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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med detta utvecklingsprojekt är att stärka naturvetenskapens roll i grundskolans 

tidigare åldrar. Att väcka intresse och lust för de naturvetenskapliga ämnena samt för att 

arbeta praktiskt så att eleverna är delaktiga i undervisningen. Det handlar även om att 

bekanta sig med naturvetenskapen i vardagen och inse att den är enkel att arbeta med. 

Materialet består av experiment som eleverna får och lärarhandledningar som följer med 

varje experiment till lärarna. Materialet är konstruerat till elever och lärare i årskurs 1*3 i 

grundskolan. Varje experiment har ett mål som ska nås från kursplanerna i naturvetenskap 

(biologi, fysik och kemi) för år 1*3 och där kan läraren bestämma hur/om eleverna har nått 

det målet. Lärarhandledningarna är uppbyggda med ”tips innan experimentet”, ”förklaring”, 

”resultat”, ”undersök mer” och centralt innehåll”. För att utvärdera materialet fick två lärare i 

naturvetenskap titta på materialet och säga vad de tyckte om det. Upplevelsen av lärarnas 

tänkande kring arbetet var väldigt positivt och målet för att arbetet skulle vara lättillgängligt 

nåddes. En av lärarna skrev ”Du kommer säkert att locka många elever till större och vidare 

nyfikenhet med ditt material”. Lärarna ville gärna använda materialet och behålla det och det 

ses som något positivt. Möjlighet till skapande och elevernas intresse tas omhand och detta är 

förhoppningsvis bara början till att naturvetenskapen lyfts och används mer i skolan. 

Nyckelord: naturvetenskap, experiment, samarbete, lust, lättillgängligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
ABSTRACT 

 

The purpose of this development is to strengthen scientific role in schools earlier ages. To 

arouse interest and desire for the natural sciences, as well as to work so that students are 

involved in teaching. It is also about to become acquainted with natural sciences in everyday 

life, and realize that it is easy to work with. The material consists of experiments that 

students and a teacher's guide as follows with each experiment to teachers. The material is 

designed to students and teachers in grade 1*3 in primary school. Each experiment has a 

target to be reached from the curriculum in science for years 1*3 and where trainer can 

determine how/if pupils have reached the goal. A teacher's guide is built with "tips before the 

experiment", "Explanation", "results", "explore more" and central content". In order to 

evaluate the material had two teachers in science look at the material and say what they 

thought about it. Experience of teachers' thinking around the work was very positive and the 

objective of the work would be accessible was reached. One of the teachers wrote "You will 

certainly attract many students to larger and further curiosity with your material". Teachers 

wanted to use the material and keep it and it is seen as something positive. An opportunity 

for the creation and students' interest will be looked after and this is hopefully just the 

beginning of that life sciences lifts and is used more in the school. 

Keywords: science, experiments, cooperation, lust, easily accessible 
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1. INLEDNING  

 

När jag började på högskolan i Västerås sökte jag in som ”öppen ingång” då jag inte kunde 

bestämma mig för vilka ämnen jag ville läsa. Jag har aldrig varit en person som tycker om 

naturvetenskap och teknik, men när jag började min lärarutbildning på Mälardalens 

högskola då slog det mig att välja naturvetenskap och teknik som inriktning. Den stora 

anledningen till naturvetenskap och teknik som val, var för att jag kände att jag hade fått för 

dålig undervisning i dessa ämnen och ville nu bli lärare i dessa ämnen så att mina elever i 

framtiden ska känna lust och glädje när de undervisas i det. Jag vet av egna erfarenheter hur 

skrämmande en lektion i exempelvis kemi kunde vara i skolan. När jag berättar för andra att 

jag ska bli lärare i naturvetenskap och teknik blir de flesta chockerade över mitt val. ”Hur kan 

du bli lärare i det?”, är en väldigt vanlig fråga jag får av personer i min närvaro. Jag kan helt 

ärligt säga att jag har fått nya ögon för naturvetenskapen och jag har insett hur roligt och 

intressant det är, samt hur otroligt viktigt det är för samtliga att lära sig.  

Min syn på naturvetenskap har ändrats från det värsta minnet, till de bästa under mina tre 

och ett halvt år som lärarstudent. Jag ser nu det meningsfulla i lärandet och vill att varje elev 

ska känna lust och nyfikenhet för naturvetenskap i skolan. Jag har under min utbildning 

alltid fått höra att man redan i tidig ålder ska börja med naturvetenskap och teknik. Detta 

medför att elevernas inställning för ämnet påverkas och deras inställning blir 

förhoppningsvis positiv till naturvetenskap under senare skoltid. Min syn på tidig inlärning 

av naturvetenskap handlar främst om att alla elever ska förstå sig på sin miljö och allt som 

händer kring oss, allt kan kopplas till naturvetenskapen och tekniken idag. Naturvetenskapen 

utgör hur vi lever och finns i våra liv såvida vi vill eller inte. Därför vill jag att elever redan i 

tidig ålder ska få kännedom och väcka intresse för naturvetenskap och teknik så att de blir 

goda samhällsmedborgare och känna att naturvetenskap är ett lustfyllt ämne som behövs i 

skolan hela tiden. Naturvetenskapen är inte en del av allt i skolan, utan det är en helhet som 

utgör olika delar av andra ämnen.  

Jag tror starkt på att det är lärarens ansvar att göra ämnet intressant för samtliga elever i 

skolan, detta gäller egentligen inte bara naturvetenskap och teknik, utan alla ämnen står som 

grund i lärarens händer. Det är därför mitt ansvar som lärare att berika och belysa ämnet för 

att det ska bli lustfyllt och så att viljan hos alla elever ska finnas för lära sig naturvetenskap. 

Är jag intresserad av ämnet kommer detta ”smitta av sig” på eleverna så att de får samma syn 

för ämnet som jag har. Allt ligger därför som grund hos läraren själv.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt utvecklingsarbete är att det främst ska bidra till att naturvetenskap i skolans 

tidigare år är roligt och lustfyllt. Det ska därmed vara lätt att arbeta med naturvetenskap i 

klassrummet, och därför kommer jag att fokusera på lektioner och experiment som är 

lättillgängliga att hitta och skapa i ett klassrum där mycket kemiska material inte finns, som 
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till exempel natriumklorid eller saltsyra. Det ska vara naturvetenskapliga medel som finns i 

vardagen och det ska på så sätt vara experiment som är lätta att utföra i klassrummet men 

som gör det möjligt att nå målen för åldrarna 1*3 i grundskolan.  

 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet med experiment och trix handlar om naturvetenskap men som har avgränsats till att 

vissa mål i naturvetenskap ska nås samt att materialet är ämnat för elever och lärare i år 1*3 i 

grundskolans tidigare år, men kan även arbetas vidare för att elever i högre åldrar kan 

använda det. Naturvetenskap generellt valdes för att ämnet är så pass brett och kan arbetas 

på många olika sätt och därför valdes materialet att avgränsas till att arbeta med experiment. 

