Vi arbetade med återvinning och återanvändning, en elev utbrister att vi har sopor i elementen, och 

då diskuterade vi vidare det och pratade om vikten av att källsortera så att alla sopor tas till vara på 

rätt sätt, så vi gick ut till skogen och plockade skräp och källsorterade. Vi återvann även gamla 

tidningar och gjorde nytt papper. En elev återanvände en jättefin bild på en julgran från en av 

tidningarna och så gjorde vi julpyssel av pappret vi gjort och återanvände fina bilder från 

tidningarna. (Lärare D). 

  

I datamaterialet återkommer lärarna till att de fördjupar elevernas lärande genom att lyfta 

centrala begrepp som förekommer i frågorna och svaren, till exempel genom att skriva de på 

tavlan. De anser också att de befäster och fördjupar elevernas kunskaper genom att koppla 

frågor och svar till tidigare lektioner eller eleverfarenheter. Lärarna i studien återkommer till 

kombinationer av praktiska erfarenheter och samtal. Till exempel beskriver de hur 

studiebesök och experiment följs av samtal där eleverna bearbetar sin förståelse av det 

upplevda och på så sätt fördjupar lärandet. Nedan följer ytterligare ett exempel på då 

elevernas tankar och frågor letts vidare till ett större arbete.  

  

Jag tänkte bara på det här med svampar då att promenaden började med att vi hittade Karl–Johan 

och flugsvampen så exemplariska på vägen och sen så blev det mer och mer. (Lärare E).  

Vi hade ju med små kort ut där vi hade tagit bilder på svampar som vi skulle leta efter. Så att alla 

gick ju runt med de där och bara det gjorde ju att det var lite roligare. (Lärare F).  

Precis. Ja, det var andra tillfället när vi hade hittat de där svamparna. Det var då vi kände att nu 

bygger vi vidare på detta. Vi plockade svampar och pratade om beståndsdelarna och så kom vi 

hem och så la vi svampar på svart och vitt papper så att man får se sporerna. (Lärare E). 

 

  Alla elever ställer inte frågor 

I temat ”Alla elever ställer inte frågor” framträder det att flera av studiens lärare upplever att 

alla elever är olika intresserade och ställer olika många frågor. De beskriver att det är vanligt 

att det är några elever som blir intresserade av något och ställer jättemycket frågor, men de tar 

också upp att de försöker att få intresset att smitta av sig genom att förklara så att alla kan 

förstå. Lärarna i studien beskriver att det är svårast att nå de som inte är så intresserade och att 

olika ämnesinnehåll och olika arbetssätt intresserar olika elever. Följande uttrycks av en 

informant.  

 

Det är ju därför man ser till att göra alla grejer, att man varierar. Filmen kanske du tyckte var 

jättetråkig och jättesvår att förstå, medan när du var ute i skogen så ”aha” då förstod du medan den 
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som förstod filmen tycker det är jobbigt att vara i skogen, för då fryser man. Så det beror ju på. 

(Lärare G).   

 

Lärarna i studien försöker variera sin undervisning för att olika elever ska komma till sin rätt. 

En del elever har svårt att ta till sig ämnesinnehållet och fastnar i praktiska saker. Det skiljer 

sig också stort mellan olika grupper hur vetgiriga eleverna är. Arbetssättet får anpassas efter 

vilka elever de har. Ett fåtal elevers intresse kan sporra fler till engagemang och frågor. Så här 

säger en lärare:  

  

De blir intresserade även om det inte var de som ställde frågan så snappar de upp det nu kanske. Så 

allting beror ju på hur man lägger upp det. Och så måste man förstå att man inte kan lägga upp det 

en vecka senare. (Lärare G).  

  

Att få svar på sina frågor är olika viktigt för olika elever, en del tappar intresset innan läraren 

hunnit svara färdigt medan andra genuint vill ha svar och påminner läraren om denne glömt 

att återkomma, vilket gör att lärare i studien lägger olika vikt vid olika frågor. Det lyfts att de 

intresserade eleverna gynnas av en undervisning som fokuserar på elevernas frågor och 

funderingar.  

IT som verktyg i undervisningen 

Temat ”IT som verktyg i undervisningen” fokuseras den centrala roll som sökandet på 

internet får i besvarandet av elevfrågor. Möjligheten att söka information på internet bidrar till 

att lärare i studien upplever att de inte behöver kunna allt, då det är så lätt att ta reda på saker. 

En informant säger så här:  

  

Det ju så himla enkelt nuförtiden. Det är ju bara några knapptryck bort så har du ju svaret.  

(Lärare F).  

  

Lärarna i studien ser det också som ett medel att skapa ett bra klassrumsklimat, att inte veta 

allt och visa att det är okej samtidigt som man ändå kan ge svar genom att söka på internet. 

De kan söka reda på svaret till nästa gång eller tillsammans i klassen. Flera av lärarna i 

studien ser frågor som ett tillfälle att lära eleverna att söka information. Kunskapen om hur 

man tar reda på saker och använder källkritik kan vara viktigare än själva faktakunskapen. 

Följande citat är ett exempel ur datamaterialet:  
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Jag betonar att inte svaret är det viktiga utan hur vi kommer fram till det. (Lärare H). 

  

Många av lärarna i studien säger att de också använder internet till att friska upp minnet och 

få nya idéer inför ett nytt tema. Om eleverna har stora kunskaper och är vetgiriga kan de veta 

mer än lärarna. Då beskriver lärarna i studien att de använder internet för att kontrollera 

kunskap och tillsammans med eleverna ta reda på mer. Det skapar stort intresse och 

engagemang hos eleverna. De använder också internet till att kontrollera svar de gett eleverna 

så att de är säkra på att det blev rätt.  

 

Elevernas stora erfarenhet av informationsteknik medför att de inte blir så stimulerade av till 

exempel film. De är vana vid ett högt tempo och snabba belöningar från den nya tekniken, 

vilket påverkar undervisningen. Några lärare i studien beskriver att detta leder till att de därför 

istället försöker locka till engagemang med praktiska övningar som att bygga kojor eller göra 

experiment, något som eleverna inte har lika stora erfarenheter av. Men tekniken kan också 

locka. De beskriver att de kan sätta sig med någon eller några elever och söka reda på svaret 

på dennes fråga på datorn och att detta lätt lockar till sig fler intresserade 

  

Om jag bara sätter mig ”kom, vi kollar på datorn”, då kommer det ju tre till direkt. (Lärare C). 

  

Detta kräver dock att tid kan frigöras för läraren till detta, så att inte resten av klassen blir 

sittandes. Det beskrivs som lättare i förskoleklass än i årskurs 1–3. Antalet pedagoger i 

klassen påverkar också. Det finns önskemål om att låta eleverna själva söka information. Då 

är tillgången på utrustning som till exempel surfplattor avgörande. Sådana övningar kan också 

försvåras av att eleverna inte kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling och därför 

behöver stort stöd för att själva kunna söka efter fakta på internet. Lärarna i studien beskriver 

att de tar reda på saker med hjälp av andra källor som att fråga en kollega eller leta i böcker, 

men att internet framstår som den primära källan. Enkelheten i att söka information på 

internet stärker processen att besvara elevernas frågor och ökar även lärarnas intresse. Som en 

informant uttrycker det:  

 

Vad gjorde man innan Google? (Lärare C).   
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Bristande ämneskunskaper kompenseras med didaktisk 

kunskap och erfarenhet 

I det femte temat ”Bristande ämneskunskaper kompenseras med didaktisk kunskap och 

erfarenhet” framträder en tanke som är återkommande i datamaterialet om att det är positivt 

för klassrumsklimatet och elevernas självbild att läraren medger inför klassen att den inte vet 

svaret på alla frågor, men att man kan ta reda på det. Flera lärare hävdar att NO är ett så stort 

kunskapsområde att man inte kan kunna allt. Flera av lärarna i studien beskriver att de ibland 

säger till eleverna att de inte är säkra men att de tror att det är på ett eller annat vis och att de 

sedan återkommer med om det stämde eller med en ny korrekt förklaring. En av 

informanterna uttrycker det så här:  

  

Jag tycker att det finns vinster i att visa eleverna att vi vuxna också ibland inte är helt säkra men att 

det är okej att försöka sig på ett svar ändå. Det gäller bara att förtydliga att det här är vad jag tror, 

inte vad jag vet. (Lärare B). 

   

De flesta lärarna i studien upplever att erfarenhet och didaktisk kompetens kompenserar för 

låga ämneskunskaper. Många frågor är återkommande så att lärarna har lärt sig svaret på 

dessa, men framförallt leder en god didaktisk kompetens till att man kan bemöta elevfrågor på 

många positiva sätt utan att själv veta svaret. De beskriver strategier som att: 

 

 Söka upp svaret på internet, tillsammans i klassen. 

 Söka upp svaret på internet efter lektionen och återkomma med svaret. 

 Ställa motfrågor. 

 Ställa gemensamma hypoteser med efterföljande undersökning. 

