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1 Inledning  

Vår erfarenhet säger oss att utformningen av undervisningen i de naturorienterande-

ämnena (NO), kemi, fysik och biologi kan variera stort på olika skolor, en del skolor 

arbetar mer med praktiska moment och en del har färre praktiska inslag. I läroplanen 

för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, framgår det att alla 

elever ska få en likvärdig utbildning, detta betyder inte att undervisningen behöver 

vara utformad på samma sätt på olika skolor eller i olika klasser utan att alla elever ska 

få möjlighet att utveckla samma kunskaper (Skolverket, 2019a). Undervisningen ska 

gå att variera utifrån den elevgrupp som läraren har för tillfället, detta är mycket viktigt 

då alla elever ska få samma möjlighet att utveckla sina kunskaper inom olika ämnen 

men utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2019a). Dock ställer vi oss undrande 

till om man kan förmedla kunskapsinnehållet som NO-undervisningen ska erbjuda ge-

nom att till största del använda sig av teoretisk undervisning i årskurserna f-3.  

I läroplanen, Lgr11 framgår det att det ska ingå praktiska moment i NO-undervis-

ningen (Skolverket, 2019a). Eleverna ska själva få arbeta med praktiskt material, 

“skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna 

sig kunskaper” (Skolverket, 2019. S.7). Det har länge talats om fördelarna med prak-

tiska moment i undervisningen, redan under den senare delen av 1800-talet föresprå-

kade Dewey (1897/2011) de didaktiska fördelarna med att använda sig utav fysiskt 

material i undervisningen. Genom att låta elever utforska bland annat olika material 

och fenomen har de lättare för att skapa genuin kunskap, kunskap som är deras 

egen. Vi ställer oss då frågan hur verksamma lärare ställer sig till praktiska moment 

och hur stort utrymme dessa typer av moment får i deras undervisning.  

2 Bakgrund  

I det centrala innehållet i läroplanen (Lgr11) för årskurs 1–3 framgår det att det finns 

fyra huvudsakliga områden som undervisningen i NO-ämnena, kemi, fysik och biologi 

ska behandla: Året runt i naturen, Kropp och hälsa, Kraft och rörelse och Material och 

ämnen i vår omgivning. Dessa områden ska dessutom innehålla följande metoder och 

arbetssätt: “Enkla fältstudier och observationer i närmiljön, enkla naturvetenskapliga 

undersökningar och dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, 

bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 

2019a, s. 166). Även i kunskapsmålen för årskurs 3 i Lgr11 står det klart och tydligt att 

praktiska moment ska ingå i undervisningen, i det följande citatet har vi fetmarke-

rat dessa för att tydliggöra dem. Dessa moment ingår i vår definition av praktiska mo-

ment.   

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. 
[…] Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft 
och relatera till egna iakttagelser. […] Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra 
fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och 
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människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av års-
tider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver 
och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och be-
skriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sor-
tera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar 
med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan 
egna och andras resultat.  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med 
hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och 
samtal. (Skolverket, 2019a, s.168. Vi har fetmarkerat praktiska moment för att förtydliga 
dessa i citatet.)  

Som vi tidigare nämnt ska skolorna i Sverige erbjuda eleverna en likvärdig utbildning 

kunskapsmässigt men utformningen av undervisningen kan variera (Skolverket, 

2019a). Skolverket (2009) förklarar att det skiljer sig mycket mellan hur olika lärare 

planerar och bedriver sin undervisning. Vissa lärares undervisning består till större del 

av praktiska moment medan andra nästan inte har några praktiska moment alls, trots 

att det tydligt framgår i läroplanen att det ska finnas med. Detta beror bland annat på 

bristen på behöriga lärare och en allmän bristande kompetens. I en studie genomförd 

av Persson (2003) visar resultatet att lärare i de lägre årskurserna använder ca 50 % 

av NO-lektionerna till praktiska moment exempelvis i form av laborationer.   

Många lärare känner sig osäkra angående sina egna ämneskunskaper i NO-äm-

nena (Hansson, Leden & Pendrill, 2014). Även Jakobsson (2009) beskriver att många 

lärare bedömer sina kunskaper inom NO-ämnena som otillräckliga och att de anser sig 

ha en begränsad didaktisk förmåga inom undervisningen i dessa ämnen. Lärares äm-

neskunskaper och didaktiska kunskaper är minst lika viktiga, det räcker inte med att 

lärare kan ämnesinnehållet om de inte vet hur de ska förmedla det (Fibæk Laursen, 

2004). Didaktiken är det ämne som är unikt för lärarutbildningen och för lärarprofess-

ionen, hur viktigt didaktiken är för lärare går att jämföra med hur viktigt juridiken för 

jurister. Didaktiken omfattar de yrkeskunskaper som lärare besitter och deras arbets-

uppgifter både i teori och i praktiken (Wickman, Hamza & Lundegård, 2018). En del 

av de lärare som arbetar på skolor i Sverige har inte studerat naturvetenskap under sin 

lärarutbildning, de har inte heller behövt studera det i efterhand för att få ut sin lärar-

legitimation (Johansson 2012). Lärarlegitimationer infördes i Sverige 2011 (Skolver-

ket, 2013a), tidigare utbildade lärare kunde ansöka om sin legitimation och nyexami-

nerade lärare var behöriga per automatik från sin utbildning. Så även fast lärare inte 

har studerat NO-ämnena under sin utbildning är de ändå behöriga att undervisa i 

dessa ämnen.   

Ett eventuellt hinder för undervisningen i NO-ämnena är bland annat kopplat till 

lärarnas inställning till dessa (Christensson, Eriksson & Lundh, 2015). Jarret (1999) 

förklarar att de som har haft lågt intresse för naturvetenskap under sin barndom ris-

kerar att ha det även i vuxen ålder. Författaren påpekar även att de lärare som anser 

sig ha haft dålig undervisning i NO-ämnena som barn tenderar att ha lägre intresse för 

ämnena än de lärare som anser sig ha haft en bra undervisning under sin egen skol-

gång. Detta kan resultera i en ond cirkel, där de lärare som haft dålig undervisning som 

barn riskerar leda en sämre undervisning och föra över sina egna negativa erfarenheter 

och sin egen negativa bild av ämnena till sina elever.   
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Skolinspektionen (2012) genomförde en granskning av NO-undervisningen där de 

kom fram till att lärare ofta lade störst fokus på biologiämnet utan att det finns stöd för 

det i läroplanen. När lärare är osäkra på ämneskunskapen inom ett visst område kan 

det resultera i att den undervisning de bedriver blir ojämn. Av de tre NO-ämnena ten-

derar lärare att vara mest säkra på sina ämneskunskaper inom biologi (Harlen,1997).  

Kursplanerna för NO-ämnena i läroplanen är framför allt av allmänbildande ka-

raktär. De är skapade för att eleverna ska lära sig det som behövs för att klara av var-

dagslivet och för att förstå att en del av vårt kulturarv består av naturvetenskap (Jo-

hansson, 2012). Naturvetenskapen är empirigrundad, det vill säga att en viktig del av 

forskningsprocessen är att genom observation av världen och naturen grunda sin kun-

skap. Naturvetenskapens kunskap är öppen för förändringar, det vill säga att man uti-

från bland annat ny teknik kan få en annan uppfattning om hur saker hänger ihop 

(Hansson, Leden & Pendrill, 2014).  Naturvetenskapen är även kreativ, subjektiv och 

sociokulturell. Naturvetenskapen måste ses i sitt sociala och kulturella sammanhang. 

Samhället påverkar naturvetenskapen och naturvetenskapen påverkar samhället, ut-

vecklingen är i ständig rörelse (Sjøberg, 2010). Duschl (2008) beskriver att lärare kan 

finna det problematiskt att hjälpa eleverna relatera praktiska moment till ett naturve-

tenskapligt tänk. Ofta fokuseras det mer på själva genomförandet snarare än på det 

naturvetenskapliga innehållet (Johansson & Wickman (2014). Hansson, Leden & Pen-

drill (2014) förklarar att det inte räcker enbart med att eleverna får jobba med labora-

tivt material utan att de även behöver teoretisk kunskap, gärna genom att kombinera 

teori med praktiska moment.   

Målen för naturvetenskapsundervisningen brukar delas in i tre grupper, att ge-

nomföra naturvetenskapliga undersökningar, lära sig om naturvetenskapens karaktär 

och lära sig begrepp angående naturvetenskapliga undersökningar (Johansson & 

Wickman, 2014 & Johansson, 2012). Naturvetenskapens karaktär omfattas av bland 

annat vad naturvetenskapen är, hur kunskapsprocessen ser ut inom naturvetenskapen 

och den naturvetenskapliga kunskapens status (Hansson, Leden & Pendrill, 2014). När 

det kommer till laborativt arbete inom NO-undervisningen såg Högström (2009) i sin 

studie att lärares mål bland annat är kunskapsutveckling hos eleverna gällande natur-

vetenskapliga fenomen och begrepp, att skapa ett intresse för NO-ämnena hos ele-

verna och att öka elevernas reflekterande över deras laborativa arbete. Johansson 

(2012) påpekar att eleverna inte lär sig naturvetenskapliga undersökningar bara ge-

nom utforskande arbete utan de behöver få resonera och reflektera över det tillsam-

mans med läraren. När vi använder begreppet praktiska moment i NO-undervisningen 

inkluderar det många olika typer av moment. Dels inkluderar vi de praktiska moment 

som enligt läroplanen ska finnas med i undervisningen både i förskoleklass och i års-

kurs 1–3. Dels inkluderar vi moment så som laborationer som inte tydligt framkommer 

i läroplanen, allmänt praktiskt arbete hos eleverna, bland annat i form av att de med 

hjälp av kroppen illustrerar olika fenomen så som planeternas position i solsystemet 

och att läraren till exempel visar olika fenomen praktisk för eleverna men att de själva 

inte får delta i det laborativa arbetet.  