 

1.3 Bakgrund 

Alla minns säkert hur undervisningen i NO var i skolan, inte alls enkel och nästan för 

avancerade ord för att förstå något av vad uppgiften egentligen gick ut på. Materialen som 

skulle användas var sådana som man tidigare inte ens hört ordet på och så skulle man lösa en 

uppgift som utgick ifrån att lösa några frågor. Eget tänkande och kreativitet fanns inte och 

svaret man fick ut var antingen rätt eller fel. Att kunna svaret på en undersökning som 

gjordes var det viktigaste och nyfikenhet och lust väcktes inte riktigt. Detta sätt att se på 

naturvetenskap i skolan kan vara väldigt vanligt för många av oss och vår uppfattning av 

ämnet blev säkert inte alls positivt. Därför kringgår detta material ifrån elevernas kreativitet 

och nyfikenhet att lära och att utvecklas kring de naturvetenskapliga ämnena och inte utifrån 

att producera rätt svar. Materialet som gjorts har därför valts utifrån egna erfarenheter från 

naturvetenskap i skolan och för att göra ämnet lustfyllt och intressant.  

 

2. VAD SÄGER LÄROPLANEN OM ÄMNET 
NATURVETENSKAP? 

Skolans uppdrag och uppgift är att först och främst, oavsett vilket ämne det gäller kunna 

stimulera varje enskild individ genom att ta del av deras kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende. Varje elev ska vilja lära sig samt vilja lösa problem och detta kan de göra 

genom att ta eget initiativ och ansvar om de arbetar antingen på egen hand eller i grupp, 

skriver Utbildningsdepartementet (2011). Det som Lgr 11 tar upp gällande exempelvis 

kemiämnet är hur man arbetar med ämnet kemi som metod och arbetssätt. Eleverna ska i 

tidig ålder bland annat få chansen att undersöka och utforska naturvetenskapliga metoder 

där de dels ska dokumentera sitt arbete och diskutera genom att ställa frågor och tala om 

naturvetenskap. I kommentarmaterialet för kemiämnet för år 1*3 beskrivs metoderna och 

arbetssätten som ska hjälpa eleverna att arbeta med kemi. 
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 Ett centralt innehåll i kursplanen för kemi år 1*3 är enkla naturvetenskapliga 

undersökningar som dels handlar om att utforska hur saker och ting fungerar i världen. 

Därefter ska man genom att ställa frågor diskutera och jämföra resultaten med andra. Detta 

gör att eleverna får möjligheten att visa att de kan undersöka på egen hand. Eleverna får 

därmed höra hur andra har gjort för att lösa en uppgift och sedan kan man diskutera 

olikheter och likheter i resultaten. En annan punkt i det centrala innehållet är dokumentation 

av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Detta mål 

är viktigt för elevens individuella utveckling men också för läraren för att denna kan se om 

varje elev faktiskt har lärt sig något. Låter man eleverna dokumentera sin uppgift på olika 

sätt ökar detta förståelsen för nya svåra begrepp inom naturvetenskapen. Eleverna kan skriva 

ner vad de tror kommer att hända under ett experiment och då skriva en hypotes för att 

efteråt kunna reflektera över vad som faktiskt hände och hur det gick till, samt vilket 

resultatet blev. Låter man eleverna själva få dokumentera sina arbetsområden kan man få 

eleverna att redan tidigt möta denna dokumentationsmetod inom naturvetenskapen.   

2.1 Vad säger kursplanerna i biologi, fysik och kemi om 
naturvetenskap? 

I kursplanen för kemi år 1*3 står det att syftet med naturvetenskap är att elever utvecklar sin 

kunskap om ämnet samt blir nyfikna och intresserade för att undersöka världen. När elever 

utvecklar sina tidigare erfarenheter och bildar ny kunskap kommer detta väcka nya 

frågeställningar och elevernas nyfikenhet kommer därmed ständigt att utökas, beskrivs i 

kommentarsmaterialet för kemi år 1*3. I kursplanen för kemi år 1*3 står det även om att 

elever ska ges förutsättningar att inom kemin utföra systematiska undersökningar. I 

kommentarsmaterialet för år 1*3 står det att elever ska känna till hur man genomför, 

formulerar sina frågor samt hur man väljer att planera och lägga upp sina undersökningar 

när man undersöker något. Eleverna ska även välja vilket material som ska användas samt 

kunna dra slutsatser och få ihop ett reslutat. Systematiska undersökningar handlar också om 

att någon annan ska kunna genomföra liknande uppgift och komma fram till ett liknande 

reslutat. Dokumentationen spelar därför en stor och viktig roll när eleverna arbetar med 

undersökningar. Eleverna kommer utveckla kunskaper inom naturvetenskap som behövs när 

man ska arbeta med olika praktiska experiment och laborationer. Med praktiska 

undersökningar väcks elevers estetiska talanger, och de får visa sina erfarenheter och 

kunskaper på ett annat plan än i teorin. 

 

3. KUNSKAP INOM NATURVETENSKAP 

Naturvetenskapsämnena går att dela in i två delar enligt Ekstig (1990). Första delen 

(produktdelen) innebär att eleverna får kunskap i det teoretiska som innefattar bland annat 

fakta, begrepp och naturvetenskapliga teorier. Den andra delen (processdelen) handlar om 

arbetsmetoder och redskap för logiskt arbete vid undersökande arbetssätt. Processtänket kan 

förklaras vid ett experiment, då måste man som lärare ha klart för sig om eleverna ska 

undersöka och komma fram till en teori eller om de ska exemplifiera en förutbestämd teori 
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eller hypotes. Dessa två teorier ska samspelas i undervisningen och inte separeras eller 

motargumenteras. Senare kommer det att diskuteras vidare kring dessa begrep.  

Sjöberg (2005) skriver också om naturvetenskapen som produkt och process. 

Naturvetenskapen består av olika begrepp, modeller och teorier som utgör hur och vad vi ska 

förstå av verkligheten vi lever i. Naturvetenskap handlar om att ständigt forska och hitta olika 

svar samt att utveckla kunskaper och skapa nya tankar kring olika frågor och 

undersökningar. Sjöberg (2005) hänvisar till Gagné (1995) som menar att kunskap inom 

vetenskapen kan läras genom att observera, kommunicera, experimentera, tolka och 

beskriva, och det anses vara ett gott exempel då eleverna i detta utvecklingsprojekt ska arbeta 

med experiment enskilt, i par eller grupper, då diskussion, kommunikation och observation 

har en viktig och stor roll. 

Att göra observationer inom naturvetenskapen ses som en förutsättning och hjälper oss med 

att prova och ändra idéer och hypoteser, skriver Sjöberg (2005). Det sägs att man i skolan ska 

observera det man arbetar med, men så enkelt är det tyvärr inte. Författaren menar att alla 

individer observerar mer eller mindre kring ett område, men frågan är istället vad det är man 

ska observera. I skolan kan elever oftast observera men kanske inte det läraren vill att de ska 

fokusera på. Då är det viktigt att visa eleverna vad de ska observera vid ett experiment och 

vad de ska lägga fokus på. Inom naturvetenskapen handlar det om att eleverna ska fokusera 

på det naturvetenskapliga språket och teorierna kring det. 

 

3.1 Varför ska man lära sig naturvetenskap? 

Enligt Sjöberg (2005) kan man alltså dela upp naturvetenskapen i tre dimensioner: 

 1. Naturvetenskap som produkt 

 2. Naturvetenskap som process 

 3. Naturvetenskap som social institution. 

 

Den första dimensionen behandlar som sagts allt ifrån begrepp och teorier om sådant vi 

redan har kännedom om i naturen, det kan vara idéer som växer med tiden och kan ses som 

en ”sak”. Den andra dimensionen handlar om arbetssätt och tillvägagångssätt. 