 Se om någon annan vet svaret. 

 Eleven som frågat kan få i uppgift att ta reda på svaret genom att själv söka 

information och göra ett mindre eller större arbete.  

 

Frågor som läraren inte vet svaret på ses också som en möjlighet att undervisa om hur man 

söker information och använder källkritik. Man kan se att fokuset flyttar från själva 

ämneskunskaperna till mer praktiska aspekter. Så här säger en lärare:  
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[…] ”vad tror du?”, ”hur ska vi ta reda på det här?”, ”kan vi ta reda på det här tillsammans?” och 

sen så fortsätter man ta reda på… och den världen lever vi i, att de måste lära sig vart man tar reda 

på saker. Så är det ju. Det är ju inte hur de ska använda sina kunskaper nästan nu mer… eller jo det 

är det ju, hur… Men det finns mycket andra sätt att ta reda på kunskap idag och det är där vi måste 

…”hur tar vi reda på saker?”. Det är ju mycket det i skolans värld. Vad ska man tro på nätet? 

Källkritiken är ju såå viktig. (Lärare C).   

  

Men lärare i studien hävdar också att om läraren själv inte har en djupare förståelse kring de 

centrala begreppen kan de heller inte lära ut dem så att det väcker nyfikenhet och djupare 

förståelse och att det kan orsaka kunskapsluckor hos eleverna som kan leda till svårigheter i 

senare årskurser. Låga ämneskunskaper hos lärarna kan också leda till att NO-ämnet 

underprioriteras och att undervisningen hålls strikt till färdigt undervisningsmaterial så att 

man vid frågor bara svarar snabbt och forcerat för att komma tillbaka till sin planering. 

Nedanstående citat illustrerar detta.  

  

Ja det är jag övertygad om att det finns [lärare med bristande ämneskunskaper i NO]. Många 

kommer få svårare i åk 7–9 att förstå NO då det blir på en mer avancerad nivå om de inte sedan 

tidigare har fått begreppen och grundförståelsen med sig. Kan du själv inte som lärare dessa 

begrepp och förstå vad de innebär kan du heller inte lära ut det på ett sätt som skapar nyfikenhet, 

inre frågor och funderingar hos eleven. (Lärare B).  

  

De flesta lärarna i studien beskriver att det finns risk för att felaktiga kunskaper befästs om 

lärare har bristande ämneskunskaper, men ser inte risken som lika stor om lärare har 

tillräcklig didaktisk kompetens. De uppger dock att det kan hända, till exempel vid stressiga 

situationer, att de ger ett felaktigt svar då de egentligen har fokus någon annanstans. Därtill 

beskriver lärarna i studien att de läser på inför ett nytt tema. Det framstår som att vissa lärare i 

studien prioriterar mötet med eleverna framför ämneskunskaperna, som framgår i 

nedanstående citat.  

  

[En jämförelse mellan hur läraren bemöter frågor tidigt i sin karriär och nu] Jag tror att jag är 

säkrare i mina svar nu så det blir mer trovärdigt. Och jag vet att jag inte alltid behöver ha rätt svar. 

Och jag vet att det spelar inte så stor roll alltså bara jag är intresserad av barnet. Förut var jag med 

såhär ”jag ska ju kunna det här” för då hade jag precis gått ut och ”jag ska ju kunna allting, nu är 

jag ju klar”. (Lärare C).   
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Främjande och hämmande faktorer 

I temat ”Främjande och hämmande faktorer” beskriver lärarna i studien faktorer som påverkar 

möjligheten att ta vara på elevernas frågor och funderingar och utveckla dessa till fördjupat 

lärande. Då återkommer tiden som en viktig faktor. Dels i förhållande till det kunskapsstoff 

som ska hinnas med och således begränsar tiden för utsvävningar under lektionen och dels 

tiden för den enskilda eleven, om man har stora grupper blir det mindre tid att möta varje 

enskild elev. Här är ett exempel från datamaterialet:   

  

Ja det är ju om de skulle vara färre så att jag kunde hinna möta alla. Så kan jag tycka. Det kanske 

är ett enkelt svar men det är ju lite det det handlar om, tiden. Om tiden skulle räcka till då skulle 

man kunna möta alla på alla plan. Nu försöker man möta alla så gott det går men man räcker ju 

inte. (Lärare C).  

  

De beskriver också att det kan underlätta möjligheten till att ta vara på elevfrågor och 

funderingar om man är fler pedagoger per grupp, då det gör det lättare att ta sig utanför 

klassrummet eller att kunna engagera sig i en eller ett par elevers frågor. Lärarna i studien 

anser också att planeringstiden påverkar möjligheter för ämnesöverskridande undervisning, 

temaarbeten och tillverkande av eget material, vilket i sin tur påverkar hur väl elevernas 

frågor och funderingar kan tas till vara. En planeringsaspekt som lyfts är även hur 

planeringarna utformas. Till exempel skulle mer flexibilitet i planeringarna kunna göra det 

lättare att gripa tillfället i stunden då elever kommer med tankar. En lärare skriver så här:  

  

För min och mina kollegors del handlar det om att planera på ett annat sätt som ger större utrymme 

för att fokusera på en sak i taget. I vardagen känner man ofta att man ska trycka in så mycket som 

möjligt vilket leder till att man inte kan fördjupa sig. (Lärare C).  

  

Arbetsmetoder som upplevs främja elevernas frågor är dels konkreta aktiviteter som 

studiebesök, utevistelse och experiment, dels samtal och diskussioner, både i anknytning till 

NO-övningar, och i vardagliga sammanhang som samlingar och matsituationer. 

Ämnesövergripande arbeten eller temaarbeten ses som en metod som möjliggör 

tillvaratagandet av elevernas tankar och leder till fördjupning. Några lärare i studien beskriver 

också undervisning som inleds med att läraren undersöker vad eleverna redan kan och 

därefter låter eleverna komma med frågor om ämnet. Sedan kan dessa frågor tjäna som 

utgångspunkt för den fortsatta undervisningen. Eller att eleverna själva får ”forska”, vilket 
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dock kan hämmas av att eleverna inte har hunnit så långt i läs och skrivutvecklingen i dessa 

årskurser. Främjande exempel som applikationen Kahoot där man skapar egna frågespel, 

frågelådor och att ställa knasiga frågor för att avdramatisera frågandet ges av informanterna.  

 

Lärarna i studien beskriver också andra ramfaktorer som tillgång till IT-utrustning, t.ex. 

surfplattor och tillgång till laborationsmaterial eller pengar till bussresor och inträden så att 

man kan gå på museum och göra studiebesök. Tidningsprenumerationer och tillgång till 

elevriktad information på surfplattorna efterfrågas också. Själva möjligheten att kunna söka 

på internet ses som något som främjar besvarandet av elevernas frågor.  

 

Även styrdokumentens utformning tas upp som en påverkande faktor för vilka förutsättningar 

lärarna har för att fånga upp elevernas frågor och funderingar i NO-undervisningen. Mängden 

kunskapsinnehåll och den starka styrningen upplevs som hämmande och man anser att om 

tyngden lades mer på förmågorna än kunskapsstoffet skulle man kunna utgå mer från 

elevernas intresse. En lärare säger så här:  

  

Sen kan man tänka sig tiden, för det är så styrt med allting man ska hinna. Jag som har jobbat i 

massor av år, när det inte var lika styrt så kunde man ju släppa och bygga vidare då. Man gjorde ju 

massor i bild och jobbade vidare med det där. (Lärare E).  

  

Den frihet som förskoleklassens vagare styrdokument ger upplevs som främjande, och 

förekomsten av fri lek ger utrymme både för enskilda samtal med eleverna och tillfällen för 

att söka tillsammans på internet. Några informanter tar upp att åldersblandade klasser kan 

främja ett arbetssätt som tar tillvara elevernas tankar och frågor, dels eftersom äldre elever har 

större påverkan på de yngre och kan sprida intresse lättare och dels för att eleverna får inblick 

i mycket av innehållet i förväg och således är bättre förberedda då de själva ska undervisas i 

något.   

 

Läraren i sig utgör också en faktor som kan främja eller hämma möjligheten att fånga upp 

elevernas naturvetenskapliga frågor och funderingar och leda dessa till fördjupat lärande hos 

eleverna. Om läraren har goda ämneskunskaper, goda didaktiska kunskaper, undervisar NO 

med engagemang och entusiasm samt bemöter eleverna med tilltro och lyhördhet, har hen 

goda möjligheter att bemöta elevernas frågor och funderingar på ett konstruktivt sätt. Även 

det omvända, att dessa kompetenser är svaga minskar möjligheten. Det klassrumsklimat som 
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läraren bygger i gruppen är också viktigt. Olika elever och gruppsammansättningar behöver 

mötas på olika sätt men är också olika svåra att engagera.  

  

Det beror ju heeelt på vilken grupp. Jag menar det här är min sextonde grupp jag har och det är 

klart alla är olika. För alla är ju olika drivande, olika intressen, olika… (Lärare C).   