4 

 

Mycket forskning visar att elevers beskrivningar inom NO-ämnena ofta upplevs som 

förenklade, ensidiga eller felaktiga. Det finns många elever som finner NO-undervis-

ningens innehåll svårt och de har svårigheter med att se hur kunskapen är relevant för 

dem (Hansson, Leden & Pendrill, 2014). Innehållet i undervisningen behöver ligga på 

en nivå som är begriplig för eleverna så att de senare kan bygga vidare och utveckla 

den (Johansson, 2012). Redan på slutet av 1800-talet beskrev Dewey (1897/2011) att 

innehållet i undervisningen behöver knyta an till elevernas tidigare erfarenheter och 

sociala liv för att de ska kunna ta till sig det. Eleverna behöver få möjlighet att se kopp-

lingen mellan dem själva och innehållet. De behöver även få arbeta med fysiskt 

material, de behöver få se, känna och utforska för att kunna göra den naturvetenskap-

liga kunskapen till sin egen. En central strategi för didaktiken inom naturvetenskapen 

i dagsläget är enligt Christensson, Eriksson & Lundh (2015) att utgå från frågor som 

har sitt ursprung i elevernas tidigare erfarenheter. Under undervisningen i NO-äm-

nena kan man bygga vidare på elevernas erfarenheter genom att skapa en bro mellan 

deras vardagsspråk och det naturvetenskapliga språket. Inom naturvetenskapen an-

vänds många ämnesspecifika begrepp och ord som kan upplevas svåra för eleverna, 

men genom att arbeta med dessa på elevernas vardagsspråk kan man som lärare skapa 

en naturlig övergång som underlättar elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 

2008). Lärarens roll är väldigt viktig när det kommer till att eleverna ska ta till sig 

kunskaper som de inte är så motiverade inför att lära sig. Läraren behöver således vara 

den som hjälper eleverna att se sambandet mellan deras tidigare kunskaper och det 

nya innehållet, för att hjälpa eleverna med att skapa en lust att lära sig det (Schoultz & 

Hultman, 2002). Det är en fördel att tidigt introducera elever till NO-ämnenas inne-

håll, genom att göra det får de möjlighet att tidigt skapa ett intresse för ämnena och 

lättare att förstå dess innehåll. Skapar eleverna ett tidigt intresse för dessa ämnen har 

det även en positiv effekt på deras intresse när de blir äldre (Jakobsson, 2009).  

Det har varit många diskussioner om den svenska naturvetenskapliga undervis-

ningen sedan 1990. En orsak till detta är att det har blivit allt svårare för högskolor och 

universitet att rekrytera studenter som är intresserade av naturvetenskapliga frågor. 

En ytterligare orsak till att dessa diskussioner uppkom på 2000-talet är att de svenska 

elevernas resultat i NO-ämnena började sjunka och blev relativt svaga jämfört med ele-

ver internationellt. Politiker och forskare fann detta oroväckande eftersom goda resul-

tat i naturvetenskap är viktigt för utvecklingen av samhället och dess välfärd (Alm & 

Samuelsson, 2009). I PISA-undersökningen 2000 låg de svenska elevernas totala me-

delvärde i naturvetenskap på 512 med en standardavvikelse på 93, 512±93. Deras re-

sultat låg över medelvärdet för medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling, OECD (Skolverket, 2001). Det totala medelvärdet för de 

svenska elevernas resultat i naturvetenskap i PISA-undersökningen 2003 hade mins-

kat något sen den tidigare undersökningen och låg istället på 506±107, men det låg 

fortfarande över OECD-ländernas medelvärde (Skolverket, 2004). De svenska elever-

nas resultat i naturvetenskap i PISA-undersökningarna fortsatte att bli lägre, i PISA 

2012 låg Sveriges medelvärde på 485, vilket var under OECD-ländernas medelvärde på 

501. (Skolverket, 2013b). Den negativa trenden har nu brutits, Skolverket (2019b) för-

klarar att de svenska elevernas resultat i den senaste PISA-undersökningen visar på en 
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positiv ökning av elevernas kunskaper inom naturvetenskap, dock ligger elevernas re-

sultat fortfarande lägre än de gjorde 2000. Då låg medelvärdet av elevernas resultat på 

512, och i den senaste undersökningen låg medelvärdet på 499 (Skolverket,2019b & 

Skolverket, 2001).  

 NTA (natur och teknik för alla) är ett skolutvecklingsprogram inom naturveten-

skap, teknik och matematik. NTA erbjuder teman som är uppbyggda av ett eller flera 

av ämnena: biologi, kemi, fysik, teknik och matematik. Varje enskilt tema består av en 

utbildning för läraren, en lärarhandledning och ett undervisningsmaterial anpassat för 

ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. Samtidigt som NTA är ett stöd i elevers lärande 

fungerar de olika temana som kompetensutveckling för lärare och pedagoger (NTA, 

u.å.a). NTA initierades av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsve-

tenskapsakademin tillsammans med några kommuner 1997 som en satsning för att 

utveckla NO- och teknikundervisningen i grundskolan (Johansson & Wickman, 2014). 

2019 var över 46% av Sveriges kommuner plus ett antal fristående skolhuvudmän 

medlemmar i NTA Skolutveckling ekon. De lärare som arbetar i dessa kommuner eller 

på dessa skolor har möjlighet att använda NTA i sin undervisning (NTA, u.å.b). NTA 

ska stimulera elevernas nyfikenhet och eleverna ska få möjlighet att skapa ett intresse 

för NO- och teknikämnena genom att de får vara aktiva och genomföra experiment 

(Alm & Samuelsson, 2009). Materialet som finns inom NTA får eleverna att ställa frå-

gor, arbeta undersökande, dokumentera sitt arbete och resultat och samtala och reso-

nera i grupp (NTA, u.å.b).   

Att arbeta med NTA-materialet underlättar för de lärare som behöver stöd i att 

arbeta utforskande inom NO- och teknikämnena (Anderhag & Wickman, 2006). NTA 

(u.å.b) erbjuder även kompetensutvecklingsutbildningar för kollegialt lärarande för lä-

rarna på de anslutna skolorna. I forskning genomförd av Fibæk Laursen (2004) upp-

visade lärare att de överlag är positivt inställda till samarbete lärare emellan, bland an-

nat i form av arbetslag. Genom teamwork känner de sig mindre ensamma både i sin 

lärarroll men även under utformningen av undervisningen. Alm & Samuelsson (2009) 

såg i sin studie att om det finns en eller flera på en arbetsplats som är väl insatta och 

intresserade av arbetet med NTA, har det en positiv inverkan på skolans NTA-under-

visning då de kan stödja och inspirera sina kollegor.   

Det finns inte enbart fördelar kring arbetet med NTA utan det finns även försvå-

rande omständigheter, som brist på material, brist på erfarenhet och ämneskunskaper 

hos lärare och att materialet/lektionerna är svåra att anpassa efter elevgruppen (Alm 

& Samuelsson, 2009). Elever kan ha svårt att förstå hur de olika områdena inom ett 

tema i NTA hänger ihop, får de inte möjlighet att se dessa kopplingar får de inte heller 

en helhetsbild av temat. Lärarens roll är således oerhört viktig för att eleverna ska 

kunna skapa ett helhetsintryck av ett tema. Läraren behöver ha omfattande ämneskun-

skaper, vara väl insatt i materialet och dess målsättning och ha förmågan att anpassa 

uppgifterna utifrån skolans möjligheter och elevgruppen (Schoultz & Hultman, 2002).  
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3 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Det framgår i läroplanen, Lgr11 för f-3, att det ska finnas praktiska moment i undervis-

ningen inom de tre NO-ämnena, fysik, kemi och biologi. Frågan är dock i vilken ut-

sträckning det finns med i den svenska skolundervisningen.  

Syftet med denna studie är att undersöka och fördjupa kunskapen angående f-3-

lärares inställning till NO-ämnena, praktiska moment och mängden praktiska inslag i 

NO-undervisningen.  

1. Vilken inställning har f-3-lärare till NO-ämnena och till praktiska moment inom 

NO-undervisningen?  

2. Hur stor del av f-3-lärares undervisning i NO består av praktiska moment?  

3. Påverkar lärarnas inställning andelen praktiska moment?  

4 Metod  

Vår datainsamlingsmetod i denna studie bestod av en online-enkät via Google formu-

lär (Google, 2019). Genom att använda oss av denna metod kunde vi nå ut till ett stort 

antal potentiella respondenter på ett snabbt och smidigt sätt där respondenterna själva 

kunde bestämma när de ville besvara enkäten. Det underlättar för respondenten att 

delta i en studie om de själva kan välja när de ska besvara en enkät (Bryman, 2011). 

Genom att vi använde Google formulär kunde flera användare få redigeringsbehörig-

het och vi kunde arbeta med enkäten simultant på flera datorer. I Google formulär 

kunde vi skicka ut enkäten via mejl till potentiella respondenter och svaren från re-

spondenterna registrerades automatiskt. Vi kunde även lätt överskåda antalet som ej 

hade besvarat enkäten och skicka ut påminnelsemejl direkt i Google formulär. Genom 

att använda oss denna typ av enkät kunde respondenter lätt överskåda hur stor enkä-

ten var, hur många frågor den bestod av och hur mycket av enkäten de hade kvar att 

besvara. Om respondenterna inte kan överskåda hur många frågor som finns kvar att 

besvara i en enkät finns det en risk att de väljer att avsluta besvarandet då de inte vet 

hur mycket de har kvar att svara på (Trost & Hultåker, 2016).    