Naturvetenskapen är något som alltid går att spinna vidare på, problem går alltid att 

undersökas och lösas på nya sätt. Det finns olika tillvägagångssätt att lösa en uppgift och man 

kan hitta nya svar och metoder på det.  I denna dimension kan naturvetenskapen ses som 

något ”man gör”, jämfört med den första dimensionen som behandlar något materiellt, en 

sak. Den tredje dimensionen tar upp naturvetenskapen som en del i samhället. Människor 

har olika sätt som de är knutna till naturvetenskapen, detta genom exempelvis jobb och 

näringsfång. Betydelsen av vetenskap har blivit allt större och människor forskar och gör 

studier allt mer inom dessa områden.  
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Harlen (1996) skriver att naturvetenskap som ämne i skolan gör att elever förstår vad som 

sker omkring i världen. För att komma hit måste dock varje individ lära sig och bilda ett 

utbud av kunskaper och begrepp som tillsammans med sina egna erfarenheter bildar en 

helhet. Då krävs det att man aktivt kämpar med att söka information och komma med idéer 

för att upptäcka vad som sker i världen. Författaren vill även påpeka att naturvetenskap är 

lika viktig i utbildningen som både läs* och skrivinlärning och matematik. Naturvetenskapen 

och tekniken involveras mer och mer i vårt liv och kommer därför att behövas mer i skolan 

som allmänbildning.  

Harlen (1996) skriver om två viktiga punkter som dels behandlar varför man i tidig ålder ska 

utbildas i naturvetenskap. Det första handlar om egna tolkningar av världen, om inte någon 

lär oss att det är solen som lyser på månen kommer troligtvis alla människor att bilda sin 

egna uppfattning om detta och tror då att månen lyser av sig själv. Vi kommer därför att 

utveckla egna teorier om världen, men genom att lära eleverna i tidig ålder vad som är rätt 

och fel inom naturvetenskapen så kommer de själva vilja undersöka och pröva idéer. Låter 

man dessvärre eleverna tro ”fel” om omvärlden kan detta lätt leda till att de håller fast vid sin 

uppfattning väldigt länge i sitt liv. Får de däremot redan från början höra och lära sig det 

rätta blir det mycket enklare samt mer lustfyllt för samtliga att lära sig naturvetenskap i tidig 

ålder och håller förhoppningsvis i det även när de blir äldre och börjar gymnasiet. 

 Punkt nummer två behandlar elevernas inställning till naturvetenskap. Enligt Harlen (1996) 

så är det bevisat att elever formar en attityd till ämnet redan i tidig ålder jämfört med andra 

ämnen i skolan. Författaren menar även att när eleverna är runt 11*12 år kommer de ha 

bestämt om de tycker om naturvetenskap eller inte. Det är då inte konstigt att elever som 

börjar högstadiet och som inte har den kunskap som behövs vid den nivån de bör vara på 

inom ämnet, kommer att tycka att det är tråkigt och svårt när de börjar i de högre klasserna. 

Det gäller alltså för låg* och mellanstadielärarna att se till så att varje individ utvecklas i 

ämnet och känner att de faktiskt förstår det innan de släpps vidare till högstadiet. 

3.2 Forskning om undervisning i naturvetenskap 

Helldén (2005) hänvisar till Tobi (1998) som menar att elever måste få chansen att vara 

delaktiga i undervisningen och få möjlighet att planera och delta tillsammans med läraren. 

Lgr 11 skriver om elevers rättigheter och skyldigheter och menar att elever ska få vara med att 

planera undervisningen och delta i ansvaret om vad som ska göras näst på schemat. Även 

Ackesjö (2010) anser att barn ska ses som deltagare i alla sammanhang och inte bara ses som 

en passiv mottagare som inte alls är delaktiga i undervisningen. Barns synpunkter är oerhört 

viktiga i alla sammanhang och de ska få chansen att visa vad de kan. Det vetenskapliga 

språket kan vara ett dilemma och då är det ännu viktigare att man sätter undervisningen på 

en nivå som samtliga elever klarar av. Detta är viktigt då det finns elever från en annan 

bakgrund än från Sverige. Författaren menar att man ska ta del av elevers kvalifikationer och 

förmågor än att se elevers olikheter och bakgrund som ett problem. 

Helldén (2005) hänvisar till Fensham (2002) som skriver att för att göra naturvetenskapen 

intressant och lustfylld för eleverna måste de få uppleva naturvetenskapen på ett sätt som gör 

dem intresserade samt vara ett ämne som de tycker är spännande. Genom detta kommer 
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elevers intresse för naturvetenskap att stärkas och möjligheterna att eleverna mer och mer 

väljer en karriär inom naturvetenskap blir allt större. Alsop (2003) som Helldén (2005) 

hänvisar till anser att elever måste trivas och känna glädje till det som de undervisas om för 

att de ska vilja fortsätta utvecklas inom detta.  

3.2.1 PISA 

PISA är en undersökning som görs av elever som går sista året av sin obligatoriska skolgång 

och görs för att utvärdera om samtliga elever har fått kunskap i ämnet naturvetenskap under 

sin skolgång. Det handlar om allt ifrån hur elever använder naturvetenskapliga arbetssätt, 

begrepp, konstruktioner med mera. Här undersöks elevers egna kunskaper i naturvetenskap 

där förståelse för dess teorier och begrepp undersöks men också vilka metoder och vilken 

karaktär naturvetenskapen har. En viktig del i PISA är att eleverna ska kunna förklara och 

identifiera naturvetenskapen genom användning av fakta. Ett exempel är att man vet att 

förändring av klimatet på vissa delar av jorden kan bero på flera aspekter som kan förklaras 

naturvetenskapligt, exempelvis av ekonomiska skäl och koldioxidutsläpp. Det handlar alltså 

om att man ska kunna skilja på saker som kretsar runt oss och som påverkar oss av olika skäl. 

Uppgifterna som görs i PISA ska vara tillämpade så att de går att sätta i en vardagssituation 

och detta gör att man kan se elevers naturvetenskapliga metoder och sätt när de förklarar och 

motiverar sina svar. 

Resultatet som gjordes i den senaste undersökningen 2012 visar att den står likadant från år 

2006 och 2009. Det blir sämre och sämre för varje år, och Sverige har gått ifrån ett 

medelvärde på 503 poäng (2006) och 495 poäng (2000) till 485 poäng år 2012. Flera länder 

som tidigare har varit sämre än Sverige har passerat och tagit en bättre plats. Detta visar på 

att elever i skolan ska få mer undervisning i naturvetenskap och lärare måste ta mer hänsyn 

till elevers lärande för att de ska bli bättre inom ämnet.  

3.3 Naturvetenskap viktigt eller oviktigt 

Något som är riktigt viktigt att framföra för elever som anser att naturvetenskap inte behövs 

och som inte just de behöver kunna är att det är otroligt viktigt för att samhället ska fungera 

som det ska och därmed ständigt utvecklas till det bättre. Andersson (2011) skrev ett stycke 

om hur det skulle se ut om inte en enda individ kunde någonting inom området 

naturvetenskap och teknik. Ingen skulle förstå ett enda begrepp vad gäller energi, kemiska 

reaktioner, DNA, pH och vilka mediciner som skulle tas till respektive sjukdom etcetera. 