  

Då eleverna har större förkunskaper blir det lättare att nå en fördjupande nivå. Driftiga och 

självgående elever gynnar egen forskning. Vetgirighet och intresse gynnar både frågor och 

vidare arbete. Däremot kan låga förkunskaper, få erfarenheter och svagt språk verkar 

hämmande. Kamraternas frågor kan väcka intresse, men också inspirera till att ställa egna 

frågor. En lärare i studien tar upp att tiden på dagen påverkar elevernas engagemang och 

benägenhet att ställa frågor. Elevernas trötthet under vissa tider under dagen gör det svårare 

att få eleverna att vara delaktiga.   

 

Lärarnas tankar om några övergripande åtgärder 

Det sista temat ”Lärarnas tankar om några övergripande åtgärder” innehåller informanternas 

åsikter kring fyra fingerade åtgärder på ett nationellt plan som skulle kunna påverka 

möjligheterna för att ta vara på elevernas naturvetenskapliga frågor och funderingar. 

Åtgärderna var att utöka NO-undervisningen på lärarutbildningen, göra ett ämneslyft i NO 

likt de som gjorts i svenska och matte, införa ämneslärare i NO även för lägre årskurser samt 

att anpassa styrdokumenten så att de blir lättare att undervisa i NO med lägre 

ämneskunskaper. Att öka NO-undervisningen på lärarutbildningen tyckte någon kunde vara 

bra men de menade också att utbildningen redan är lång och att det är svårt att plocka bort 

något annat. Lärare i studien sa att speciellt metodik och didaktik inom naturvetenskap borde 

ökas. Att införa ett ämneslyft var det alternativ som väckte mest entusiasm. Lärare i studien 

trodde att det kunde öka ämneskunskaperna, men framförallt ämnesdidaktiken, samt att det 

kunde ge inspiration och ge en nytändning. Dock påpekades det från flera håll att lärarnas 

arbetsdag redan är fylld och att om något ska läggas till måste något annat också tas bort. 

Någon menade att det skulle vara frivilligt eller ges efter intresse men att undervisningen då 

skulle behöva organiseras så att samtliga av skolans elever får ta del av de kunskaper som 

lärarna utvecklat genom ämneslyftet. Så här säger en av lärarna:  
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Hm, införa ett ämneslyft i NO. Ja vi har ju haft svenskalyft, vi har ju haft mattelyft. Och då har 

man ju fått mer tips på, det är ju det de har gått ut på de här matte- och svenskalyftet vi har gjort, 

då har man ju fått mer tips på praktiska saker man kan göra. Och varför inte ett NO-lyft då så att 

man lyfter NO? […] Varför inte ha som ett lyft i NO också så att man får en push i rumpan och tar 

tag i det! (Lärare C).  

  

Införa ämneslärare i årskurs F-3 rådde det delade meningar om. Någon menade att 

ämneslärare hade bättre möjlighet att gå på djupet i ämnet och att lärare som inte undervisar i 

så många ämnen har lättare att hinna med att planera. Andra menade att den trygghet det 

medför att ha sin klasslärare i NO var av större betydelse än de eventuella bättre kunskaper en 

ämneslärare skulle ha. Lärare i studien menade också att det var svårt att genomföra rent 

organisatoriskt och att legitimerade grundskolelärare har tillräckliga kunskaper för att ha 

denna undervisning. Följande citat illustrerar oenigheten bland informanterna.  

  

Jag och mina kollegor är tillräckligt kompetenta för att hålla i dessa lektioner själva.  

(Lärare D).  

  

Ämneslärare tror jag mer och mer på i alla ämnen då lärare idag inte hinner gå in på djupet i sin 

planering om man har många ämnen att planera. (Lärare B).  

  

Att anpassa styrdokumenten till en lägre kunskapsnivå hos lärarna tyckte flertalet av studiens 

lärare var en felaktig lösning som skulle vara negativ för eleverna. Men någon menade att det 

definitivt behövdes. Det kom också upp tankar om att de styrda skrivningarna i läroplanen 

minskar möjligheten att ta vara på elevernas tankar och idéer och att ett större fokus på 

förmågorna skulle möjliggöra att man valde att arbeta med det eleverna visar intresse för.  
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Diskussion 

De mest framträdande resultaten i studien är att många av studiens lärare ibland värderar 

faktasökande, praktiska moment och relationen till eleven i undervisningen högre än vilka 

ämneskunskaper som eleverna utvecklar. Elevernas intresse för ämnet, en god relation till 

eleverna och ett tryggt och gott klassrumsklimat prioriterar några lärare i studien särskilt högt 

i årskurserna F-3. Lärarna i studien anser att didaktisk kompetens och erfarenhet kan 

kompensera för låga ämneskunskaper. Många av lärarna skulle vilja organisera sin NO-

undervisning mer efter elevernas frågor och funderingar men hävdar att det inte finns tid eller 

resurser nog för att det ska vara möjligt.  

 

IT som verktyg i undervisningen 

Tillgången till IT gör att lärare i studien inte känner ett behov av att kunna allt eftersom de 

snabbt kan få svaret med hjälp av sökmotorer på internet. Lärare i studien ser IT som ett 

viktigt verktyg som möjliggör att de kan leda elevers frågor och funderingar till fördjupat 

lärande hos eleverna. Tillgången till fakta på internet är till stor hjälp för studiens lärare i 

deras bemötande av elevfrågor och de uppger också att det inspirerar dem. Dock tycks 

fenomenet också bidra till att de inte värdesätter faktakunskaper lika högt varken hos sig 

själva eller hos eleverna. Då lärarna i studien använder internet som ett hjälpmedel i 

klassrummet för att besvara elevfrågor, flyttas fokus från ämneskunskaperna till mer praktiska 

aspekter. Detta skulle kunna vara motiverat utifrån skrivningarna i läroplanen (Skolverket, 

2018) om att söka information och värdera källor. Men det är viktigt att lärarna är medvetna 

om detta för att inte kvalitén på undervisningen ska försämras. När lärare i studien uppger att 

det viktiga inte är svaret i sig utan hur man tar reda på svaret, signalerar de att 

ämneskunskaperna inte är viktiga, vilket med stor sannolikhet ger en negativ påverkan för 

elevernas motivation och ämnesmässiga kunskaper. Det går i strid mot Gisselbergs (1991) 

och Lindahs (2003) beskrivning av att NO-undervisningen ska fokusera på att eleverna ska 

utveckla sina ämneskunskaper genom att motivation och intresse väcks för ämnet. Lärare som 

är osäkra på att undervisa i NO försöker ofta undvika att fokusera på ämneskunskaperna. 

Detta minskar elevers möjligheter att utveckla goda ämneskunskaper och resulterar således i 

motsatsen till vad lärare vill uppnå med undervisningen (Kärrqvist & Frändberg, 2010). 

Därför är det viktigt att lärare har goda ämneskunskaper, didaktiska kunskaper och är 

medvetna om deras egen pedagogik. Lärare som vet att de själva är den viktigaste faktorn för 
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elevers kunskaper och intresse för NO, ser förhoppningsvis till att utveckla sina egna 

kunskaper (Papanastasiou & Papanastasiou, 2004).    

 

Om lärare behöver djupa ämneskunskaper gällande en fråga eller om det är tillräckligt att 

läraren besvarar frågan genom att söka på internet med eleven, borde bero på vilken typ av 

fråga och vilken typ av kunskap eleverna lär sig av svaret. Till exempel är det skillnad om 

lärare söker svar på hur stor en Giganotosaurus var, jämfört med grundläggande och 

betydelsefulla naturvetenskapliga modeller för kraft och rörelse. Frågorna kräver helt olika 

typer av svar. En dålig eller felaktig förklaring av exempelvis kraft och rörelse skulle kunna 

leda till att elever får felaktiga eller otillräckliga kunskaper som gör att de upplever NO som 

svårt och osammanhängande. Därför är det viktigt att undersöka vilka naturvetenskapliga 

frågor lärare söker svar på via internet. En sådan studie skulle också visa vad lärare behöver 

mer kunskaper om och vad som intresserar eleverna, vilket skulle kunna skapa ett värdefullt 

material till fortbildning av lärare och lärarutbildningen. Om lärare hade kunskap om vad som 

intresserar eleverna skulle NO-undervisningen kunna bli mer kvalitativ och relevant för 

eleverna och skolresultaten kunde förbättras, eftersom Nilsson (2012) hävdar att lågkvalitativ 

NO-undervisning som inte intresserar eleverna är en betydande orsak till att skolresultaten 

sjunker. Att ha kunskap om det elever efterfrågar skulle även spara tiden det tar för lärare att 

söka efter svaren och det skulle minska antalet tillfällen som lärare fokuserar på hur man 

kommer fram till svaret snarare än ämneskunskaperna.   