När det gäller utformningen av enkäten ansåg vi att det var viktigt att responden-

ternas besvarade enkäter var kompletta, det vill säga att alla frågor var besvarade. Vi 

beaktade dock att genom att göra frågorna obligatoriska riskerade vi ett större bortfall 

av respondenter då de kunde välja att avbryta enkäten om det var en fråga de ej ville 

besvara (Trost & Hultåker, 2016). Vi ansåg att även om det kan ha resulterat i ett större 

bortfall då vi valde att göra frågorna obligatoriska så var det bättre att få färre men 

kompletta ifyllda enkäter.  

Enkäten delades in i fyra olika delar, den första delen utgjordes av ett missivbrev 

och information angående enkäten, se Bilaga 1. Den andra delen utgjordes av frågor 

gällande information om respondenten så som ålder, utbildning och var de arbetar. 

Den tredje delen bestod av frågor angående respondentens egen erfarenhet av natur-

vetenskap under sin skolgång och deras intresse för ämnet. Den sista och största delen 

behandlade deras undervisning av praktisk naturvetenskap. I utformningen av vår en-

kät har vi försökt tydliggöra kopplingen mellan våra frågor och innehållet i läroplanen, 
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Lgr11 då Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att respondenterna upplever fråge-

ställningen som viktig och relevant.    

Enkäten bestod av 42 frågor. Fråga 1 bestod utav respondentens e-postadress för 

att vi skulle kunna kontrollera vilka av de tillfrågade respondenterna som besvarat en-

käten. Svarsalternativen på fråga 2–3, 5, 7–12, 14, 21–22, 27–29, 38–39 och 41 utgjor-

des av olika alternativ av vilka respondenterna kunde välja ett. På fråga 42 kunde re-

spondenterna besvara med ett svarsalternativ eller välja att inte besvara frågan. Fråga 

4 fick respondenterna kort besvara i form av text. Fråga 6, 37 och 40 hade långa svars-

alternativ där respondenten kunde vidareutveckla sina svar på den föregående frågan 

om de så önskade. På Fråga 13 och 15–18 fick respondenterna svara utifrån en 10 gra-

dig skala där siffran 1 bland annat representerade ett lågt intresse eller negativa erfa-

renheter och 10 representerade högt intresse eller positiva erfarenheter. På fråga 23 

och 25–26 fick respondenterna svara utifrån en 11 gradig skala där siffran 0 represen-

terade 0 % och 10 representerade 100 %. På fråga 19–20 fick respondenternas svara 

utifrån en 6 gradig skala där siffran 1 representerade nej och 6 representerade ja. På 

fråga 24, 30, 35–36 kunde respondenterna välja att kryssa i ett eller flera svarsalterna-

tiv. På fråga 31–34 kunde respondenterna välja att kryssa i ett eller fler svarsalternativ 

men de kunde även låta bli att besvara frågan, se Bilaga 1.    

Vi skickade ut enkäten till ett par klasskamrater och till handledare för att kontrol-

lera om enkäten var lätt att besvara, om online-tjänsten Google formulär var lätt att 

navigera i, om något behövdes förtydligas eller om det fanns några konstiga formule-

ringar eller liknande. Det är viktigt att en online-enkät är lätt att förstå sig på både när 

det kommer till själva programmet och formuleringen av frågorna (Bryman, 2011). Vi 

ansåg även att det var viktigt att de tittade på om sättet som frågorna var ställde på var 

lätt för dem att förstå, då enkätens språk ska vara anpassat till målgruppen (Ejlertsson, 

2014). De tillfrågade klasskamraterna uppskattade även enkätens tidsåtgång till 10–15 

minuter.     

Vi valde att begränsa vårt respondentområde till skolor i Västerås och Eskilstuna 

kommun. För att få ut enkäten till samtliga anställda lärare på skolorna valde vi att 

själva ta reda på mejladresserna till dessa via skolornas hemsidor för att sedan skicka 

ut enkäten direkt till dem. Genom att göra detta försäkrade vi oss om att enkäten skick-

ades ut till alla lärare och vi kunde kontrollera antalet olevererade mejl och således 

räkna bort de lärare som ej tagit emot enkäten. Om vi istället hade skickat ut enkäten 

till rektorer och bett dem distribuera enkäten till lärarna hade vi inte haft samma koll 

på vilka lärare som tagit emot enkäten. Vi hade inte haft vetskapen om hur många lä-

rare varje rektor hade vidarebefordrat enkäten till och rektorerna kunde även valt att 

endast vidarebefordra enkäten till de lärare som de ansåg var intresserade av NO-äm-

nena eller som de ansåg var framgångsrika inom NO-undervisningen. Genom att 

skicka ut enkäten direkt till lärarna fick vi kontroll över hur många lärare som har fått 

enkäten och hur många av dessa som besvarat på enkäten och på så vis vet vi vilket 

bortfall vi fick.     

Enkäten skickades ut mellan den 18–20/11–2019 till 239 F-3 lärare i Västerås 

kommun och 177 F-3 lärare i Eskilstuna kommun. I Västerås kommun kunde 14 mejl 
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ej levereras och utöver det fick vi 2 stycken automedelanden att lärarna var sjuk-

skrivna. I Eskilstuna kommun var det 2 stycken mejl som ej kunde levereras och utöver 

det fick vi besked om att 1 lärare ej arbetade kvar. Enkäten togs emot av 223 lärare som 

arbetade på skolor i Västerås kommun och 174 i Eskilstuna kommun, enkäten tog så-

ledes emot av totalt 397 lärare. Enkäten var öppen fram till den 6/12–2019. Mellan den 

25–26 november skickades påminnelse nummer 1 ut och mellan den 28–29 november 

tog vi kontakt med rektorerna på skolorna för att informera om vår enkät och få stöd 

av dem för att deras lärare skulle besvara enkäten. Den 2/12–2019 skickades påmin-

nelsemejl nummer 2 ut till samtliga lärare som ännu inte besvarat enkäten. Den sista 

påminnelsen skickades ut den 5/12–2019 där vi informerade om att det var sista möj-

ligheten att besvara enkäten då den skulle låsas dagen efter. Av de 223 tillfrågade lä-

rare som arbetar på skolorna i Västerås kommun var det 40 stycken som besvarade vår 

enkät, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 17,9%. Av de 174 lärare arbetandes på 

skolor i Eskilstuna kommun var det 17 som besvarade vår enkät, vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 9,6 %. Av samtliga 397 tillfrågade lärare var det 57 som besvarade 

enkäten och vi fick således en total svarsfrekvens på 14,4 %.   

Efter det att vi hade stängt enkäten för fler svar den 6/12–2019 flyttade vi över 

respondenternas svar från Google formulär till programmet SPSS (IBM, 2019). Detta 

gjorde vi med hjälp av programmet Excel (Microsoft, 2019a). Vi använde programmet 

SPSS (IBM, 2019) för att bearbeta och analysera resultatet. Vi kunde även med hjälp 

av programmet ta fram medelvärden, frekvenstabeller och diagram. Med hjälp av pro-

grammet kunde vi även göra korrelationsanalyser. Eftersom våra resultat inte följer en 

normalfördelningskurva använde vi oss av Spearmans korrelationskoefficient. Av figu-

rerna i resultatdelen är figurerna 1–4 och 6 gjorda med hjälp av programmet SPSS 

(IBM, 2019), figurer 5 är gjord i Word (Microsoft, 2019b) med hjälp av Excel (Micro-

soft, 2019a) och tabellerna 1–6 är gjorda i Word (Microsoft, 2019b).   

4.1 Etiska principer 

Vid skapandet av vår enkät och under vår studie utgick vi från de riktlinjer som Veten-

skapsrådet (2017) beskriver. Detta gjorde vi genom att vi i vårt missivbrev som låg först 

i enkäten informerade deltagarna om vilka vi var, vad vårt syfte med studien var och 

vad det insamlade materialet skulle användas till. Vi följde även de principer som Bry-

man (2011) beskriver genom att informera om att deltagandet i studien var frivillig, att 

deltagarna är anonyma i den slutgiltiga uppsatsen, att de när som helst under studiens 

gång kan välja att avbryta sitt deltagande och att de uppgifter de lämnar kommer han-

teras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt dem. Vi förklarade att studien 

låg till grund för vårt självständiga arbete i Naturvetenskap under vår grundlärarut-

bildning för årskurs F-3, att studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens Högskola och att den i sin slutversion kommer läggas ut på databasen 

Diva. Deltagarna blev även informerade om att de gärna fick kontakta oss om de hade 

några frågor om studien eller om de ville ta del av studiens resultat, se bilaga 1.  
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5 Resultat 

5.1 Respondenternas inställning till NO och praktiska moment 
inom NO-undervisningen  

Respondenternas tycke för NO i dagsläget 

varierar mellan 4 och 10 med ett medel-

värde på 8,1±1,6 se Figur 1 och tabell 1. Gäl-

lande vad respondenterna tyckte om NO 

under sin egen skolgång varierar svaren 

mellan 2 och 10 med ett medelvärde på 

6,5±2,2, se tabell 1. Gällande respondenter-

nas uppfattning av NO-undervisningens 

kvalité när de var barn uppfattar 30 respon-

denter att den var bra, 11 minns inte och 16 

uppfattade inte undervisningen som bra. 

Respondenternas uppfattning av NO-

undervisningens kvalité som barn och vad 

de tyckte om NO som barn har en positiv 

korrelation, rs=0,637 p<0,001 (N=57), se 

tabell 2.  