Elever kan ofta reagera på så sätt att de säger att andra alltid kan och kan på så vis hjälpa 

dem med det ena och det andra. Det är här läraren måste ingripa och klargöra för eleverna 

att det är viktigt att lära sig allt man kan om naturvetenskap och teknik för att de är en del av 

det framtida samhället och bör på så vis ha kunskap i ämnena. Lärarens uppgift är här att 

väcka elevernas intresse och därmed lägga undervisningen på en grund där samtliga elever 

känner att det är möjligt och intressant att utvecklas inom.  

3.4 Experiment och praktiskt arbete 

Experiment och praktiska arbeten utgör en viktig och stor del inom naturvetenskapen och 

speciellt inom kemin. Enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) är experiment en typ av 
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undersökning som bygger på fördjupning och sökande av kunskap. Det handlar ofta om att 

man vill utvidga sina tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett område. Sjöberg (2005) 

skriver om att elever genom egna erfarenheter och material kan observera och diskutera 

enskilt eller i grupper om experiment, undersökningar och andra försök. Experiment kan 

vara att elever ska göra några försök och komma fram till en slutsats av det som har 

observerats, men det kan också vara att man gör ett experiment för att bekräfta att en lag 

eller en teori stämmer och fungerar. Genom det sistnämnda sättet kommer eleverna 

förhoppningsvis att förstå försöket bättre och kommer då komma ihåg det bättre när de har 

undersökt det på egen hand. Att arbeta med experiment i skolan lär sig eleverna att tro på det 

dem observerar och när de arbetar i par eller en mindre grupp lär de sig även att 

kommunicera och samverka med varandra och på så sätt utveckla sina kunskaper och ta 

lärdom av varandra, skriver Sjöberg (2005). Författaren nämner även att experiment gör att 

eleverna ser att all naturvetenskap har något med verkligheten att göra och inte bara något 

som är abstrakt och finns i teorin. Ibland behöver man prova saker rent praktiskt för att 

förstå vad det innebär, samt för att väcka spänning och intresse hos eleverna. 

Andersson (2011) skriver att den teoretiska förståelsen gör att elever får en hypotes kring hur 

något fungerar och dessa teorier och hypoteser kan vara lämpade att utveckla genom att göra 

experiment och undersökningar. Detta gör det lättare för läraren att betona teorin som en 

mänsklig konstruktion som sedan kan testas med ett experiment. Det är på detta sätt som 

kunskap utvecklas och byggs vidare på. Att låta elever iaktta sin omvärld och att undersöka 

och prova olika metoder gör det lättare för dem att bygga upp sin kunskapskälla.  Andersson 

(1976) skriver att elever som utvecklar egna idéer av en undersökning eller ett experiment 

bevisar att de lär sig på ett kreativt sätt. Genom diskussioner och genom att själv tänka hur 

något kan lösas kan eleven bli väldigt uppfinningsrik, menar författaren. Då måste eleven få 

den chansen att bevisa det. Skolverket (2012) nämner också hur viktigt det är med 

diskussioner i helklass och i mindre grupper för att läraren enkelt kan kolla av elevers 

förståelse kring begrepp och andra kunskaper som eleverna formar. Däremot ska man som 

lärare vara noga med att ställa öppna frågor där syftet med frågorna inte är ute efter att finna 

”det rätta svaret” av eleven.  

 

3.5  Att arbeta med varierande stil 

Persson (2011) skriver att alla individer lär sig olika och på olika lång tid. I en klass kan det se 

väldigt olika ut då elever kan lära sig på många olika sätt. För att intresset för de 

naturvetenskapliga ämnena, men även alla andra ämnen ska finnas vid liv måste man variera 

arbetssätten i skolan för att göra alla elever nöjda. Vissa lektioner när läraren presenterar ett 

område kan det vara otroligt lätt för eleverna att hänga med men en annan gång kanske de 

inte förstår något alls. Då kanske eleverna kan söka fakta på egen hand eller bara arbeta på 

ett annat sätt. En bra lärare är egentligen det viktigaste för att få elever som förstår och 

känner glädje att lära sig mer. Är läraren engagerad och vill själv utvecklas och lära andra så 

kommer undervisningen att bli mycket enklare och roligare för eleverna och läraren själv.   
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I kursplanen för kemi år 1*3 står det att experiment och försök är en central del när det gäller 

de naturvetenskapliga lektionerna, skriver Persson (2011). Däremot ska man inte stänga in 

sig i att ständigt låta eleverna arbeta på egen hand med att undersöka experiment, utan som 

lärare ska man kunna ha katederundervisningar som ställer kraven på eleverna att lyssna på 

läraren och ta till sig viktig information, skriver författaren.  Det är även viktigt för 

förståelsens skull att man som lärare demonstrerar vissa lektioner då det kan vara svårt att 

utföra på egen hand. John Deweys välkända uttryck ”Learning by doing” kan ses som en 

metod vid inlärning. Sundgren (2011) skriver om Dewey och att kunskap handlar om att låta 

elever utveckla ny kunskap genom tidigare erfarenheter samt att de lär sig genom att arbeta 

praktiskt. Med ”Learning by doing” menas att man utför en uppgift i praktiken och genom att 

göra experiment praktisktutvecklas kunskapen och inlärningen formas till ny. Författaren 

stärker också vikten av samspel med andra individer och säger att det är viktigt för att 

kunskap ska byggas. 

 

3.6 Olika sätt att arbeta med experiment  

Det finns många olika sätt att arbeta med experiment i en klass. Eftersom det tidigare 

diskuterades om att variera arbetssätt var bra för att få alla elever att känna lust och glädje att 

lära sig i skolan kan man även variera arbetsformer när man experimenterar.  

Persson (2011) tar upp olika former som går att använda i skolan vid experimentella 

övningar. Det första är demonstationsexperiment som handlar om att hela klassen fokuserar 

sig på ett och samma problem eller experiment. Ett exempel på detta finns i 

utvecklingsarbetet som ingår (Flyter eller sjunker). Det kan vara bra då det kan vara svårt för 

elever i klass ett och två att förstå instruktionerna. En gemensam genomgång kan vara väldigt 

bra att göra. Det andra sättet är att eleverna grupperas i små grupper på 3*4 elever och 

arbetar tillsammans för att lösa uppgiften. Sedan finns det experiment som är öppna eller 

styrda och då måste eleverna på egen hand utföra experimentet för att komma fram till ett 

resultat. Då är det bra om eleverna först får öva sig på att ha styrda experiment där man 

tillsammans i klassen går igenom allt i punkt och pricka, och efter några försök då eleverna 

fått en vana att arbeta med experiment kan uppgifterna bli allt mer öppna och eleverna får 

utföra arbetet på egen hand. Ett exempel på detta finns i utvecklingsarbetet som ingår 

(Isägget). Ett bra sätt att hålla spänningen och intresset vid liv hos eleverna är att arbeta med 

olika stationer. Detta moment är ett sätt att få eleverna att göra olika små experiment på ett 

och samma tillfälle. Ett exempel på detta finns i utvecklingsarbetet som ingår (Våra sinnen). 