 

Det är tveksamt om lärare som söker svar på en fråga på internet kan ge en lika bra och 

nyanserad förklaring som lärare med djup förståelse för frågan. Dessutom saknar ofta lärare 

med ytliga ämneskunskaper kännedom om andra aspekter, till exempel övriga kunskaper 

frågan kan härledas till, vanliga missförstånd kring frågan och olika sätt att förklara svaret på 

(Andersson, 2012). Det gör det troligt att lärare med ytliga kunskaper inte har möjligheterna 

att fånga upp elevers naturvetenskapliga frågor och funderingar och leda dem till fördjupade 

kunskaper hos eleverna. Av den anledningen får antalet frågor lärare inte kan besvara inte bli 

för många. Därför skulle det vara relevant att forska om hur stor del av elevers 

naturvetenskapliga frågor och funderingar som lärare kan och inte kan besvara och vilken 

kvalitet svaren har. Därtill är det viktigt att se att lärare gör det bästa de kan med de 

förutsättningar och kunskaper de har. De medverkande lärarna i studien värdesätter att behålla 

elevers motivation för ämnet och intresse för frågor. Lärare i årskurserna F-3 lyckas bäst med 
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det av lärare i alla årskurser (Lindahl, 2003). Fördelar med IT är att lärare genom internet får 

nya idéer, håller sig uppdaterade om ny forskning och fräschar upp minnet kring 

ämnesinnehåll innan de undervisar om det. Dessutom använder de IT för att kontrollera svar 

som eleverna uppger och för att kontrollera deras svar till eleverna. Genom att entusiastiskt 

säga till elever att de ska söka efter svaret på internet kan ett intresse för frågan spridas. Det 

ses som viktigt i sig att lära eleverna att ta hjälp av andra, att låta eleverna vara experter om de 

kan svaret och lära eleverna att man inte behöver kunna allt. Det finns således viktiga fördelar 

med att använda IT som gör att både lärare och elever förbättrar sina kunskaper och behåller 

intresset för ämnet då de snabbt kan få reda på svaret på elevernas frågor och funderingar. 

 

Flera forskningsresultat antyder att lärare har bristande ämneskunskaper i de 

naturorienterande ämnena, exempelvis Johansson (2012), Andersson (2012) och Kärrqvist 

och Frändberg (2010). Utifrån resultatet i denna studie känns det relevant att forska om vilken 

betydelsen IT i NO-undervisningen har för lärares och elevers ämneskunskaper. Dessutom är 

mycket forskning inom NO-didaktik relativt gammal i jämförelse med användandet av IT, 

som enligt vår studie är ett vanligt förekommande verktyg i NO-undervisningen. Därför 

skulle den gamla NO-didaktiska forskningen möjligen behöva omvärderas, då användningen 

av IT troligen inverkar på en mängd faktorer. Exempel på sådana faktorer är hur 

undervisningen läggs upp, hur eleverna och lärare förhåller sig till naturvetenskapliga 

kunskaper, hur nya forskningsresultat och fake news kommer in i undervisningen eller vilka 

inlärningsmetoder som används och i vilken grad. Möjligheten att söka efter svar på internet 

ser olika ut beroende på årskurs, förskoleklassen har mer tid för detta med exempelvis fri lek 

på schemat till skillnad mot årskurs tre där det finns lite tid för utsvävningar när 

kunskapskraven ska uppnås. I förskoleklass kan eleverna oftast inte söka svar på frågor själva, 

på grund av deras läs- och skrivförmågan, till skillnad mot eleverna i årskurs tre som själva 

kan söka reda på svar. I årskurserna 1–3 upplever studiens lärare att de har mindre tid till 

elevfrågor och mindre möjligheter att planera undervisningen utifrån elevernas frågor, på 

grund av allt stoffinnehåll som ska beröras. Det verkar vara ett större problem ju högre 

årskurs lärare undervisar i. Möjligen kunde en tydligare fördelning av vilket stoffinnehåll som 

ska beröras i vilken årskurs, med förskoleklass inkluderat, lösa detta. Om förskoleklassen 

skulle beröra mer ämnesstoff skulle lärarna i årskurserna 1-3 få mer tid till att planera 

undervisningen efter elevernas frågor, eftersom årskurs 1-3 då skulle få mindre ämnesstoff att 

beröra. Samtidigt skulle det kunna missgynna vissa elever att exempelvis få mer obligatoriskt 
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ämnesinnehåll i förskoleklass. Att ändra i styrdokumenten är något som får omfattande 

effekter på många olika områden och det skulle kräva en mer omfattande analys. Den bästa 

lösningen kan därför tänkas vara att utveckla lärarnas ämneskunskaper så de i högre 

utsträckning än idag kan besvara elevernas frågor korrekt och utan att behöva söka efter ett 

svar.  

 

Relationsskapandets betydelse  

Lärare i studien värderar relationen till eleverna högt och beskriver att det finns ett samband 

mellan deras bemötande av eleverna och klassrumsklimatet. På samma vis beskriver Helldén, 

Lindahl och Redfors (2005) i sin forskningsöversikt att goda relationer är en förutsättning för 

en framgångsrik undervisning. Även Jidesjös (2012) och Gisselbergs (1991) forskning pekar 

på att ett gott klassrumsklimat leder till att elever vågar ställa frågor och delge funderingar. 

Lärare i studien uttrycker likartade föreställningar, vilket tyder på att de har kunskap om vilka 

förutsättningar som krävs för att elever ska ställa frågor.  

 

I studien verkar vissa lärare prioritera relationen till eleverna och elevernas intresse för ämnet 

framför vilka ämneskunskaper eleverna utvecklar. Lärare i studien lyfter också relationen till 

eleverna som särskilt viktig i årskurserna F-3. I likhet med detta skriver Lindahl (2003) att det 

viktigaste målet i NO i grundskolans tidigaste år är att få eleverna intresserade av ämnet och 

inte att uppnå särskilda kunskapskrav. Hon skriver att det är viktigt att undervisningen utgår 

från vad som intresserar eleverna eftersom eleverna behöver vara motiverade för att ta till sig 

ämneskunskaperna. Om lärare prioriterar relationen till eleverna framför ämneskunskaperna 

är det rimligt att tro att de värderar sina egna ämneskunskaper i NO lägre än deras didaktiska 

kompetens. Däremot borde en undervisning som utgår från elevernas intresse och elevfrågor 

kräva bredare ämneskunskaper av lärare eftersom det kan beröra många olika saker, jämfört 

med en undervisning som är organiserad utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven gör att 

lärare vet exakt vilka ämneskunskaper som krävs. De flesta lärarna i studien anser också att de 

behöver en djup förståelse av ämnesstoffet de lär ut för att kunna leda elevernas frågor till 

fördjupat lärande hos eleverna. De påstår att lärare som saknar djupare förståelse och 

ämneskunskaper ger mindre plats för elevfrågor eftersom dessa lärare håller sig till det 

planerade lektionsinnehållet. Lärarna i studien anser att detta signalerar till eleverna att deras 

frågor inte är önskade om frågorna inte berör vad läraren har planerat, vilket Andrées (2007) 

forskning styrker. Därför var de flesta lärare i studien skeptiska till att elevernas frågor i dessa 
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fall besvaras med kvalitet och att en sådan undervisning motiverar och väcker elevernas 

intresse för ämnet. De påstår att lärare med låga ämneskunskaper och låg didaktisk kompetens 

ofta har en oflexibel undervisning och att det hämmar möjligheten att fånga upp elevers frågor 

i NO-undervisningen. Det stämmer helt överens med Nilssons (2012) forskning. I vår studie 

medverkade även en lärare som menade att det viktiga är att ha läst på sig inför de kunskaper 

som är relevanta för den planerade lektionen och att det är frågor kopplade till detta som är 

viktigt, snarare än att kunna besvara elevfrågor som hör till ämnet men inte den planerade 

lektionen. Att utveckla sin didaktiska kompetens är givande för alla lärare men kanske särskilt 

för lärare som inte är medvetna om vilken pedagogik som kan hämma eller främja elevernas 

nyfikenhet och ämneskunskaper. Till exempel skriver Gisselberg (1991) att undervisning 

utifrån elevers frågor och funderingar utvecklar elevernas självbild och ökar motivationen 

samtidigt som de blir bättre på att ställa passande frågor till sammanhanget. Hur lärare fångar 

upp naturvetenskapliga frågor och funderingar och leder dem vidare till fördjupat lärande hos 

eleverna skiljer sig därmed mellan lärare som välkomnar alla naturvetenskapliga frågor och 

lärare som välkomnar de naturvetenskapliga frågor som är kopplade till lektionsinnehållet. 

Beroende på vilka frågor som välkomnas skapar lärare ett klassrumsklimat och en 

undervisningskontext där elevers frågor och funderingar välkomnas i olika grad. Att ha ett 

klassrumsklimat där elever ställer frågor möjliggör för lärare att planera undervisningen 

utifrån vad som intresserar eleverna och på så vis skapa en motivation för ämnet vilket 

underlättar för eleverna att utveckla sina ämneskunskaper (Gisselberg, 1991). 