Denna korrelation betyder att de respondenter 

som anser att de som barn tyckte att NO var ett 

roligt ämne även tycker att den undervisning de hade var bra. De som däremot tyckte 

att NO var mindre roligt som barn tyckte även att undervisningen inte var bra.   

Respondenternas intresse för NO i dagsläget korrelerar positivt med vad respon-

denterna tyckte om NO som barn, rs=0,421, p=0,001, (N=57), se tabell 2. Detta bety-

der att ju roligare respondenterna tyckte att 

NO var som barn desto mer intressant tycker 

de att NO är i dagsläget och ju tråkigare de 

tyckte att NO var som barn desto mindre in-

tressant tycker de att NO är i dagsläget.  

När respondenterna bedömer sina kun-

skaper inom NO i relation till läroplanen för 

årskurs 1–3, varierar svaren mellan 2 och 10 

med ett medelvärde på 7,4±1,8 se Figur 2 och 

tabell 1. När det istället kommer till hur re-

spondenterna bedömer sina kunskaper inom 

användandet av praktiska moment i undervis-

ningen varierar svaren mellan 3 och 10 med ett 

medelvärde på 7,4±1,7, se tabell 1. När respon-

denterna får frågan om de anser att deras kun-

skaper inom att undervisa praktiskt i NO behö-

ver förbättras svarar 1,8% ”nej det behövs inte” 

Figur 1. Respondenternas intresse för NO 
på en skala 1–10, där 1 representerar oin-
tressant och 1o väldigt intressant 

Figur 2. Respondenternas kunskaper i NO i 
relation till läroplanen på en skala 1–10 där 
1 representerar otillräckliga och 10 mycket 
goda  
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64,9% svarar ”egentligen inte men man kan aldrig lära sig för mycket” och 33,3% sva-

rar ”ja det behövs”. När respondenterna får frågan hur viktigt de anser att det är med 

praktiska inslag i NO-undervisningen varierar svaren mellan 7 och 10 med ett medel-

värde på 9,3±0,9, se tabell 1.  

Respondenternas kunskaper inom NO i relation till kunskapskraven för årskurs 1–

3 korrelerar positivt med respondenternas intresse till NO i dagsläget rs = 0,591, 

p<0,001, (N=57), se tabell 2. Detta betyder att ju intressantare respondenterna tycker 

att NO är desto högre bedömer de sina kunskaper inom ämnena och ju mindre intres-

sant de tycker att ämnena är desto lägre bedömer de sina kunskaper.   

Respondenternas tycke för NO-ämnena som barn korrelerar positiv med deras be-

dömda kunskaper inom dessa rs=0,277, p=0,037, (N=57), se tabell 2. Ju mer de tyckte 

om NO som barn desto högre bedömer de sina kunskaper inom NO.   

 Respondenternas intresse för NO i dagsläget korrelerar positivt med lärarnas kun-

skaper inom att arbeta praktiskt i NO-undervisningen, rs=0,434 p=0,001 (N=57), se 

tabell 2. Ju intressantare respondenterna tycker att NO är desto högre bedömer de sina 

kunskaper inom att använda praktiska moment i NO-undervisningen och ju mindre 

intressant respondenterna tycker att NO är desto lägre bedömer de sina kun-

skaper inom att använda praktiska moment i NO-undervisningen.  

Gällande hur mycket respondenterna uppfattar att deras arbetsplats uppmuntrar 

till praktiskt arbete på en skala mellan 1–6 ligger medelvärdet på 4,4±1,4, se tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respondenternas uppfattning av hur uppmuntrande deras arbetsplats är till prak-

tiska moment korrelerar positivt med respondenternas intresse för NO, 

rs=0,287, p=0,031, (N=57), se tabell 2. Detta betyder att ju mer respondenterna upp-

fattar att deras arbetsplats uppmuntrar till att arbeta praktiskt desto högre är lärarnas 

intresse för NO i dagsläget. Ju mindre respondenterna uppfattar att deras arbetsplats 

uppmuntrar till praktiskt arbete desto lägre är deras intresse för NO i dagsläget.  

 På frågan om respondenternas arbetsplatser använder sig av NTA svarar 87,7 % av 

respondenterna att de gör de och 12,3 % svarar att de inte gör det. Angående hur ofta 

respondenterna själva använder sig av NTA i sin undervisning uppger 1,8% sig enbart 

använda sig av NTA i den praktiska undervisningen, 35,1% uppger att de använder 

NTA ofta, 31,6% använder NTA ibland, 8,8% använder NTA sällan och 22,8 % använ-

der sig aldrig av NTA, se Figur 3.  

Tabell 1. Sammanställning av samtliga medelvärden presenterade i 5.1  
utifrån sina individuella skalor, medelvärden och standardavvikelser 
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Hur ofta respondenterna an-

vänder sig av NTA korrelerar 

positivt med respondenternas 

uppfattning av hur uppmunt-

rande deras arbetsplats är till 

praktiska moment, 

rs=0,342, p=0,009 (N=57), se 

tabell 2. Detta betyder att ju 

mer respondenten uppfattar att 

arbetsplatsen uppmuntrar till 

praktiska moment desto mer 

använder sig respondenten av 

NTA och ju mindre responden-

ten uppfattar att arbetsplatsen 

uppmuntrar till praktiska mo-

ment desto mindre använder sig 

respondenten av NTA.  

Hur ofta respondenterna använder sig av NTA korrelerar även positivt med respon-

denternas kunskaper inom NO, rs=0,289, p=0,029, (N=57) och respondenternas kun-

skaper inom att använda praktiska moment i NO-undervisningen, rs=0,445, p=0,001, 

(N=57), se tabell 2. Ju oftare respondenterna använder sig av NTA i sin praktiska NO-

undervisning desto högre bedömer de 

sina kunskaper inom båda dessa områ-

den och även tvärt om.   

Respondenternas syn på om de be-

höver förbättra sina kunskaper angå-

ende att undervisa praktiskt i NO-under-

visningen korrelerar negativt med re-

spondenternas bedömda kunskaper 

inom NO, rs=-0,448, p<0,001, (N=57), 

respondenternas kunskaper angående 

användandet av praktiska moment i NO-

undervisningen, rs=-0,397, p=0,002, 

(N=57), och hur ofta respondenterna an-

vänder sig av NTA, rs=-0,310, p=0,019, 

(N=57), se tabell 2. Detta betyder att ju 

högre respondenterna bedömer sina 

kunskaper inom NO ämnena desto 

mindre anser de att deras kunskaper 

inom att undervisa praktiskt behöver 

förbättras. Desto högre de bedömer sina 

kunskaper inom användandet av prak-

tiska moment i undervisningen desto 

Figur 3. Hur ofta respondenterna använder sig av NTA i sin 
undervisning 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av samtliga korre-
lationer presenterade i 5.1 med korrelations-
värde, signifikans och antal svarande  

** Korrelationen är signifikant på nivå 0.01  
*   Korrelationen är signifikant på nivå 0.05  

 



12 

 

mindre anser de att deras kunskaper gällande att undervisa praktiskt behöver förbätt-

ras. Samt ju oftare de använder sig av NTA desto mindre anser de att deras kunskaper 

inom undervisa praktiskt behöver förbättras.    

5.2 Delen praktiska moment i respondenternas NO-undervis-
ning  

När respondenterna får frågan hur stor del av undervisningen som består av praktiska 

moment, varierar svaren mellan 2 och 10 med ett medelvärde på 6,0±1,8, se Figur 

4. Detta betyder att NO lektionerna i snitt består av 60% praktiskt arbete av någon 

form.  

När respondenterna istället får upp-

skatta hur stor del av elevernas arbete 

under NO-lektionerna som består av 

praktiska moment varierar svaren mellan 

1 och 9 med ett medelvärde på 5,5±1,9. 

Det betyder att elevernas arbete under 

NO-lektionerna består till 55% av prak-

tiska moment. På frågan hur ofta respon-

denterna har praktiska inslag i sin NO-

undervisning svarar 6/57 att det sker 

”varje lektion”, 18/57 svarar ”var och 

varannan lektion”, 22/57 svarar ”flera 

gånger varje arbetsområde”, 11/57 svarar 

”minst en gång varje arbetsområde”, 1/57 

svarar ”mer sällan” och 0/57 svarar ”ald-

rig”.  

 

 

 

Respondenterna får frågan inom vilka områden i deras NO-undervisning som de 

använder sig av praktiska moment. Momenten är tagna från det centrala innehållet i 

Lgr11 för ämnena fysik, kemi och biologi. Dessa fyra områden är ”året runt i naturen”, 

”kropp och hälsa”, ”material och ämnen i vår omgivning” och ”kraft och rörelse” (Skol-

verket, 2019a). När det kommer till området ”året runt i naturen” svarar 87,7 % av 

respondenterna att de arbetar praktiskt och 12,3 % att de inte gör det. Inom området 

”kropp och hälsa” svarar 80,7 % att de arbetar praktiskt och 19,3 % gör det inte. 73,7 % 

av respondenter svarar att de arbetar praktiskt inom området ”material och ämnen i 

vår omgivning” och 26,3 % svarar att de inte gör det. Inom det fjärde området, ”kraft 

och rörelse” svarar 77,2 % att de arbetar praktiskt och 22,8 % att de inte gör det, se 

Figur 5.  