Då kan man lägga uppgiften till varje moment på den station som den tillhör och eleverna 

kan gå runt antingen enskilt, i par eller i grupp. Tiden kan variera på hur lång tid eleverna 

har på sig, men de ska ändå ha gott om tid så att de hinner utföra varje moment på ett bra 

sätt.  När eleverna har blivit bekväma och lärt sig arbeta experimentellt kan de när de löst 

sina uppgifter redovisa vad de kommit fram till för resultat.   
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3.7 Det empiriska synsättet 

Experiment som bygger på ett empiriskt förhållningssätt handlar om att utveckla sina 

kunskaper genom att använda så många sinnen som man kan, skriver Dimenäs och Sträng 

Haraldsson (1996). Författarna fortsätter med att skriva att det finns olika sätt att arbeta 

inom empirismen. Det första handlar om att elever enskilt eller tillsammans med andra 

arbetar fritt med material som till exempel flyter eller sjunker. Eleverna får den tid de 

behöver och de kan undersöka på det sätt som de vill. Om eleverna tycker det är roligt så 

kommer de att utveckla kunskap. Det andra sättet handlar om att elever får utföra 

experiment på egen hand men att tiden inte är lika fri. Här får eleverna undersöka sådant 

som bevisar att något fungerar. Till exempel ska det finnas en mall som visar att plast flyter i 

vatten och då ska även en beskrivning/ instruktion på hur experimentet går till att finnas 

med. Det tredje sättet handlar om att tiden inte riktigt finns och kan förklaras som 

demonstrationsexperimentet som tidigare diskuterades. Detta sätt utgörs då läraren anser att 

alla mål inte kommer att uppfyllas om eleverna får arbeta på egen hand. Då är det läraren 

som visar hur experimentet går till och eleverna hänger med genom att lyssna och anteckna 

och sedan svara på frågor genom att skriva ner dem eller genom att räcka upp handen och ha 

en diskussion i klassen. 

 

3.8 Hur påverkar min roll som lärare? 

Stensmo (1997) skriver att det finns principer som gäller alla lärare fastän vi alla är olika. 

Oavsett om vi är lärare eller inte så har vi olika erfarenheter, karaktärer, mål i livet, 

uppfattningar och attityder till saker och så vidare. Dessa egenskaper gör att varje individ 

som blir/ är lärare måste göra sitt bästa för att organisera och leda elever i skolan. Stensmo 

(1997) beskriver två ledarstilar som finns i klassrummet, den uppgiftsorienterade läraren och 

den elevorienterande läraren.  Båda stilarna visar hur det arbetas med planering, kontroll, 

motivation, gruppering samt individualisering.  

När det gäller planering av lektioner är den uppgiftsorienterade läraren den som planerar 

utifrån eget schema och tar själv ut det som klassen ska lära sig och har i åtanke att planera 

för samtliga i klassen. Läraren har kontroll över klassrummet och de beslut som tas. Läraren 

ger yttre motivation till eleverna och bedömer eleverna utefter hur de presterat efter de mål 

som satts. När det gäller grupperingar är detta i lärarens händer då grupper görs för att lösa 

uppgifter och då det är nyttigt att arbeta ihop med någon för att komma fram till ett 

gemensamt svar. När det gäller individualisering är den uppgiftsorienterade läraren noga 

med att alla elever löser samma uppgifter och om man skulle bli klar med den uppgiften finns 

alltid extra övningar så att de väntar in de elever som tar mer tid på sig att lösa en uppgift. 

(Stensmo, 1997) 

 Medan den elevorienterade läraren låter eleverna välja mer fritt vad som ska göras och i 

vilken ordning det görs med lärarens hjälp. Här planeras den enskilda individens utveckling 

och kan diskuteras i vilken ordning det görs med lärarens hjälp. När det gäller klassrummets 

ordning är det elevernas ansvar att det är i gott skick och att det finns en arbetsro där. Den 
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inre motivationen spelar en stor roll då eleverna förväntas vara delaktiga och nyfikna över de 

mål som gemensamt sätts för varje individ. Grupperingar görs efter individernas intressen 

och efter vilket ämne som uppgiften görs utifrån. När det gäller individualisering så arbetar 

varje elev enskild med det som de behöver lära sig mer om och de arbetar i sin egen takt utan 

att behöva skynda på eller invänta sina klasskamrater. (Stensmo, 1997) 

 Dessa två stilar kan i många klassrum separeras och används var för sig, men en viktig punkt 

att belysa är att de kan samspela med varandra så att det blir en blandning av båda stilarna.  

Hur en lärare planerar sina lektioner beror mycket på kontrollen i klassrummet, Andersson 

(2011) nämner att om läraren har kontroll över sina elever så kommer förmodligen mål att 

uppfyllas och uppgifter att lösas i den mån de ska.  Andersson (2011) skriver om motivation 

och att det är en viktig ståndpunkt där läraren ska se till att varje individ uppnår de mål som 

har satts, men även vad för behov varje individ har. Det finns alltid olika grupperingar i ett 

klassrum och det är också en del som påverkar en lärares planering. Grupperna ser väldigt 

olika ut beroende på kön, ålder eller skolklasser. En lärare kan gruppera lite hur den vill 

beroende på om det är ett temaarbete så kan grupperna indelas beroende på vilken nivå 

eleverna är på eller också dela in eleverna hur som. När man ser till dessa ovanstående 

begrepp vid planering måste läraren se varje enskild individ, då handlar det om att varje 

individ ska utvecklas på det plan som den behöver, och på den nivån som den eleven klarar. 

Andersson (2011) skriver att vissa elever behöver exempelvis ett lättare material att arbeta 

med eller också mer tid att lösa en uppgift jämfört med en annan elev. Individualisering 

innebär också att lektionerna varieras i stil och att man inte alltid har exempelvis 

helklassdiskussioner eller alltid arbetar i liknande grupper eller med samma material.  

 

3.9 Naturvetenskapliga begrepp 

Naturvetenskapen handlar om mycket mer än det som vi kallar fysik, biologi, kemi och 

teknik. Naturvetenskapen utgör och kännetecknas av ett eget språk som kan förklaras i olika 

teorier och begrepp (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström, 2010). Detta kan vara en av 

anledningarna till att naturvetenskap ses som ett svårt ämne i skolan för elever. Författarna 

menar att ett ord, till exempel ”löv” kan betyda något helt annat i naturvetenskapens värld 

när det sätts i ett speciellt påstående. Ett löv för ett barn kan vara ett höstlöv som de hittat på 

marken, medan begreppet löv i naturvetenskapen ses som något mer, där man talar om träds 

olika löv, eller att löv innehåller ett ämne som heter klorofyll, och så vidare. Det är därför 

viktigt att som lärare att skilja på ordet och begreppet när man arbetar med naturvetenskap.  

Många elever har svårt med de naturvetenskapliga begreppen och därför är det extremt 

viktigt att som lärare veta vilken nivå man sätter sina lektioner på, samt för vilken grupp man 

undervisar. Vi är alla olika och kan därmed olika mycket, därför är det viktigt som lärare att 

först låta eleverna förklara hur de tänker kring ett område eller ett tema. Elevernas 

erfarenheter och tankar är otroligt viktiga i detta samband då det är på detta sätt man får 

reda på vad de kan. Jakobsson (2009) skriver om vikten att låta elever arbeta kring sina 

tidigare erfarenheter kring exempelvis vattnets kretslopp. Författaren menar på att det är 

elevernas föreställningar och erfarenheter som hjälper till att bygga en ny uppfattning och ny 
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kunskap hos varje individ. Jakobsson (2009) nämner att elever ofta gör metaforer av svåra 

begrepp i de naturorienterade ämnena. Det är inte alls fel då eleverna är i en ständig process 

att utveckla sin kunskap. Om en elev inte vet att exempelvis salt löses upp i vatten men ändå 

finns i vattnet om man smakar på det så kan man genom att låta eleverna prova på dessa 

experiment förklara och arbeta vidare med begrepp som saltkristaller och olika lösningar. 