 

Enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) ska grundskolelärares ämneskunskaper i NO vara 

särskilt låga. Men Jidesjö (2012) och Skolverket (2016) beskriver att elevernas intresse för 

NO-ämnet sjunker ju äldre eleverna blir eftersom att det som intresserar eleverna berörs allt 

mindre i undervisningen. I linje med detta skriver Lindahl (2003) att lärarna i grundskolans 

tidigaste år är de lärare som lyckas motivera eleverna till NO-ämnet bäst. Det skulle kunna 

tyda på att grundskolelärare har en god didaktisk kompetens som gör att de lyckas väcka ett 

intresse hos eleverna, trots låga ämneskunskaper. Det gör NO-didaktisk forskning relevant då 

lärares didaktiska kompetens i så fall spelar roll för elevernas inställning till ämnet. Elevers 

intresse för NO sjunker efter 12-års ålder och eleverna upplever undervisningen mindre 

relevant (Lindahl, 2003). Därför skulle det vara intressant med studier som fokuserar på 

skillnader i lärares didaktik i grundskolans tidigaste år jämfört med grundskolans senare år. 

Det är viktigt att urskilja vad det är som gör att lärarna i grundskolans tidigaste år lyckas så 
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bra med att motivera eleverna i NO-ämnet för att kunna använda de kunskaperna. Det är 

möjligt att elevernas högre intresse i de lägre åldrarna inte beror på lärarnas goda didaktik 

utan grundar sig i elevernas naturliga nyfikenhet i denna ålder eller att eleverna har ett stort 

intresse när de börjar skolan och att detta minskar ju mer undervisning de får. I linje med detta 

skriver Jidesjö (2012) att det är viktigt att fokus i forskning hamnar på att hitta lösningar och 

förslag på hur eleverna kan involveras mer i undervisningen. Enligt Skolinspektionen (2010) 

blir elever mer intresserade av ämnet om undervisningen utgår från deras frågor och 

funderingar, vilket leder till att eleverna blir både mer motiverade och får mer kunskaper i 

ämnet. För att lärare ska kunna fånga upp elevers naturvetenskapliga frågor och funderingar 

och leda dessa till fördjupat lärande hos eleverna behöver undervisningen utformas så 

eleverna får möjlighet att ställa frågor och delge sina funderingar.  

 

Ämneskunskaper och didaktisk kompetens 

Svaren på elevfrågorna begränsas dels av lärarnas didaktiska kompetens men främst av den 

ämneskunskap lärare innehar (Johansson, 2012). Vi anar ett mönster av att lärare med 

bristande kunskaper inte ser vad de missar i sin undervisning. Dessutom begränsar lärares 

ämneskunskap vilka tolkningar läraren gör av elevens fråga eller fundering, vilket kan leda till 

felaktiga svar och att lärandetillfällen missas. Både Gisselberg (1991) och medverkande lärare 

i denna studie anser att det är viktigt att lärarens svar till elevers frågor är korrekta eftersom 

det kan ligga till grund för naturvetenskapliga föreställningar som eleverna bär med sig. De 

flesta lärare i studien uppger att det finns risk att elever befäster felaktiga naturvetenskapliga 

föreställningar om lärare har låga ämneskunskaper. Men en av lärarna tror inte att lärare 

uppger felaktiga svar. Det är samma lärare som tycker att det räcker att besvara de elevfrågor 

som gäller det planerade lektionsinnehållet. Med hänsyn till att Helldén, Lindahl och Redfors 

(2005) forskningsöversikt pekar mot att examinerade lärares naturvetenskapliga 

föreställningar ibland är lika felaktiga som elevernas, ser vi det som troligt att lärare kan ge 

felaktiga svar som gör att elever befäster felaktiga kunskaper. De allra flesta lärarna i studien 

medger att lärare absolut kan ge felaktiga svar och att de själva troligtvis ger felaktiga svar 

ibland. De uppger det som en möjlig anledning till att elever upplever NO-undervisningen 

som svår när de kommer till de högre årskurserna med felaktiga föreställningar. Däremot så 

lyfter dessa lärare att de tror att erfarenhet och didaktisk kompetens gör att de lär sig svara på 

frågor de inte vet svaret på genom att använda olika pedagogiska grepp som att göra det till en 

gemensam undersökning eller att be att få återkomma med svaret, samtidigt som de behåller 
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elevernas intresse för frågan. Återigen verkar didaktisk kompetens spela roll för hur lärare 

fångar upp elevernas naturvetenskapliga frågor och funderingar. Didaktisk kompetens kan till 

viss del kompensera i en specifik undervisningssituation, men goda ämneskunskaper torde 

vara nödvändigt för att kunna bedriva en kvalitativ NO-undervisning. Att kunna besvara alla 

elevfrågor ses som en omöjlighet då NO-ämnet är omfattande, vilket är förståeligt då ingen 

lärare kan besvara alla tänkbara frågor.  

 

Att leda elevfrågor och funderingar till 

 fördjupat lärande hos eleverna 

När det gäller att fånga upp elevers naturvetenskapliga frågor och funderingar och leda dessa 

till fördjupat lärande hos eleverna kan didaktisk kompetens dessvärre inte kompensera för 

låga ämneskunskaper hos lärare, vilket medverkande lärare i studien också anser. Med låga 

ämneskunskaper minskar lärares möjlighet att se de innehållsmässiga kunskaper som finns att 

lära i elevernas frågor och funderingar. Flera lärare i studien värderar bemötandet av eleverna 

högre än ämneskunskaperna, vilket korresponderar med Gisselbergs (1991) forskning som 

visar att lärare ofta bekräftar eleverna med sitt svar istället för att ta vara på frågan och 

utveckla det till fördjupat lärande. Det kan tänkas bero på faktumet att lärare ofta har låga 

ämneskunskaper i NO. I studien framkommer också att det är vanligt att lärare fokuserar på 

vad de kan göra i NO-undervisningen och hur det ska göras, istället för att fokusera på vilka 

ämneskunskaper eleverna kan utveckla och fördjupa. Utförandet i undersökande arbetssätt 

blir ett viktigare lärande än faktakunskaperna. Ser man det i relation till Vikströms (2002) 

aktionsforskningsstudie så korresponderar ett sådant fokus med det första steget i den NO-

didaktiska kompetensen, vilket var utgångsläget för samtliga medverkande lärare i 

aktionsforskningsstudien. För att utveckla den NO-didaktiska kompetensen krävs högre 

ämneskunskaper och reflektion över den egna undervisningen. Därtill behöver lärare en god 

didaktisk kompetens eftersom det medför i flexibilitet i undervisningen som möjliggör 

individanpassning. Med den didaktiska kompetensen kan lärare se hur och varför elever 

behöver vilka stöd och utmaningar i undervisningen. Med just NO-didaktisk kompetens krävs 

också kunskap om ämnesinnehåll och naturvetenskapliga arbetssätt för att kunna identifiera 

elevers utvecklingsprocess och identifiera möjliga missuppfattningar. Med låg 

ämnesdidaktisk kompetens är det därför troligt att lärares möjlighet att lära ut ämnesstoffet på 

det vis som är bäst för eleven eller klassen minskas och eleverna får inte en lika hög kvalitet 
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på undervisningen som de skulle kunna få. Att kunna besvara alla naturvetenskapliga frågor 

och funderingar som elever har kan ses som en omöjlighet men omfattningen på frågor och 

funderingar som inte kan besvaras borde inte vara så stor att det påverkar elevernas 

ämneskunskaper. Den här studien kan omöjligt visa om detta sker och om det påverkar 

elevernas ämneskunskaper. Däremot visar studien hur lärare beskriver att de gör, vilket inte 

behöver korrespondera med hur de faktiskt gör. Därför kan det vara viktigt att ta reda på hur 

elevernas ämneskunskaper påverkas i relation till omfattningen på de frågor som lärare inte 

kan besvara. Lärare kan behöva få möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper och 

ämnesdidaktiska kunskaper, vilket inte ses som möjligt med den stora tidspress och 

arbetsbörda lärare redan har. Det skulle även vara intressant med forskning som kompletterar 

denna studie genom att studera hur det faktiskt ser ut i klassrummen, vad lärarna faktiskt gör 

och vad det får för effekter. Resultatet i en sådan studie skulle också vara intressant att 

jämföra med resultatet i den här studien.  