 

Figur 4. Hur stor del av respondenternas under-
visning som består av praktiska moment på en 
skala 0–10 där 0 representerar 0 % och 100 % 
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Respondenterna fick 

även frågan vilka typer 

av praktiska moment de 

använder sig av inom de 

4 olika områdena vi be-

skrev ovan. De typer av 

praktiska moment som 

respondenterna har 

kunnat välja är: ”de-

monstration vid ge-

nomgång”, ”laboration 

med dokumentation”, 

”laboration utan doku-

mentation”, ”utomhus-

vistelse” och ”sortering 

efter olika kategorier” då 

det finns stöd för dessa typer av moment i läroplanen (Skolverket, 2019a). Angående 

vilka praktiska moment som respondenterna använder sig av inom de fyra områdena 

varierar, det är inget moment som samtliga 57 respondenter använder. Det praktiska 

moment som flest respondenter har i sin undervisning är utomhusvistelse i området 

”Året runt i naturen”, se Tabell 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna fick frågan om det är något eller några av de fyra områdena i Lgr11 

som får ta större del i undervisningen. 38,6 % svarar att inget område tar större plats, 

19,3 % svarar att ”året runt i naturen” tar större plats, 17,5 % svarar ”året runt i naturen 

& kropp och hälsa”, 7,0 % svarar ”kropp och hälsa”, 3,5 % svarar ”året runt i naturen, 

kropp och hälsa & material och ämnen i vår omgivning”, 3,5 % svarar ”året runt i na-

turen & material och ämnen i vår omgivning”, 1,8 % svarar ”material och ämnen i vår 

omgivning”, 1,8 % svarar ”året runt i naturen & kraft och rörelse”, 1,8 % svarar ”kropp 

och hälsa & kraft och rörelse”, 1,8 % svarar ”kropp och hälsa, kraft och rörelse & 

Tabell 3. Antalet respondenter som använder sig av de olika formerna 
av praktiska moment från Lgr11 i de olika områdena från Lgr11 

Figur 5. Huruvida respondenterna använder praktiska moment inom  
de fyra områdena ur Lgr11, utifrån svarsalternativen ja (svart färg) 
och nej (grå färg) 
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material och ämnen i vår omgivning”, 1,8 %  svarar ”material och ämnen i vår omgiv-

ning & nej” och 0,0 % svarar ”kraft och rörelse”. De områden som flest respondenter 

låter ta större plats i undervisningen är ”året runt i naturen” och ”kropp och hälsa” det 

område som ingen av respondenterna låter ta större plats är ”kraft och rörelse”, se Ta-

bell 4. 

När respondenterna får frågan om 

de skulle vilja att deras undervis-

ning innehåller fler praktiska mo-

ment svarar 64,9% ”ja”, 10,5% 

svarar ”kanske”, 22,8% svarar 

”nej” och 1,8% lät frågan var obe-

svarad. På frågan angående om re-

spondenterna upplever att det 

finns något som försvårar möjlig-

heten till praktiska moment svarar 

29,8% ” ja”, 35,1% svarar ”nej” och 

35,1% svarar ”kanske”. När re-

spondenterna får förtydliga vilka 

faktorer det är som försvårar möj-

ligheten till praktiska moment 

svarar 6 ”lokalen”, 11 svarar 

”gruppstorleken”, 1 svarar ”korta 

lektionstillfällen”, 11 svarar ”brist 

på material”, 1 svarar ”rörigt i 

klassrummet”, 2 svarar ”tappad 

koncentration”, 3 svarar ”brist på 

personal”, 3 svarar ”förberedel-

serna tar för lång tid”, 2 svarar 

”barn i svårigheter”, 2 svarar ”om-

råden som inte behandlas av NTA 

tema”, 4 svarar ”det tar för lång tid 

att genomföra” och 1 svarar ”av-

saknaden av frys”. De faktorer 

som flest respondenter anser för-

svårar möjligheten till praktiska 

moment är gruppstorleken och 

brist på material,  

se Tabell 5.  

5.3 Respondenternas inställning till NO:s påverkan på mäng-
den praktiska moment i NO-undervisningen  

Respondenternas intresse för NO i dagsläget korrelerar positivt med hur stor del av 

elevernas arbete som de anser bestå av praktiska moment, rs =0,283, p=0,033, (n=57), 

Tabell 4. Om något eller några områdena från Lgr11 får 
större plats i undervisningen och antalet respondenter 
som angivit dessa. 

 

 

Tabell 5. Försvårande faktorer vid genomförandet av 
praktiska moment i NO-undervisningen och antalet re-
spondenter som angivit dessa 
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se tabell 6.  Ju mer intressant respondenten tycker att NO är desto större del av elever-

nas arbete under NO-lektionerna består av praktiska moment. Ju mindre intressant 

respondenten tycker att NO är desto mindre del av elevernas arbeta under NO-lektion-

erna består av praktiska moment.  

Respondenternas bedömda kunskaper inom att använda praktiska moment i NO-

undervisningen korrelerar positivt både med hur ofta de använder praktiska mo-

ment, rs=0,321 p=0,015 (N=57) och hur stor del av deras undervisning som de upp-

skattar består utav praktiska moment, rs=0,441 p=0,001 (N=57), se tabell 6. Detta be-

tyder att ju högre de bedömer sina kunskaper desto oftare används praktiska moment 

och desto större del av undervisningen består av praktiska moment.   

Hur stor del av elevernas arbete som består av praktiska moment korrelerar positivt 

med både hur respondenterna be-

dömer sina kunskaper inom an-

vändandet av praktiska mo-

ment, rs=o,374, p=0,004, 

(N=57) och hur viktigt responden-

terna tycker att det är med prak-

tiska moment inom NO-undervis-

ningen, rs=o,321, p=0,015, 

(N=57), se tabell 6. Detta betyder 

att ju större del av elevernas arbete 

som består av praktiska moment 

desto högre bedömer responden-

terna sina kunskaper inom använ-

dandet av praktiska moment och 

desto viktigare tycker de att det är 

med praktiska moment i NO-

undervisningen.  

5.4 Demografi 

Av respondenterna arbetar 70,2 % på skolor i 

Västerås kommun och 29,8 % på skolor i 

Eskilstuna kommun. 93,0 % av respondenterna 

uppger att de är kvinnor och 7,0 % uppger att 

de är män. Respondenternas ålder ligger mel-

lan 25 och 69 år med en medelålder på 42,7 år, 

se Figur 6. 20 av respondenterna uppger att de 

gått grundlärarutbildningen för åk F-6, 14 har 

gått grundlärarutbildningen för åk F-3, 11 har 

gått grundlärarutbildningen för åk 1–7, 4 har 

gått förskollärarutbildningen, 2 har gått lågsta-

dielärarutbildning, 4 har övrig lärarutbildning 

Figur 6. Respondenternas ålder 

Tabell 6. Sammanställning av samtliga korrelationer 
presenterade i 5.3 med korrelationsvärde, signifikans 
och antal svarande 

** Korrelationen är signifikant på nivå 0.01  
*   Korrelationen är signifikant på nivå 0.05  

 



16 

 

och 2 har ingen lärarutbildning. 80,7 % av respondenterna uppger att de har NO-in-

riktning på sin utbildning och/eller att de läst NO under lärarutbildningen och 19,3 % 

uppger att de inte har gjort det. Av respondenterna uppger 56 stycken att de arbe-

tar utifrån läroplanen, Lgr11 och 1 uppger sig inte göra det. 

6 Diskussion  

6.1 Lärares inställning till NO och praktiska moment inom 
NO-undervisningen 

Vårt resultat visar att medelvärdet för lärarnas intresse inom NO-ämnena i dagsläget 

ligger på 8,1±1,6, vilket vi tycker tyder på ett stort intresse. Medelvärdet för hur roligt 

de upplevde dessa ämnen som barn ligger lägre än deras nuvarande intresse. Vi ser en 

koppling mellan hur lärarna bedömde kvalitén på NO-undervisningen de hade som 

barn och deras intresse för NO som barn. Det finns även en koppling mellan deras in-

tresse för NO-ämnena som barn och deras nuvarande intresse. Dålig undervisning i 

skolan kan resultera i att elevernas intresse för ämnena blir lägre och att detta riskerar 

att kvarstå när de blivit vuxna (Jarret, 1999). I vår studie tolkar vi det som att det även 

fungerar omvänt, en god kvalité på undervisningen kan skapa ett intresse för NO som 

dessutom verkar hålla i sig med åren.   

När det kommer till lärarnas kunskaper inom NO-ämnena och att undervisa prak-

tiskt inom dessa, ligger båda medelvärdena i vår studie på 7,4±1,8 respektive ±1,7. Vi 

tycker att värdena är godkända men inte höga. Tidigare forskning visar att lärare ofta 

känner sig osäkra på sina egna ämneskunskaper och sin didaktiska förmåga inom NO 

(Hansson, Leden & Pendrill, 2014 & Jakobsson, 2009). Som Fibæk Laursen (2004) 

förklarar är det minst lika viktigt med lärarens didaktiska förmåga som dennes ämnes-

kunskap för att kunna bedriva en väl fungerande undervisning. Resultatet från vår stu-

die bekräftar inte den tidigare forskningen angående lärarnas osäkerhet på sina äm-

neskunskaper och sin didaktiska förmåga, vilket vi tolkar som att lärares ämneskun-

skaper inom NO-ämnena och praktiska moment har ökat sedan de tidigare studierna 

genomfördes. Vi ser en koppling mellan respondenternas intresse för NO-ämnena, 

både i dagsläget och som barn och deras kunskaper inom dessa. De som har ett stort 

intresse för NO-ämnena tenderar också att ha högre kunskaper inom dem. De lärare 

som är intresserade av NO tenderar även att ha höga kunskaper inom att använda 

praktiska moment i undervisningen. Även detta tyder på den teori som Jarret (1999) 

beskriver angående att intresset för NO-ämnena hos barn är väldigt viktigt för 

huruvida de utvecklar ett fortsatt intresse för dessa och hur de utvecklar sina kun-

skaper inom ämnena.   