Elever vet ofta mer än de bevisar, bara det att de naturvetenskapliga begreppen kan vara 

svåra att kunna uttrycka sig med.  

Att använda naturvetenskapliga begrepp utgör en grund för naturvetenskapens värld, skriver 

Helldén m.fl. (2010). Dessa begrepp gör att vi människor kan se samband i de 

naturvetenskapliga teorierna och skilja våra vardagsbegrepp från de naturvetenskapliga 

begreppen. Att använda ett vardagligt språk utgör dock grunden till att vi kan kommunicera 

naturvetenskapligt. Genom vardagsspråket kan vi utveckla vår kunskap inom 

naturvetenskapen och inom snar framtid kan vi skilja på de naturvetenskapliga begreppen 

när vi beskriver, förklarar eller diskuterar om sådant som är generellt för ämnet.  

 

4. DOKUMENTATION OCH BEDÖMNING 

Bedömning och dokumentation handlar om de tre frågorna hur, vad och varför, som utgör 

didaktiken av bedömning, skriver Skolverket (2010). Skolverket (2010) skriver vidare att det 

man kan tänka sig vid bedömning är varför man egentligen ska bedöma någon och vad det 

är man ska titta på vid bedömning. Är det möjligtvis själva processen eller produkten som ska 

bedömas? Sedan handlar det om hur man ska bedöma, på vilket sätt och med vilka verktyg? 

Vid bedömning kan man tänka sig vem som ska bedöma vem, och med detta material som 

gjorts kan lärare bedöma elever samt att elever bedömer sig själva. Bedömning kan ske 

genom exempelvis loggböcker som eleverna själva kan skriva under exempelvis ett temats 

gång. Det som är viktigt att tänka på vid bedömning av elever är att inte allt ska handla om de 

kognitiva resultaten som elever gör, utan man ska se till deras prestationer, och detta är även 

något som Forsberg och Lindberg (2010) styrker. 

Eleverna kan ge förslag och idéer genom att skriva ner frågor eller tankar kring experimentet 

till en annan elevgrupp som i framtiden ska göra liknande experiment som de gjort, skriver 

Andersson (2005). På detta sätt ser läraren vad eleverna har observerat och kan på så vis 

bedöma dem. Läraren kan skriva ner några frågor som eleverna ska besvara på som hjälper 

andra elever vid utförandet av experimentet. Exempel på tips och kan vara: 

 

• Saker som är bra att göra innan experimentet är… 

• Det som kunde göras bättre var… 

• Var uppmärksam på… 
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Dokumentationen är en viktig del när man utvärderar och bedömer eleverna, det är genom 

det som läraren kan se och konstatera att eleverna påtagligt har lärt sig något av lektionen. 

Det är för eleverna också bra att ha saker dokumenterade så att man lätt kan gå tillbaka till 

något och se vad det handlade om. Efter varje experiment är det lämpligt att tillsammans 

med klassen diskutera vad experimentet gått ut på så att man som lärare kan vara säker på 

att eleverna hängt med och förstått. Skolverket (2010) hävdar att desto mer dokumentation 

och bedömning man gör med eleverna desto mer kan man stödja elever som har svårigheter 

med något. I kursplanen för kemi år 1*3 är ett mål under metoder och arbetssätt att eleverna 

ska dokumentera naturveteskapliga undersökningar med text, bild samt andra 

uttrycksformer. Dessa olika sätt är tänkta att eleverna ska få göra vid dokumentationen. Det 

kan handla om olika former som att eleverna skriver en rapport och gör en typ av hypotes och 

sedan undersöker problemet och får fram en slutsats. Eller så kan man variera detta med att 

göra en saga eller en serie där man skapar egna bilder och då sammanväver man ämnen som 

bild, naturvetenskap och svenska och vi får då ett ämnesintegrerat experiment. En kamera att 

ha tillgänglig vid varje undersökning kan vara bra att ha så att eleverna kan använda egna 

bilder i sin dokumentation. Att ha bilder där eleverna själva är med stärker uppgiften och 

eleverna kan titta tillbaka på detta som repetition och visa till exempel sina föräldrar att de 

gjorde detta.  

Dokumentation är bra att göra på alla sätt och vis och det hjälper både läraren och eleven 

själv då det är ett sätt att exempelvis visa elevens föräldrar vid utvecklingssamtal vad som 

gjorts under terminen samt vad eleven har lärt sig att producera. Dokumentation kan ske 

genom att man efter varje lektion skriver ner i en ”dokumentationsbok” vad man har gjort 

och vad man har lärt sig under ett speciellt pass eller en dag. För att som lärare se om 

samtliga elever har lärt sig något kan man innan varje experiment dela ut ett papper (se 

bilaga 4) som handlar om vad eleverna tror kommer att hända, vad resultatet blev och 

liknande. 

 

5. METOD 

Materialet som gjorts har valts utifrån kursplanernas (biologi, fysik och kemi) mål för år 1*3 i 

grundskolans tidigare år. En dokumentanalys, som Stukát (2005) skriver om har gjorts i 

form av sökande i läroplaner, kursplaner och olika läroböcker inom området. Sedan har 

material och experiment valts ut efter intresse och från tidigare erfarenheter av ämnena inom 

naturvetenskap. Genom att studera tidigare forskning kring området blev detta material 

något att arbeta vidare med. Under metoddelen beskrivs hur material och experiments har 

framtagits. De punkter som kommer att diskuteras är tanken kring utvecklingsarbetet, 

faktainsamling, målgrupp samt lärarhandledningen.  

 

5.1 Tanken kring konceptet 

Tanken kring utforskandet av detta utvecklingsarbete var att skapa ett lättillgängligt material 

inom naturvetenskap för lärare samt elever där vardagliga material kan användas för att 
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utföra experiment. Det ska alltså vara material som finns naturligt hemma och i skolan. 

Inspirationen kom från saknaden av experiment kring naturvetenskapsämnena i många 

skolor. Genom att läsa och titta djupare i bland annat många undervisningsböcker kan det 

konstateras att experiment är en viktig del för eleverna att göra i skolan. Tanken är väl 

framförallt att intressera elever till ämnena i naturvetenskap som ofta betraktas som tråkigt 

och svårt för eleverna. Intresset ligger däremot främst hos läraren, om läraren tycker ett 

ämne är roligt och intressant kan läraren påverka sina elever mycket bättre. Några böcker 

som gav inspiration vid arbetet kring materialet var bland annat Fysik och kemi av Staffan 

Sjöberg och Birgitta Öberg (2005) och Försök med NO 1�3 av Hans Persson (2011). Med 

bland annat dessa böcker samt med forskande kring området experiment för barn har 

grunden för detta utvecklingsprojekt utökats.  