 

Lärarna i studien upplever att de elever som är mest intresserade av NO gynnas mest av 

undervisningen som baseras på elevernas frågor. Samtidigt säger lärare i studien att de mest 

intresserade eleverna påminner om de glömt att återkomma med svar, vilket visar att lärare 

kan glömma bort att återkomma. De elever som är minst intresserade påminner inte läraren 

om svar om läraren glömmer att återkomma vilket sannolikt inte ökar deras intresse för 

ämnet. De elever som är vetgiriga och intresserade av ämnet får därmed bättre återkoppling 

och blir mer intresserade. De elever som är mindre intresserade av NO kan tyckas särskilt 

viktiga att återkomma med svar till. Lindahl (2003) anser att när de visar sitt intresse behöver 

det prioriteras och fångas upp men lärare i vår studie uppger att dessa elever ofta tappat 

intresset innan de får svar på sin fråga. Lärare i studien upplever det som svårast att få dessa 

elever att ställa frågor, vilket också gör det svårare att veta vad som intresserar dem och skapa 

en undervisning som väcker intresset ytterligare. För att motverka detta försöker lärare i 

studien variera sin undervisning gällande ämnesinnehåll och arbetsmetoder. När det kommer 

upp frågor lyfter de ofta dessa med entusiasm i helklass och ställer frågor som får eleverna att 

fundera och diskuterar detta. På detta vis försöker studiens lärare sprida både intresse och 

kunskaper i klassen men de är också uppmärksamma på om de mindre intresserade eleverna 

blir nyfikna av något särskilt ämnesområde eller arbetssätt. Lindahl (2003) förklarar att 

medvetenhet om vad som ska tas upp i undervisningen och hur det ska ske är viktigt för att de 

elever som inte är motiverade inom ämnet ska kunna bli det. Vidare skriver hon att lärare med 
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låga ämneskunskaper är en anledning till att många elever tycker det är jobbigt med NO. De 

låga ämneskunskaperna gör lärarna obekväma i att undervisa i NO vilket leder till att eleverna 

tappar förtroende för att läraren kommer kunna lära ut så eleverna förstår och stötta eleverna i 

utvecklingen. De elever som behöver mycket stöd i NO-undervisningen påverkas mest av att 

undervisas av lärare som är osäkra i NO. Dessutom skriver Vikström (2002) att lärare med 

hög didaktisk kompetens har en tilltro på att eleverna kan lära sig ämnesinnehållet och de är 

trygga i sin undervisning. I vår studie finns det lärare som uppger att de känner sig säkra i sin 

undervisning i NO, samma lärare understryker vikten av att visa tilltro till att eleverna kan 

förstå och lära sig. Sammantaget behöver lärare både goda ämneskunskaper samt god 

relationell och didaktisk kompetens. Enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) är relationen 

mellan läraren och eleven då särskilt viktig för att läraren ska lyckas väcka ett intresse för 

ämnet hos eleven. De anser även att undersökande arbetssätt ofta väcker intresset hos elever 

som annars är ointresserade. Vad som intresserar eleverna är väldigt olika och både 

medverkande lärare i studien och Jidesjö (2012) skriver att de spretiga intressena försvårar att 

arbeta med elevfrågor i undervisningen. Nilsson (2012) skriver att lärare oftast är medvetna 

om fördelarna med att arbeta med elevernas frågor i undervisningen men att lärare ändå sällan 

gör det. Hon ifrågasätter hur mycket eleverna egentligen får vara med och påverka 

undervisningen. Precis som hon skriver visar vår studie att medverkande lärare är medvetna 

om fördelarna att arbeta med elevfrågor men att de upplever att det finns många faktorer som 

hindrar dem i detta. Precis som Gisselberg (1991) beskriver, uppger lärarna i vår studie tiden 

som den faktor som främst hämmar möjligheten att fånga upp elevernas frågor och 

funderingar i NO-undervisningen. Lärare i vår studie skulle vilja ha mer tid till att bemöta 

varje elev, att fördjupa sig i elevfrågor och att planera lektioner. Deras höga arbetsbelastning 

tillsammans med elevernas späckade schema gör att de inte kan arbeta med elevernas frågor 

och funderingar lika mycket som de skulle vilja. Som det är nu finns inte möjligheten till det 

då de behöver arbeta med nästa ämne på schemat. Om eleverna hade friare schema kunde 

lärarna fånga upp elevers intresse i stunden och välja att arbeta vidare med deras frågor, vilket 

skulle gynna både intresse och kunskaper. På så vis skulle traditionen av NO-undervisning för 

att utbilda kommande yrkesverksamma kunna brytas och ämnesinnehållet kunna uppfattas 

som mer relevant för eleverna, vilket är just vad forskning efterfrågar (Gustafsson, 2007; 

Lindahl, 2003; Jidesjö, 2012).  
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Lärare i vår studie anser att den didaktiska kompetensen spelar roll när det gäller att använda 

elevers naturvetenskapliga frågor och funderingar till att leda eleverna till fördjupat lärande. 

De lyfter fram samtal och diskussioner som vanligt förekommande. När elever frågar kring 

något så ställer lärare följdfrågor, öppna frågor och låter det utvecklas till samtal eller en 

diskussion i klassen. Genom samtal beskriver lärare att fler elever involveras och fler 

funderingar och perspektiv på frågan synliggörs, vilket Skolverket (2017a; 2017b; 2017c) 

förespråkar. När läraren inte kan svaret brukar klassen diskutera frågan tillsammans, och 

därefter ta de reda på svaret. Ibland söker hela klassen efter svaret, och ibland gör elever det 

enskilt och presenterar det sedan för resten av klassen. Ibland leder elevernas frågor till nya 

lektioner, experiment eller undersökningar där eleverna tar reda på svaret. Lärare i vår studie 

låter gärna elever undersöka en fråga praktiskt för att få fördjupad kunskap genom en konkret 

upplevelse och följer upp det med samtal och diskussioner där elevernas kunskaper befästs 

och fördjupas. Kärrqvist och Frändberg (2010) lyfter både internationell och nationell 

forskning som visar att lärare ofta planerar undervisningen så att de inte behöver besvara 

elevfrågor och inleda samtal om naturvetenskapliga företeelser de inte kan svaret på. Vår 

studie visar inte hur vanligt förekommande arbetet med elevfrågor är men de flesta lärare i vår 

studie verkar välkomnande för arbete med elevfrågor, även frågor de själva inte vet svaret på. 

Undantaget är de lärare som tycker att elevfrågor som berör annat än deras planerade 

lektionsinnehåll inte är viktiga att besvara. Lärare i vår studie försöker också koppla samman 

naturvetenskapliga företeelser med tidigare lektioner och elevers erfarenheter för att 

ytterligare befästa och fördjupa kunskaperna. De anser att elevernas förståelse fördjupas när 

de får möta ämnesstoffet ur flera perspektiv. Lärare i vår studie skulle vilja arbeta på detta vis 

till större del än vad de har möjlighet till, vilket Gisselberg (1991) också skriver. Jidesjö 

(2012) skriver att det behövs mer forskning som visar vad som hämmar lärares möjligheter att 

undervisa efter innehåll som eleverna är intresserade av.  

 

Förutsättningar för att inkludera elevfrågor i undervisningen  

Kärrqvist och Frändberg (2010) skriver att det är viktigt för elevernas intresse för ämnet att 

inte enbart undervisa naturvetenskapen som fakta utan även låta elevernas funderingar och 

vardagsanknytningar inkluderas. De skriver att många lärare tror att de lyckas involvera NO i 

elevernas vardag och vad eleverna funderar kring, dock menar de att lärare oftast inte lyckas 

med det. De beskriver hur de lärare som faktiskt lyckas med detta arbetar, vilket delvis 

stämmer med hur lärarna i vår studie uppger att de vill arbeta. Lärarna i vår studie skulle till 
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exempel vilja göra stora temaarbeten utifrån vad eleverna visar intresse för och fördjupa 

elevernas kunskaper genom ämnesöverskridande undervisning. De flesta lärare i studien 

uppger att styrdokumentens styrning med mängden ämnesinnehåll i förhållande till 

undervisningstimmarna hindrar lärare från att kunna fånga upp elevernas frågor och 

funderingar och arbeta vidare med dessa. En lärare menar att om styrdokumenten lade mer 

vikt på vilka förmågor eleverna skulle utveckla, snarare än vilka specifika ämneskunskaper de 

ska lära sig, kunde lärare anpassa undervisningen efter vad eleverna finner intressant. Med 

tanke på att elevers skolresultat i naturvetenskapliga ämnen sjunker (Nilsson, 2012; 

Skolinspektionen, 2010), tror vi att en bättre åtgärd vore att lärare får mer tid till att planera 

och undervisa istället för att minska antalet ämneskunskaper som eleverna ska utveckla.  