Vi kan se en koppling mellan hur uppmuntrande arbetsplatserna är till praktiska 

moment och lärarnas intresse för NO. Ju mer arbetsplatserna uppmuntrar till prak-

tiska moment desto större är respondenternas intresse för NO. Vi funderar på om det 

är det faktum att arbetsplatsen uppmuntrar till praktiskt arbete som skapar ett intresse 

för NO hos lärarna eller om det är så att de lärare som är intresserade av NO väljer att 

arbeta på skolor som uppmuntrar till praktiskt arbete inom NO-undervisningen. Vi 
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funderar även på om det kan vara så att det finns mer samarbete mellan lärarna på de 

skolor som uppmuntrar till praktiskt arbete. Då samarbete mellan lärare kan ha en 

positiv effekt på deras intresse för ämnena, deras yrkesutövande och deras planering 

av undervisningen (Fibæk Laursen, 2004 & Alm & Samuelsson, 2009). Då vi även ser 

en koppling mellan hur uppmuntrande arbetsplatsen är till praktiska moment och hur 

ofta lärarna använder sig av NTA, gör vi tolkningen att de skolor som är medlemmar i 

NTA Skolutvecklings ekon generellt är mer uppmuntrande till praktiska moment än de 

skolor som ej är medlemmar. NTA materialet ska underlätta för läraren att bedriva en 

praktisk undervisning och även vidareutveckla lärarens ämneskunskaper genom ut-

bildning inom varje tema (NTA, u.å.a).  Vi kan även se en koppling mellan hur ofta 

respondenterna använder sig av NTA och hur de bedömer sina kunskaper inom NO 

och att undervisa praktiskt inom ämnena. Ju oftare de använder NTA desto högre be-

dömer de sina kunskaper. Detta tyder på att NTA satsningen ger det resultat det har 

för avsikt att ge nämligen att lärarens kunskaper i NO-ämnena ökar genom bland an-

nat den utbildning läraren går för att kunna ta del av olika tema-material (NTA, u.å.a).  

6.2 Delen praktiska moment i lärares NO-undervisning 

Lärarna i vår studie uppskattar att deras NO-undervisning i snitt består av 60% prak-

tiska moment och att 55% av elevernas arbete består utav praktiska moment. Detta 

betyder att en lektion på 60 minuter i snitt består av 36 minuter med någon form av 

praktiska moment och att eleverna i snitt arbetar praktiskt i 33 minuter på en 60 mi-

nuters lektion. I en studie genomförd av Persson (2003) visade resultatet att 1/3 av en 

“typisk” lektion bestod av praktiskt arbete i form av laborationer, 1/3 bestod av doku-

mentation och 1/3 bestod av samtal. I vår studie uppskattar lärarna att drygt hälften 

av undervisningen består av praktiska moment men det är endast 6/57 som använder 

sig av praktiska moment varje lektion. Istället uppger 21 respondenter att de använder 

sig av praktiska moment flera gånger per arbetsområde. Detta bör betyda att om ar-

betsområdet exempelvis består av tre lektioner består två av dessa enbart av praktiska 

moment och en är enbart teoretisk inriktad. Genomsnittet av praktiska moment ligger 

högre i vår studie än i Perssons (2003) där snittet låg på ca 50%. Detta får oss att tro 

att praktiska moment får större utrymme i dagens NO-undervisning än vad det fick vid 

den tidigare genomförda studien. Vi tror även att NTA kan ha haft en bidragande effekt 

på ökningen, då arbetet med NTA-materialet utgår från ett praktiskt och utforskande 

arbetssätt (NTA, u.å.b). Hos lärarna fanns viljan till att en ännu större del av undervis-

ningen skulle bestå praktiska moment, då nämligen 65 % av lärarna svarade att de 

skulle vilja att deras undervisning innehåll fler praktiska moment än i dagsläget.     

De fyra huvudsakliga områden som undervisningen i NO-ämnena, kemi, fysik och 

biologi ska behandla enligt läroplanen, Lgr11 är: Året runt i naturen, Kropp och hälsa, 

Kraft och rörelse och Material och ämnen i vår omgivning (Skolverket, 2019a). I vår 

studie såg vi att det område där flest lärare använder sig av praktiska moment är ”året 

runt i naturen” och det område där färst lärare använder sig av praktiska moment är 

”material och ämnen i vår omgivning”. Den statistiska skillnaden mellan de olika om-

rådena är inte så stor då det endast är 8 fler som använder någon form av praktiska 
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moment inom ”året runt i naturen” än inom ”material och ämnen i vår omgivning”. 

Det finns inget av de fyra områden där samtliga lärare använder sig av någon form av 

praktiska moment. Detta anser vi är lite underligt eftersom det tydligt framkommer i 

läroplanen att dessa arbetsområden ska innehålla praktiska moment (Skolver-

ket,2019a). Utomhusvistelse i området ”året runt i naturen” var det moment som flest 

lärare använde sig utav praktiska moment, nämligen 48 stycken.   

Lärarna fick själva ange om det var ett eller flera områden som fick större utrymme 

än de andra i deras undervisning. 33 stycken av lärarna uppgav då att områdena: Året 

runt i naturen och/eller kropp och hälsa var de områden som fick störst utrymme i 

deras undervisning. Detta anser vi tyder på det som Skolinspektionen (2012) kom fram 

till i sin granskning nämligen att biologiämnet tenderade att få större utrymme i under-

visningen. Det kan även bero på att det är det ämne som flest lärare känner sig säkra 

inom (Harlen, 1997). Att lärarna ej använder sig av de angivna praktiska moment som 

läroplanen uppmanar till anser vi kan bero på att lärarna uppfattar att de inte har till-

räckliga ämnes- och didaktiska kunskaper inom NO-ämnena. Tidigare studier visar att 

många lärare anser sig ha en begränsad ämneskunskap och didaktisk förmåga för 

undervisning inom NO-ämnena (Jakobsson, 2009 & Hansson, Leden & Pendrill, 

2014). Dock låg båda medelvärdena i vår studie på 7,4±1,7 respektive ±1,8 gällande 

lärarnas kunskaper inom NO och att undervisa praktiskt, vilket vi tycker borde betyda 

att de anser sig ha en godkänd ämneskunskap och didaktisk förmåga. 19 av lärarna 

ansåg att de behövde förbättra sina kunskaper inom att undervisa praktiskt och 37 sva-

rade att de egentligen inte behövde det men att man aldrig kan lära sig för mycket. Vi 

anser att det är positivt att lärarna har denna inställning då de dels är medvetna om att 

de behöver mer kompetens inom praktisk undervisning men även att de tycker att de 

är bra om de lär sig mer än vad som krävs för att endast driva en fungerande undervis-

ning.    

6.3 Lärares inställning till NO:s påverkan på mängden prak-
tiska moment i NO-undervisningen 

I vårt resultat kan vi se att lärarnas inställning till NO-ämnena och deras inställning 

till praktiska moment påverkar hur stor del av deras NO-undervisning som består utav 

praktiska moment. Mellan detta har vi funnit tre huvudsakliga kopplingar, för det 

första påverkar lärarens intresse för NO hur mycket av elevernas arbete som består av 

praktiska moment. Det vill säga att ju mer intresserad läraren är av NO desto mer ar-

betar eleverna praktisk under NO-lektionerna. För det andra påverkar lärarnas kun-

skaper inom att undervisa praktiskt hur ofta de använder sig av praktiska moment, hur 

stor del av lektionerna som består av praktiska moment och hur mycket eleverna arbe-

tar praktiskt. Detta känns för oss rimligt, om en lärare ser sina didaktiska kunskaper 

inom NO-ämnena som begränsande finns det en risk att de undviker praktiska mo-

ment i undervisningen. För det tredje påverkar lärarnas syn på hur viktigt det är med 

praktiska moment i undervisningen hur stor del av elevernas arbete som består utav 

praktiska moment under NO-lektionerna. Även detta känns för oss rimligt då man tar 

sig tid att arbeta med någonting som man personligen tycker är viktigt. Om lärare inte 
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anser att det är viktigt med praktiska moment inom NO-undervisningen funderar vi 

på om det finns en risk att lärare undviker sådana även fast det tydligt framgår av lä-

roplanen att det ska finnas med (Skolverket, 2019a).  

Det finns försvårande omständigheter som Alm och Samuelsson (2009) beskriver 

kring arbetet med NTA, det vill säga bland annat bristen på material och elevgrup-

pens storlek. I vår studie är dessa försvårande omständigheter inte bara kopplade till 

lärarnas arbete med NTA utan till NO-undervisningen generellt. Detta kan vi se då det 

både är lärare som arbetar med NTA och lärare som ej arbetar med NTA som har an-

givit att gruppstorleken och brist på material försvårar arbetet. Lärarna förklarar även 

att lokalen har en påverkande roll och att förberedelserna inför praktiska moment och 

utförandet av dessa tar för lång tid för att genomföra. Utifrån de didaktiska fördelarna 

med praktiska moment för elevernas kunskapsutveckling ställer vi oss frågande till om 

det ändå inte är värt att lägga lite extra tid för att få till de praktiska momenten. Ele-

verna har lättare att skapa genuin kunskap om de får arbeta med konkret material och 

själva testa och komma fram till olika slutsatser (Dewey, 1897/2011). Det kan även öka 

elevernas intresse, motivation för att lära sig nya saker och deras förståelse för NO-

ämnena, vilket tidigare forskning visar är ett av lärarnas mål med laborativt arbete 

inom dessa ämnen (Högström, 2009). Schoultz & Hultman (2002) beskriver att det 

kan vara en utmaning för läraren att förmedla kunskaper som eleverna själva inte är 

så intresserade av att lära sig. Vi anser att användning av praktiska moment vare sig 

det är i klassrummet eller utomhus kan vara ett spännande inslag och öka elevernas 

motivation. En annan verkligen viktig anledning till att lärare bör lägga tid på praktiska 

moment även om det är tidskrävande är att det ska ingå i undervisningen enligt läro-

planen (Skolverket, 2019a). Om undervisningen ska vara likvärdig på det sätt som 

framgår av läroplanen krävs det att lärarna arbetar utifrån den.   