 

5.2 Faktainsamling 

Infinnandet av material gjordes genom en litteraturstudie där en hel del litteratursökningar 

gjordes till utvecklingsprojektet. Först och främst intogs styrdokumenten och målen för 

naturvetenskap mest fokus i arbetet. Sedan söktes det efter en mängd vetenskapliga texter 

där naturkunskap och framförallt experiment hade stor fokus. Stukát (2005) beskriver att 

när man ska skriva en akademisk uppsats ska man framförallt leta i vetenskapliga texter, 

men även andra läroböcker och styrdokument som kan styrka arbetet. Många 

undervisningsmaterial samt undervisningsböcker har använts flitigt för att ta reda på så 

mycket om ämnet. När det gäller undervisningsböcker anpassade jag min sökning till 

åldrarna som utvecklingsprojektet är ägnat till. Vissa vetenskapliga texter har utarbetats då 

de var skrivna för högre åldrar än vad som tänkts. Ett mål har varit att använda engelska 

källor som gör att arbetet känns mer kreativt och ingående. Bibliotekets databaser har 

använts flitigt då bland annat sökningen av doktorsavhandlingar och vetenskapliga texter på 

svenska men även på engelska har letats, och detta är något som Stukát (2005) nämner i 

arbetet kring faktainsamling. Författaren nämner också vikten av att leta examensarbeten 

som andra studenter har gjort i bland annat sin egen skola, men även i andra skolor. 

 

5.3 Målgrupp 

Undervisningsmaterialet är konstruerat så att elever i årskurs ett till tre kan använda det och 

det är därmed i åren ett till tre som materialets centrala mål och kunskapskrav har satts 

utefter. Däremot kan materialet utarbetas för att yngre elever i förskolan samt förskoleklass 

kan använda, men även för elever i år fyra till sex. Det är läraren som använder materialet 

som har fria händer att ändra materialet genom att ta bort eller lägga till beroende på 

kunskapsnivåerna som ska nås.  
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5.4 Materialets struktur 

Strukturen ser ut så att eleverna får göra ett experiment som endast innehåller material som 

är lätta att få tag på, kan vara hemifrån, finnas i skolan eller ute i naturen. Tanken är att alla 

lärare ska kunna använda sig av detta utvecklingsarbete på grund av bland annat ekonomiskt 

skäl, men även för att inte behöva använda farliga kemikalier med sina elever. Materialet 

består av ett häfte som är indelat i olika experiment som behandlar minst ett mål som ska nås 

i slutet av år 3 i grundskolan. Många av experimenten behandlar goda övningar i läs* och 

skrivinlärning som är bra för samtliga elever att öva. Varje experiment har en elevsida där det 

beskrivs vad för material som behövs samt ett antal punkter som beskriver hur man går 

tillväga. Sedan finns det en lärarsida som förklarar varje experiment.  

5.5 Lärarhandledningen 

Lärarhandledningen är utformad så att det till varje experiment medföljer en 

lärarhandledning som lärare i år 1*3 kan ta del av vid arbetet kring experimenten. Nedan 

finns de delar som tas upp i lärarhandledningen som hjälp till arbetet kring 

experimentövningarna. Till lärarhandledningarna finns bilagor med som hjälp eller till vidare 

utveckling av ett specifikt experiment. Därmed finns en pedagogisk planering som gjorts till 

lärarna för att de ska kunna se bland annat vilka mål som eleverna bör nå med arbetet kring 

experimenten samt vad som kommer att begäras av eleverna att göra för att nå målet med 

experimentet. Under varje experiment finns ett syfte och ett mål för vad varje experiment ska 

innehålla gällande läroplanen för grundskolan.  

Tips och idéer på hur man arbetar rådande grupper/enskilt är också sådant som framtas i 

lärarhandledningen. Det som kan vara bra att veta är att dessa experiment som har gjort går 

utmärkt att använda i äldre årskurser då det har provats tidigare. Det som kan behöva göras 

är att ibland lägga till och utveckla ett experiment, detta gäller även om man ska arbeta med 

yngre klasser eller om man känner att en årskurs 1 inte riktigt klarar av alla experiment. Då 

kan man börja med att arbeta med hela gruppen tills man känner att man vågar släppa på det 

lite och låta dem undersöka nästa experiment på egen hand. Dessa experiment betyder inte 

att de behöver följas till punkt och pricka och behöver definitivt inte göras efter varandra. Det 

är läraren själv som bestämmer om de vill utföra alla experiment eller om de väljer att arbeta 

med några enskilda.  

Lärarhandledningen innehåller delar som:  

 

• Tips innan experimentet – tips som är bra att använda och tänka på. 

• Förklaring – en kort förklaring om experimentet och hur processer går till. 

• Resultat * vad som kommer att hända efter experimentet. 

• Undersök mer – fler tips och idéer för ett fortsatt arbete med experimentet. 
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•  Centralt innehåll – vad det centrala innehållet är från kursplanerna i biologi, fysik 

och kemi för år 1*3. 

 

6. UTVÄRDERING  

Utvärderingen av arbetet gjordes genom att tillfråga två lärare i naturvetenskap och teknik. 

Den ena läraren arbetar för elever som går i ettan till trean i grundskolan. Den andra läraren 

arbetar just nu för år fyra till sex men är lärare i årskurserna ett till sex. Dessa två lärare 

valdes utifrån att de hade den kompetens som behövdes för att utvärdera detta material och 

det kändes som att de kunde framgå med goda exempel och bra feedback på arbetet. De fick 

välja hur mycket tid de ville ha på sig att kolla igenom arbetet men de fick gärna svara på 

utvärderingsfrågorna (se bilaga 1) när de hade läst igenom materialet. Frågorna handlar om 

lärarna anser att materialet är konstruerat så att elever i år 1*3 förstår vad som ska göras och 

bland annat om de anser att mål kan uppnås och att materialet faktiskt är lättillgängligt och 

så vidare.  

 

6.1 Resultat av utvärdering  

Nedan följer resultatet av utvärderingsfrågorna som de två lärarna fick svara på. Svaren har 

sammanställts och skrivits ner till ett gemensamt svar, och om lärarna tycker olika om något 

kommer detta att skrivas ned. Den lärare som undervisar år 4*6 i naturvetenskap tittade 

extra på om materialet gick att använda för äldre elever i grundskolan. I helhet ansåg läraren 

att vissa experiment gick att utföra för äldre elever och som hade provats i år 4*6 redan 

tidigare. Med lite komplettering och tillägg skulle samtliga experiment kunna användas. 

Vad tycker ni om materialet och vad är positivt? 

Det första och bestående intryck är att det är både enkelt men ändå med det där lilla extra 

som gör det lätt att hantera. Förklaringarna var enkla men också tillräckliga för att man 

skulle få lite extra kött på benen. Att skriva in saker man kan undersöka vidare på var mycket 

trevligt och givande, berättar lärarna. 

Det är inga krångliga saker man behöver skaffa för att kunna genomföra experimenten, det 

mesta borde finnas antingen på fritids eller i skolan, eller enkelt kunna köpas in från en 

vanlig affär. Att de får testa/undersöka är väldigt positivt. 

Är materialet anpassat för årskurs 1@3?  

Materialet är absolut väl anpassat för år 1*3. Lärarna har provat flera av dem i sina klasser 

och det har fungerat jättebra. En av lärarna har utan problem blandat tvåor och treor när de 

gjort experiment. Då har tvåorna fått en bra inskolning i hur man utför experiment med 

hypotes och utförande, resultat och analys. Lärarna tyckte att det var klokt att göra lite olika 

typer av experiment. Att vissa passade bättre som demonstration än som grupparbete och att 

det även var vissa experiment som var mer anpassade för stationsarbete. Lärarna tyckte att 
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helt rätt experiment valdes som demonstration. När man skall föra in lite svårare begrepp 

kan det vara en fördel att visa, så att alla får se och sedan ha en diskussion där man försäkrar 

sig om att alla är med, säger en av lärarna. 

Anser ni att materialet är lustfyllt och kommer att skapa intresse hos eleverna? 