 

I den mån lärarna i vår studie har tid försöker de att arbeta med elevers frågor och använder 

sig av frågelådor, Kahoot och knasiga frågor för att avdramatisera frågandet. Flera lärare i 

studien hade önskat mer pengar för att göra studiebesök och bättre tillgång till material 

eftersom de upplever att upplevelser, praktiska övningar och experiment väcker elevernas 

intresse och gör att de ställer fler frågor. Kärrqvist och Frändberg (2010) framhåller samma 

sak, men Gisselberg (1991) beskriver att de frågor som ställs under experiment till större del 

handlar om hur eleverna ska gå tillväga än om ämneskunskaperna. Han skriver att en orsak till 

att börja med undersökande arbetssätt i undervisningen var för att öka intresset för ämnet, 

vilket det enligt lärare i studien också gör. Lindahl (2003) utrycker sin oro över att många 

outbildade lärare arbetar i skolan. Därtill skriver Helldén, Lindahl och Redfors (2005) att 

eftersom grundskolelärare är klasslärare behöver de undervisa i NO, trots ett eventuellt 

bristande intresse för ämnet.  Några lärare i studien sa att den förra lärarutbildningen gav 

behörighet i årskurserna 1–5 och att lärarna då fick välja om de ville läsa matte och NO eller 

svenska och SO. Enligt dem är det vanligare att de lärare som arbetar i årskurserna F-3 är 

intresserade av SO och svenska, snarare än NO och matte, samt att många färre under den 

utbildningen valde att läsa NO än SO. Vi tror att detta kan vara en bidragande faktor till 

lärares bristande ämneskunskaper i NO eftersom det betyder att det arbetar utbildade lärare i 

årskurserna F-3 som varken är behöriga i NO eller särskilt intresserade av ämnet. Detta 

faktum påverkar sannolikt undervisningen och även elevernas ämneskunskaper och intresse 

för ämnet. Det är också troligt att dessa lärares ämneskunskaper i NO sänker medelnivån på 

de ämneskunskaper lärare i årskurs F-3 har. Det skulle därför kunna vara en stor variation 

mellan verksamma lärares kunskapsnivåer.  
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De flesta lärare i studien anser, precis som Lindahl (2003), att de själva är den främsta faktorn 

som hämmar eller främjar möjligheten till att fånga upp och leda elevers frågor och 

funderingar till fördjupat lärande hos eleverna. Lärare i studien anser att de lärare som har 

goda ämneskunskaper, goda didaktiska kunskaper och som undervisar NO med engagemang 

och entusiasm samt bemöter eleverna med tilltro och lyhördhet, har goda möjligheter att 

bemöta elevernas frågor och funderingar på ett konstruktivt sätt. 

 

Tankar om tänkbara åtgärder 

I studien fick lärare bemöta fyra fingerade åtgärder på ett nationellt plan som skulle kunna 

påverka möjligheterna för att ta vara på elevernas naturvetenskapliga frågor och funderingar. 

Åtgärden som lärare i studien skulle uppskatta mest var att införa ett ämneslyft i NO, vilket 

också Lindahl (2003) föreslår. Studiens lärare tror att det skulle öka både deras 

ämnesdidaktiska kompetens och deras ämneskunskaper och att de skulle få en nytändning för 

ämnet. Däremot återkom tiden som en hämmande faktor och studiens lärare hävdar att de inte 

skulle ha tid med ett ämneslyft om inte något annat valdes bort. Ett ämneslyft skulle också 

kunna kopplas till Vikströms (2002) aktionsforskningsstudie som visar hur lärare utvecklar 

sin undervisningskompetens i NO, vilket skulle kunna liknas vid ett ämneslyft. I 

aktionsstudien gör lärarna stora framsteg från att ha varit fokuserade på görandet i NO-

undervisningen, till att uppnå stor säkerhet såväl inom ämneskunskaperna som i 

ämnesdidaktiken och nu istället fokusera på elevernas förhållningssätt för att kunna möta 

eleverna på rätt sätt och leda dem till fördjupat lärande. Johansson (2012) skriver att 

lärarutbildningen inte brukade ge lärare tillräckliga ämneskunskaper i NO för att de skulle 

vara bekväma att undervisa i NO, därför var en fingerad åtgärd som vi föreslog att öka NO-

undervisningen på lärarutbildningen. Någon lärare i studien tyckte det var bra men de flesta 

menade att lärarutbildningen redan var lång. Det som i så fall efterfrågades var mer kunskaper 

om metodik och NO-didaktik. Kanske gör det skillnad vilken NO-undervisning lärare själva 

fått under sin utbildning eftersom vissa inte är behöriga i NO. I kontrast till detta föreslogs 

också en åtgärd att anpassa styrdokumenten till en lägre kunskapsnivå hos lärare. De flesta 

lärare i studien menade att det var en felaktig lösning som skulle ge negativa effekter för 

eleverna medan någon såg det som en absolut nödvändighet. I linje med Kärrqvist och 

Frändberg (2010) menade de flesta lärarna i studien att klasslärare hade fördelar framför 

ämneslärare. Kärrqvist och Frändberg menade att de hade bättre möjligheter att arbeta 
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ämnesöverskridande, medan lärarna i studien framhöll fördelar som trygghet för eleverna och 

organisatoriska aspekter framför de extra kunskaper ämneslärare kunde ha. Lärarna i studien 

menade också att de hade tillräckliga kunskaper för att undervisa i NO men Helldén, Lindahl 

och Redfors (2005) skriver att grundskolelärare är de lärare där bristen på ämneskunskaper är 

mest omfattande.  

 

Huvudsakligt resultat 

Studiens huvudsakliga resultat är att lärarna i studien beskriver att de möter elevernas tankar 

och funderingar, både med direkta svar och med följdfrågor. De leder dem vidare till 

fördjupat lärande hos eleverna med olika metoder så som diskussioner, undersökningar och 

experiment. Lärarna bemöter ofta naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på 

genom att söka upp svaret på internet, gärna tillsammans med eleverna. Detta medför att 

fokus flyttas från ämneskunskaperna till praktiska aspekter som hur man söker fakta och 

källkritik. Det framkommer också att vissa lärare i studien ser det som viktigare att bemöta 

eleverna på ett bra sätt än att ge rätt svar. Lärarna upplever att tiden är den största påverkande 

faktorn för hur väl de kan bemöta elevernas frågor och funderingar och leda dem till fördjupat 

lärande hos eleverna. Detta styrs i sin tur av flera andra faktorer som gruppstorlekar, 

styrdokument men också deras egna planeringar.   

 

Metoddiskussion 

Valet av metoder i studien har gjorts efter noggranna överväganden. De båda 

datainsamlingsmetoderna är väl förankrade i metodlitteraturen och har försätt studien med 

relevanta data. Dock fick inte enkäten den kvantitativa funktion som vi hoppats på för att 

kunna göra generaliseringar eller jämförelser i materialet, vilket har lett till att studien 

begränsats till att vara enbart kvalitativ. Utifrån en kvalitativ studie har datamaterialet från 

enkäterna varit ändamålsenligt. För att säkerställa att frågorna i intervjuerna och enkäterna 

skulle förstås och ge svar på våra forskningsfrågor, testades dessa på en testlärare innan de 

användes för studien. Trotts detta framkom det under datainsamlingen att vissa formuleringar 

hade kunnat ändrats, då till exempel en av informanterna ger utryck för att känna sig ifrågasatt 

då bristande ämneskunskaper hos lärarna nämns flera gånger. Även formuleringen av fråga 

åtta (se bilaga 2) hade kunnat förändrats då den misstolkades av ett par informanter. Utifrån 

mängden frågor och antalet informanter har detta dock haft en försumbar påverkan på 
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resultatet och frågorna har i övrigt fungerat bra och gett både bredd och djup i materialet. 

Urvalet gjordes i ett explorativt syfte, vilket också uppfylldes då vi fick välgenomtänkta svar 

från lärare som undervisar i skilda årskurser och med skilda ingångar till NO-ämnet. Det stora 

bortfallet blir oproblematiskt då studien är kvalitativ, troligen har det i stället bidragit till att 

göra urvalet mer explorativt. Sorteringen av datamaterialet fungerade väl och möjliggjorde 

både att oväntade aspekter kunde träda fram och att resultatet fick bredd och översiktlighet. 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har databearbetningen varit noggrann och 

systematisk.  

 

Avslutande ord från författarna 

Denna studie kan bidra med värdefulla synvinklar på hur lärare tänker kring elevers 

naturvetenskapliga frågor och funderingar och hur de uppger att de bemöter dem, samt vad 

tidigare forskning har tagit upp kring detta. Resultatet kan både tjäna som inspiration för 

undervisande lärare och möjligen som informationskälla för övergripande åtgärder som 

utveckling av lärarutbildning eller fortbildning för lärare. Därtill kan materialet tjäna som en 

utgångspunkt till vidare forskning. Studien är extra viktig eftersom den behandlar 

naturvetenskap inom årskurserna F-3, vilket är ett område i stort behov av forskning. Om 

studien kan medverka till att elevers intresse för naturvetenskap och i förlängningen även 

deras kunskaper höjs, kan det få omfattande effekter i samhället. Detta i form av 

naturvetenskapligt medvetna medborgare och hållbar utveckling.  