I vår studie svarade 1/57 lärare att denne ej arbetar utifrån läroplanen trots att 

denne är utbildad Grundskollärare för F-6 och legitimerad att undervisa i F-3. Läraren 

undervisar just nu i förskoleklass och den enda formen av praktiska moment som hen 

använder sig av i sin undervisning är att “demonstrera vid genomgångar”, det vill säga 

att eleverna själva inte får arbeta med praktiskt material alls utan att det endast är 

läraren själv som visar. Vi ställer oss frågande till om det kan vara så att det är en annan 

lärare som bedriver de praktiska momenten med eleverna då vi vet av erfarenhet att 

det brukar vara flera lärare som gemensamt arbetar i förskoleklass. Respondenten 

uppgav att dennes kunskaper angående att undervisa praktiskt behöver förbättras och 

att hen skulle vilja att dennes undervisning bestod utav flera praktiska moment. Skolan 

som respondenten arbetar på använder sig inte utav NTA, men vi anser utifrån dennes 

svar att NTA skulle kunna ha underlättat undervisningen för vederbörande. Detta an-

ser vi eftersom NTA har för avsikt att erbjuda kompetensutveckling för de lärare som 

behöver stöd vid sin praktiska undervisning i NO- och teknikämnena (NTA, u.å.a).   

Vi ställer oss undrande till huruvida respondenten har förstått frågan angående 

sitt arbete utifrån läroplanen. Om det nu är så att läraren inte jobbar utifrån läropla-

nen, ställer vi oss frågan om det är något som arbetsplatsen är medveten om. Det fram-

går tydligt på både Västerås kommuns och Eskilstuna kommuns hemsidor att utbild-

ningarna i dessa kommuner ska följa gällande lagar, förordningar och styrdokument 
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(Västerås stad, u.å & Eskilstuna kommun, 2019). Detta anser vi betyder att samtliga 

anställda lärare i dessa kommuner ska följa läroplanen. Detta framgår av skollagen 

(2010:800), SkolL, 1 kap. 11 § där det anges att det: ”För varje skolform och för fritids-

hemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen 

ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer 

för utbildningen”. “Regeringen fastställer läroplaner som tillsammans med skollagen 

ska styra verksamheten i skolan. Alla verksamma i skolan är skyldiga att följa läropla-

nerna” (Skolverket,2000, s.15). Detta innebär att om respondenten som denne uppger, 

inte arbetar utifrån läroplanen följer hen inte gällande styrdokument angående skolans 

verksamhet. Vi anser i sådana fall att denne respondent inte är lämplig att arbeta inom 

den svenska skolan.  

6.4 Metoddiskussion 

Att vi valde att använda oss av en online-enkät anser vi har underlättat skapandet av 

enkäten, distribuering av den, möjligheten att skicka ut påminnelser och insamlingen 

av de besvarande enkäterna. Det underlättade även sammanställningen av responden-

ternas svar då vi i Google formulär (Google, 2019) fick ut en fil som vi kunde öppna 

upp i Excel (Microsoft, 2019) innehållande respondenternas svar. Detta gjorde att vi 

enkelt kunde föra över våra insamlade data till SPSS (IBM, 2019). Dock upplevde vi 

det som Trost & Hultåker (2016) beskriver angående att deltagandet i online-enkäter 

tenderar att vara lägre än vid andra former av enkäter. Vi fick ett stort bortfall som vi 

kanske kunde ha minskat genom att besöka skolorna och delat ut enkäter personligen. 

Vi fick även besked från flera rektorer att deras lärare ej hade tid att besvara vår enkät 

då de hade för mycket att göra i slutet av terminen. Vi kan inte heller utesluta att en del 

av vårt bortfall beror på det faktum att vi valde att göra frågorna obligatoriska, dock 

anser vi fortfarande att det var rätt beslut då vi nu har kunnat få ett helhetsintryck över 

respondenternas svar.  Att vi delade in lärarna utifrån i vilken kommun de arbetar i 

beror på att vår tanke från början var att göra jämförelser mellan kommunerna men 

då svarsfrekvensen i Eskilstuna kommun var så pass låg ansåg vi att det ej var möjligt 

att göra den typ av jämförelse.  

 Då vår studie bland annat visar på ett högt intresse för NO-ämnena hos respon-

denterna och en positiv inställning till användandet av praktiska moment i NO-under-

visningen ställer vi oss undrande till om det kan vara så att det främst är de som är 

intresserade av NO-ämnena som besvarat vår enkät. Bortfallet av respondenter tende-

rar att minska om de upplever enkäten och dess innehåll som intressant och viktigt 

(Bryman, 2011). Att få de potentiella respondenterna som ej är intresserade av NO att 

besvara enkäten anser vi kan vara svårt, då deltagandet ska vara frivilligt och inte på-

tvingat (Bryman, 2011).  

Vi arbetade aktivt med att kontrollera att enkäten var lätt att förstå, både gällande 

valet av online-tjänsten, Google formulär (Google, 2019) och utformningen av frågor 

och formuleringar. Vi ställer oss dock undrande till om det ändå inte kan ha varit några 

av respondenterna som missuppfattat vissa frågor, då en del av de svar vi fick in inte 

verkade rimliga. Detta är dock någonting vi inte tror att vi skulle kunnat undkomma 
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hur vi än hade formulerat och genomfört enkäten, då det kan ha handlat om att re-

spondenterna bara har klickat i fel ruta eller läst frågan på ett felaktigt vis.  

6.4.1 Vidare forskning 

Denna undersökning har skapat ett intresse hos oss för att vidare undersöka om lära-

rens inställning till NO-ämnena och praktiska moment påverkar elevernas resultat, då 

denna studie endast har undersökt lärarens uppfattning. Det vore även intressant att 

undersöka om mängden praktiska moment inom NO-undervisningen har en inverkan 

på elevernas resultat.  

6.5 Slutsats 

Vår studie visar att lärare finner NO-ämnena som intressanta och att de anser att det 

är mycket viktigt med praktiska moment i NO-undervisningen. Ju intressantare de fin-

ner ämnena desto högre bedömer de sina egna ämneskunskaper och sin förmåga att 

använda praktiska moment i undervisningen. Lärarna uppskattar att ca 2/3 av lektion-

erna i NO består utav praktiska moment i någon form. Lärarens inställning till NO-

ämnena påverkar mängden praktiska moment i undervisningen således att: ju högre 

intresse de har för ämnena desto större del av elevernas arbete består av praktiska mo-

ment och ju högre läraren uppskattar sin ämneskunskap och sin didaktiska förmåga 

inom användandet av praktiska moment desto större del av hens NO-undervisningen 

består av praktiska moment.  
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Statistisk undersökning av den praktiska NO-

undervisningen
Hej! 
Vi förstår att ni har väldigt mycket att göra nu inför jul men vi hoppas verkligen att ni tar er tid att svara 
på vår enkät för att öka validiteten av vår studie.

Enkäten riktar sig till dig som undervisar F-3 och bedriver NO-undervisning.

Vi är två studenter som läser Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola. Vi skriver nu på 
vårt självständiga arbete som har syftet att ta reda vilken inställning aktiva lärare har till praktisk 
undervisning inom NO-undervisningen och hur stor del av deras undervisning om består av praktiska 
moment.
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Denna enkät fungerar som insamlingsmetod för vår studie. 
Enkäten har skickats ut till lärare arbetandes i årskurs F-3 i Eskilstuna och Västerås kommun. 
Enkäten tar ca 10 till 15 minuter att besvara och består av 41 frågor.
Enkäten går att besvara fram till den 6 december.

I genomförandet av vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det innebär 
för dig som deltagare i studien att deltagandet är frivilligt, anonymt och att du kan avbryta ditt 
deltagande under studiens gång utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. 

Uppgifter om din medverkan i undersökningen kommer behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. 
De uppgifter du lämnar kommer hanteras så att obehöriga inte kommer åt dem.
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen DiVA, vill du få ytterligare information angående studiens resultat 
kan du kontakta oss via mejl. 

Handledare Mälardalens högskola:
Nicklas Ekebom
E-post: Nicklas.ekebom@mdh.se

Har du funderingar eller frågor är det bara att kontakta oss för mer information.
Vi hoppas att du vill delta i vår studie.
Med vänliga hälsningar
Cajsa Nääv Holmstedt, cbt15003@student.mdh.se
Linnéa Gembert, lgt17001@student.mdh.se

*Obligatorisk

1. E-postadress *

2. I vilken kommun arbetar du? *

Markera endast en oval.

 Eskilstuna kommun

 Västerås kommun

 Övrigt: 

Bilaga 1 - Enkäten 

Enkäten med missivbrev 
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3. Kön? *

Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Annat

4. Ålder? *

5. Vad har du för utbildning? *

Markera endast en oval.

 Förskollärare

 Grundlärare F-3

 Grundlärare F-6

 Grundlärare 1-7

 Lågstadielärare

 Folkskolelärare

 Övrig lärarutbildning, se nästa fråga

 Ingen lärarutbildning, se nästa fråga

6. Du som svarat övrig lärarutbildning eller
ingen lärarutbildning, vad har du för
utbildning?

7. Har du NO-inriktning/läst NO under din lärarutbildning? *

Markera endast en oval.