 

Under studiens gång har vi fått ta del av många strategier för hur man som lärare kan bemöta 

elevfrågor man faktiskt inte vet svaret på. Men vi har också blivit medvetna om hur lätt fokus 

då flyttas från ämneskunskaperna till andra aspekter och hur viktigt det är att vara medveten 

om det. Vi har också blivit bekräftade i vikten av att ha goda ämneskunskaper för att ha de 

bästa möjligheterna att leda elevernas frågor och funderingar till fördjupat lärande hos 

eleverna. Slutligen har arbetet med studien ytterligare ökat vår övertygelse av att det är viktigt 

att ta till vara elevernas frågor och funderingar för att behålla och utveckla deras intresse för 

naturvetenskap och att därmed möjliggöra en god kunskapsutveckling.  
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Bilaga 1.  

Information om datainsamling för en B-uppsats i NO-didaktik 

Vi är två studenter som studerar sjätte terminen på grundlärarprogrammet F-3. Vi skriver vår 

B-uppsats i NO-didaktik, som handlar om hur lärare tänker kring hur man kan fånga upp 

elevers funderingar och frågor kring naturvetenskap i undervisningen och utveckla det till 

fördjupat lärande. Vi vill titta på aspekter som hur lärarna beskriver att de gör, hur de skulle 

vilja göra, eventuella hinder och utvecklingsmöjligheter. Syftet är att utveckla kunskapen om 

hur man kan fånga upp elevers funderingar och frågor kring naturvetenskap i undervisningen, 

som dels kan användas av lärare för att utveckla sin egen NO-didaktik och dels för att tillföra 

information till forskningsfältet som kan bidra till att förbättra förutsättningarna för NO-

undervisning på ett organisatoriskt plan.  

Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning med intervju och tillhörande enkät. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

Datamaterialet kommer att samlas in genom 4–8 intervjuer med en tillhörande blankett, vilket 

kompletteras med att 10–20 lärare besvarar intervjufrågor och enkät skriftligt. Informanter 

från olika skolor kommer att tillfrågas för deltagande. Skolorna har valts för att de är VFU-

skolor så kontakt redan finns etablerad. Lärarna har valts utifrån att de är verksamma lärare i 

årskurs F-3 och har möjlighet att medverka. Intervjuerna planeras att ta cirka 40 minuter och 

en ljudinspelning kommer göras om informanten godkänner detta. I datamaterialet kommer 

namn att ersättas med siffror och informanterna kommer vara helt avidentifierade i B-

uppsatsen. Datamaterialet kommer endast vara tillgängligt för författarna, deras handledare 

och examinator. Ljudfiler, anteckningar från intervjuer och transkriberingar kommer förstöras 

innan uppsatsen publiceras, dock senast 1 februari 2020. Deltagande informanter får ta del av 

resultatet om de önskar. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.   

 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta! 

 

 

 

 



   

 

 

 

Studiens författare 

Anna Trogstam, atm16001@student.mdh.se                07x-xxxxxxx 

Ulrika Eckardt, uet15001@student.mdh.se                  07x-xxxxxxx 

Handledare 

Nicklas Ekebom, nicklas.ekebom@mdh.se                   0xx-xxxxxx 

  

Ort och datum 

_______________________________________________________  

Underskrift    

_______________________________________________________ 

Anna Trogstam                                         Ulrika Eckardt 

 

Godkännande av medverkan i studien. 

Jag har informerats om att denna intervju kommer att användas som datamaterial till en B-

uppsats i NO-didaktik vid Mälardalens högskola och godkänner härmed att så sker.  

  

Jag godkänner medverkan i studien.                                                   Ja                   Nej 

  

Jag godkänner att det görs en ljudinspelning av intervjun.                 Ja                   Nej 

  

Jag vill att ni skickar den färdiga uppsatsen till mig.                           Ja                   Nej 

  

Underskrift av informanten. 

 

________________________________________________________ 

  

Om du önskar få den färdiga uppsatsen skickad till dig, skriv upp din mailadress nedan. 

  

________________________________________________________ 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

mailto:atm16001@student.mdh.se
mailto:uet15001@student.mdh.se
mailto:nicklas.ekebom@mdh.se


   

 

 

 

Bilaga 2. 
Att leda elevers naturvetenskapliga frågor och funderingar till fördjupad 

kunskap. En enkät om NO-didaktik med inriktning på årskurserna F-3. 

  

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till dig för att du tar dig tid som informant till vår B-

uppsats. Förhoppningen med följande enkät är att den ska synliggöra för oss hur lärare tänker 

kring hur man fångar upp elevers frågor och funderingar inom naturvetenskap i 

undervisningen och utvecklar det till fördjupad kunskap. Enkäten består av 20 frågor som 

delas upp i två avsnitt. Det första avsnittet består av 8 frågor som är tänkta att ge en 

beskrivning av informantens utgångspunkt. Det andra avsnittet består av 12 intervjufrågor 

som besvaras mer utförligt och tillför kvalitativ data till vår B-uppsats. Vi uppskattar att det 

tar cirka 15 minuter att fylla i enkäten. 

  

Återigen, tack! 

Med vänlig hälsning, Anna Trogstam och Ulrika Eckardt.  

  

Inledande frågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

  

2. Vilken lärarutbildning har du?   

  

3. Är du behörig i samtliga NO-ämnen? Om inte, är du behörig i något av ämnena, 

vilket/vilka? 

  

4. Har du någon vidareutbildning inom NO? Om ja, vilken?  

  

5. Hur intresserad är du av naturvetenskap? Det är möjligt att sätta flera kryss.  

 

 Jag är mycket intresserad och ägnar mig åt detta på min fritid.  

 Jag tycker ämnet är särskilt roligt att undervisa i.  

 Det är ett ämne bland alla andra.  



   

 

 

 

 Jag byter gärna bort undervisningen i NO mot något annat ämne genom samarbete 

med en kollega.  

 

5. Känner du dig säker på de olika begreppen inom NO? Till exempel kraft, friktion, 

tyngdpunkt, ledningsförmåga, kondensering och fotosyntes.  

  

6. Har du ett läromedel du följer i NO-undervisningen, vilket? Kompletterar du det med 

annat? Vad?   

  

7. Hur vanlig bedömer du att följande arbetssätt är i din undervisning. Markera med 

följande bokstäver framför respektive arbetssätt. Markera med A för vanligt 

förekommande, B för förekommer ibland och C för förekommer sällan eller aldrig.   

  

_____Eleverna undersöker genom experiment och fältstudier.  

_____Du visar experiment eller visar saker i naturen.  

_____Diskussioner om naturvetenskap.  

 ____ Föreläsande undervisning, exempelvis att du berättar, läser i lärobok eller visar en film. 

_____Eleverna söker kunskap via böcker, internet och filmer och sammanställer detta. 

 

Intervjufrågor  

  

1. Hur fångar du upp elevernas tankar och frågor i NO-undervisningen? Till exempel: 

svarar direkt, leder till fördjupade diskussioner, blir nya lektioner, hänvisar till högre 

årskurser eller annat.  Utveckla gärna ditt svar. 

  

Kan du ge exempel på när du fångat upp elevernas frågor och lett dem till 

fördjupad kunskap?  

  

2. Vilka strategier har du för att leda elevers frågor till fördjupad kunskap?   

  

3. Vilka parametrar upplever du främjar respektive hämmar möjligheten att leda 

elevernas frågor och funderingar till fördjupad kunskap, i din undervisning?  



   

 

 

 

  

4. Hur skulle du vilja arbeta med elevernas frågor och funderingar om du hade andra 

möjligheter än idag?  

  

5. Hur tror du att man kan förbättra förutsättningarna att ta tillvara elevernas frågor och 

funderingar inom NO-undervisningen i alla klassrum?   

  

6. För att förbättra förutsättningarna att ta tillvara elevernas frågor och funderingar i NO-

undervisningen i alla klassrum, vad tror du om att:  

 

a. Utöka lärarutbildningen?  

b. Införa ett ämneslyft i NO? 

c. Införa ämneslärare i NO?  

d. Anpassa styrdokumenten till en lägre kunskapsnivå hos lärarna?    

  

7. Vilken betydelse tror du att lärares bemötande av elevers naturvetenskapliga frågor 

och funderingar har på elevernas intresse för ämnet?  

  

8. Påverkar arbetsmetoden hur många frågor som kommer upp och hur du sedan lyckas 

leda frågorna till fördjupad förståelse hos eleverna? Om ja, på vilket sätt?  

  

9. Upplever du att lärare har tillräckliga ämneskunskaper för att bemöta och ta tillvara 

elevers frågor och funderingar i NO på ett utvecklande sätt? Om inte, hur tror du att 

detta yttrar sig?  

 

10. Tror du att det finns risk att elever befäster felaktiga föreställningar inom 

naturvetenskapen, om läraren som bemöter elevernas frågor har låga ämneskunskaper 

i NO? 

  

11.  Hur bemöter du naturvetenskapliga funderingar och frågor som du själv inte vet 

svaret på?  

  



   

 

 

 

Om du ber att få återkomma, upplever du då att elevernas intresse för frågan 

finns kvar eller har det svalnat?   

  

12. Händer det att du besvarar frågor trotts att du känner dig osäker på svaret? Utveckla 

gärna ditt svar.  

  

 