 Ja

 nej

 Är inte utbildad lärare

8. För vilka årskurser är du legitimerad att undervisa? *

Markera endast en oval.

 Enbart förskoleklass

 Enbart åk 1-3

 Förskoleklass och åk 1-3

 Övrig legitimering

 Ingen legitimering
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9. Hur länge har du arbetat som lärare? *

Markera endast en oval.

 0-1 år

 1-2 år

 2-3 år

 3-5 år

 6-10 år

 11-15 år

 16-20 år

 21-25 år

 26-30 år

 30 + år

10. Vilken årskurs undervisar du i just nu? *

Markera endast en oval.

 Förskoleklass

 Årskurs 1

 Årskurs 2

 Årskurs 3

11. Arbetar du utifrån läroplanen Lgr11? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

12. Hur länge har du undervisat i NO-ämnena? *

Markera endast en oval.

 0-5 år

 6-10 år

 11-15 år

 16-20 år

 21-25 år

 26-30 år

 30 + år

13. Vad tyckte du om naturvetenskap under din egna skolgång?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mycket
tråkigt

Väldigt
roligt
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14. Skulle du säga att du upplevde NO-undervisningen som bra när du gick i skolan? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

 Hade inte NO när jag gick i skolan

15. Vad tycker du personligen om naturvetenskap i dagsläget? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ointressant
Väldigt
intressant

16. Hur bedömer du dina kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena: fysik, kemi och
biologi i relation till läroplanen för 1-3? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otillräckliga
Mycket
goda

17. Hur bedömer du dina kunskaper angående användandet av praktiska moment i din NO-
undervisningen? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otillräckliga
Mycket
goda

18. Hur viktigt anser du att det är med praktiska inslag i NO-undervisningen? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inte
så

viktigt

Mycket
viktigt

19. Upplever du att din arbetsplats erbjuder det material du behöver för att kunna ha praktiska
moment i din NO-undervisning? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Nej Ja



 

 

 

2019-12-11 Statistisk undersökning av den praktiska NO-undervisningen

https://docs.google.com/forms/d/1YPNXv91pTarmTsTXFjqVzu2zjuRpVwlre-S1-ow14Bw/edit 5/9

20. Upplever du att din arbetsplats uppmuntrar till praktiskt arbete i din NO-undervisning? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Nej Ja

21. Använder din arbetsplats sig av NTA? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

22. Hur stor del av din praktiska NO-undervisningen består av material från NTA? *

Markera endast en oval.

 Jag använder mig enbart av det

 Jag använder det ofta

 Jag använder det ibland

 Jag använder det sällan

 Jag använder det aldrig

23. Hur stor del av din undervisning i NO skulle du uppskatta består av praktiska moment? *

Vid en 60 min lektion motsvarar 50% 30 min praktiskt arbete (ex. laboration) och 30 min teoretiskt
arbete (ex. arbetsbok, genomgång eller liknande.)
Markera endast en oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
%

100
%

24. Hur ofta har du praktiska inslag i din NO-undervisning? *

Svara på de alternativ som stämmer in
Markera alla som gäller.

 Varje lektion

 Var och varannan lektion

 Flera gånger inom varje arbetsområde

 Minst en gång inom varje arbetsområde

 Mer sällan

 Aldrig

25. Hur stor del av elevens arbete på NO-lektionerna skulle du uppskatta består av praktiska
moment? *

Det vill säga hur mycket eleven på egen hand får arbeta med fysiskt material
Markera endast en oval.
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26. Hur stor del av dina NO-lektioner skulle du uppskatta består av att du praktiskt visar
eleverna?

Det vill säga att du praktiskt visar olika saker utan att eleverna får använda materialet
Markera endast en oval.
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27. I hur stor grupp har du din NO-undervisning? *

Markera endast en oval.

 Helklass

 Halvklass

 Ca 50 % i heklass och 50 % i halvklass

 Mindre grupper

 Det varierar

28. I hur stor grupp har du praktisk undervisning i NO? *

Markera endast en oval.

 Helklass

 Halvklass

 Ca 50 % i heklass och 50 % i halvklass

 Mindre grupper

 Det varierar

29. Upplever du att gruppens storlek begränsar dig när det kommer till att ha praktiska
moment i din NO-undervisning? *

Markera endast en oval.

 Ja, gruppen är för stor

 Nej, gruppens storlek påverkar inte

 Ibland, för att genomföra vissa praktiska moment hade jag föredragit en mindre grupp

30. Inom vilka områden i din NO-undervisning använder du dig av praktiska moment? *

Områdena är tagna från det centrala innehållet i Lgr11
Markera alla som gäller.

 Året runt i naturen

 Kropp och hälsa

 Kraft och rörelse

 Material och ämnen i vår omgivning

 Inget av dessa
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31. Om du använder dig av praktiska inslag under området "Året runt i naturen" vilka typer av
praktiska inslag använder du då?

Markera alla som gäller.

 Demonstration vid genomgångar (praktiska föremål/experiment som du visar för eleverna)

 Laboration med dokumentation, exempelvis växters/djurs livscykel

 Laboration utan dokumentation, exempelvis växters/djurs livscykel

 Utomhusvistelse, exempelvis "artpromenad" eller identifiering av årstider

 Sortering efter olika kategorier exempelvis trädarter

 Övrigt: 

32. Om du använder dig av praktiska inslag under området "Kropp och hälsa" vilka typer av
praktiska inslag använder du då?

Markera alla som gäller.

 Demonstation vid genomgång (praktiska föremål/experiment som du visar för eleverna)

 Laboration med dokumentation, exempelvis smaktest/dofttest

 Laboration utan dokumentation, exempelvis smaktest/dofttest

 Utomhusvistelse, exempelvis utforskandet av pulsen

 Sortering efter olika kategorier, exempelvis olika smaker/kroppdelar

 Övrigt: 

33. Om du använder dig av praktiska inslag under området "Kraft och rörelse" vilka typer av
praktiska inslag använder du då?

Markera alla som gäller.

 Demonstation vid genomgång (praktiska föremål/experiment som du visar för eleverna)

 Laboration med dokumentation, exempelvis tyngdkraft och friktion

 Laboration utan dokumentation, exempelvis tyngdkraft och friktion

 Utomhusvistelse, exempelvis experimenterande i lekpark

 Sortering efter olika kategorier, exempelvis hög/låg friktion

 Övrigt: 

34. Om du använder dig av praktiska inslag under området "Material och ämnen i vår
omgivning" vilka typer av praktiska inslag använder du då?

Markera alla som gäller.

 Demonstation vid genomgång (praktiska föremål/experiment som du visar för eleverna)

 Laboration med dokumentation, exempelvis flytande/sjunkande föremål, vattnets olika

former

 Laboration utan dokumentation, exempelvis flytande/sjunkande föremål, vattnets olika

former

 Utomhusvistelse, exempelvis vattnets olika former i naturen

 Sortering efter olika kategorier, exempelvis magnetism, flytförmåga och källsortering

 Övrigt: 
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35. Upplever du att något av de olika områdena får ta större del i din undervisning? *

Markera alla som gäller.

 Ja, "Året runt i naturen"

 Ja, "Kropp och hälsa"

 Ja, "Kraft och rörelse"

 Ja, "Material och ämnen i vår omgivning"

 Nej

36. Är det något av dessa praktiska inslag som dominerar i din undervisning? *

Kryssa i ett eller flera alternativ
Markera alla som gäller.

 Ja, demonstration vid genomgång

 Ja, laboration med dokumentation

 Ja, laboration utan dokumentation

 Ja, utomhusvistelse

 Ja, sortering efter olika kategorier

 Nej, de får ungefär lika mycket plats

37. Om det är något praktiska inslag som dominerar i din undervisning förklara gärna varför.

 

 

 

 

 

38. Upplever du att det tar längre tid med praktiska inslag i undervisningen jämfört med om
lektionen enbart består av teori? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

39. Upplever du att det är något som försvårar möjligheten till praktiska moment? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Kanske

40. Om du svarat Ja eller Kanske på föregående fråga, förklara gärna kortfattat de faktorer
som försvårar.
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Tillhandahålls av

41. Upplever du att dina kunskaper angående att undervisa praktiskt i NO skulle behöva
förbättras? *

Markera endast en oval.

 Ja, det behövs

 Egentligen inte, men man kan aldrig lära sig för mycket

 Nej, det behövs inte

42. Skulle du vilja att din NO-undervisning innehöll fler praktiska moment?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Kanske

 Skicka en kopia av mina svar.



 

 

Bilaga 2 – Mejl till rektorer 

 
Hej!   
 
Vi är två studenter som läser Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola. 
Vi skriver nu på vårt självständiga arbete som har syftet att ta reda vilken inställning 
aktiva lärare har till praktisk undervisning inom NO-undervisningen och hur stor del 
av deras undervisning om består av praktiska moment. Arbetet består av en statistisk 
undersökning.   
 
En enkät har redan skickats ut till de lärare som arbetar i f-3 på din skola. För att vi 
ska få så många svar som möjligt på enkäten och på så sätt kunna stärka validiteten 
av vår studie, ber vi dig som rektor om hjälp med att uppmuntra lärarna att delta i vår 
studie och således minska bortfallet av deltagare.  
Vi bifogar länk till vår enkät för kännedom och ev. distribution:    
 
Med vänliga hälsningar  
Cajsa Nääv Holmstedt, cbt15003@student.mdh.se  
Linnéa Gembert, lgt17001@student.mdh.se  
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