”Du kommer säkert att locka många elever till större och vidare nyfikenhet med ditt 

material”, skev en av lärarna. En lärare har bland annat provat isägget och det är en underbar 

och inspirerande uppgift som man kan brodera ut hur mycket som helst. Magneter brukar 

också vara en höjdare och en av lärarna tror att stationssystemet med kroppen kommer att 

fungera utmärkt som inspiration.  

Hur tänker ni kring dokumentation och bedömning av experimenten? 

Om man är noga med dokumentationen kommer man absolut att kunna använda materialet 

till bedömning, säger lärarna. Båda tror också att hypoteserna kan ge upphov till många 

intressanta diskussioner. Att försöka få in ett ”vad tror du händer” eller ” ”hur tror du det 

kommer att smaka/lukta/kännas” innan experimentet drar igång, är ett sätt att få eleverna 

att tänka till.  

 

7. DISKUSSION   

Syftet med detta material var att skapa ett så lättillgängligt material till lärare och elever i 

naturvetenskap för år 1*3 i grundskolan. Materialet består av ett häfte med elevsidor och 

lärarhandledningar till varje experiment. Tanken var att elever skulle få upp intresset och 

viljan till att lära och utvecklas i alla ämnen i naturvetenskap och detta skulle ske med hjälp 

av experimenten som finns i detta utvecklingsarbete. Nu i slutet av arbetet dyker frågorna 

som; Har materialet som gjorts verkligen varit lättillgängligt? Är det lustfyllt och intressant? 

Kommer de mål som tagits med att nås för samtliga elever? Dessa är fåtal av frågor som 

snurrar runt vid skrivandet av detta material.  Tack vara de två lärare som har utvärderat 

materialet har ändringar kunnat göras och en del tillägg lagts till i arbetet. Ändringarna har 

varit sådant som exempelvis justeringar av vissa experiment och tillägg i förklaringar där 

vissa saker var oklara och förstods inte helt. Genom att låta andra läsa arbetet möjliggörs det 

för författaren att se svårigheter som denne själv inte ser när den skriver. Det som uppfattas 

som självklart för någon uppfattas på ett helt annat sätt av någon annan, och därför är det 

bra att låta någon/några titta igenom arbetet.  

Anledningen till skapandet av detta material var för att jag ville ha ett material som lärare 

skulle finna som lättillgängligt i skolan. Utifrån egna erfarenheter av ämnet naturvetenskap 

har jag tagit det som jag har ansett varit det bästa för elever i skolans tidigare år. Det ska vara 

roligt samtidigt som man utvecklar och skapar kunskaper i ämnena. Till 

lärarhandledningarna som följer med varje experiment finns kunskapskraven som varje elev i 

slutet av år 3 ska få möjlighet att nå. Jag har därför gjort en lättare förklaring till de som står i 

läroplanen (se bilaga 2). Det är på enklare svenska och så att man kan ge eller visa dessa för 

eleverna. Idén fick jag av tidningen HEJA som har utarbetat skolverkets kunskapskrav på 
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enklare svenska. Detta anser jag är ett otroligt bra sätt för att få alla elever att nå målen. När 

man tittar på bilaga 2 som medföljer i slutet av arbetet märker man hur mycket lättare det är 

att förstå målen. Dessa mål finns i alla ämnen i skolan men eftersom detta material berör 

naturvetenskap har jag endast tagit med dessa. Till hela materialet har en pedagogisk 

planering gjorts (se bilaga 3) för läraren. I den pedagogiska planeringen finns de delar som 

eleverna kommer att arbeta med som exempelvis varför vi ska arbeta med detta 

arbetsområde, vad eleverna kommer att få undervisning om, vad de förväntas att lära sig, hur 

de ska arbeta samt hur elevernas kunskaper kommer att bedömas.  

Vid dokumentation och bedömning fråga eleverna vad de tror kommer att hända och för en 

diskussion med gruppen i slutet av experimentet för att verkligen se om eleverna har förstått 

vad som gjorts.  Ge eleverna en ”Experimentbok” där de får anteckna det dem vill under 

experimentet. Att låta eleverna göra egna hypoteser innan experimentet hjälper dig som 

lärare att se vad varje elev trodde innan experimentet och sedan hur deras uppfattning 

ändrades efter provat resultat. Det är otroligt viktigt med dokumentation då eleverna i äldre 

åldrar ska kunna dokumentera på egen hand för att visa att de förstår och kan.  

 

8. Förslag till vidare utveckling  

Det som skulle kunna arbetas vidare med gällande detta utvecklingsprojekt är att låta en 

lärare eller en lärarstudent att prova materialet med en grupp elever, antingen som tema eller 

som enskilda lektioner. Det som saknas och skulle vara bra att ha till detta material är en 

bedömningsmall eller en matris där man kan välja hur man ska bedöma eleverna utifrån 

experimenten. Att arbeta och låta eleverna göra en ”dokumentationsbok” skulle vara oerhört 

nyttigt för elever och lärare och bedömning och dokumentation skulle få större fokus i 

arbetet. Hypoteser är väldigt viktigt att göra och en utvecklingsmöjlighet är att tillägga att 

eleverna ska få mer möjlighet att komma med hypoteser innan experimenten utförs. När 

eleverna gjort dessa experiment vore det praktiskt att låta dem successivt arbeta 

experimentellt på egen hand och kanske till och med komma på egna experiment och göra 

egna instruktioner på dessa. 
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BILAGA 1-  

Frågor angående utvecklingsarbetet 

1. Vad tycker du om undervisningsmaterialet? 

 

2. Vad är positivt? 

 

3. Vad tycker du angående de olika experimenten? Passande för naturvetenskap? 

 

4. Materialet är skrivet för att målgruppen ska vara en årskurs 1*3, tycker du det är passande? 
Eller är det för svårt/lätt? 

 

5. Är materialet lättillgängligt, då menar jag t.ex. med att inskaffa de material som behövs för 
varje experiment? 

 

6. Anser du att elever kommer att tycka detta material är lustfyllt och skapar intresse för 
naturvetenskap och speciellt experiment? 

 

7. Hur tror du man skulle kunna utvärdera och bedöma eleverna med ett sådant material? 

 

8. Skriv gärna några tips eller idéer angående materialet! 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskraven för åren 1-3 i de 

naturorienterande ämnena 

Du kan göra enkla undersökningar om 

naturen, människan, kraft, rörelse, 

vatten och luft med hjälp av tydliga 

instruktioner. 

Du kan se vad som händer under olika 

årstider. Du vet vad några djur och 

växter heter och sorterar dem efter 

olika kännetecken. Du beskriver enkla 

näringskedjor. 

Du kan visa och beskriva hur solen, 

månen och jorden rör sig. 

Du kan sortera några saker efter olika 

kännetecken. Du delar isär innehållet i 

lösningar och blandningar på enkla 

sätt. 

Du kan jämföra dina och andras 

resultat an undersökningar. 

Du kan visa och berätta om dina 

undersökningar på olika sätt. Du 

använder de när du diskuterar.  

 

 

Kunskapskraven för åren 1-3 i de 

naturorienterande ämnena 

Du kan ge exempel och beskriva hur 

saker hänger ihop i naturen nära dig. 

Du kan berätta hur naturen ändras 

under olika årstider. Du ger exempel 

på hur några djur och växter lever och 

dör. 

Du kan berätta om några av 

människans kroppsdelar och sinnen. 

Du pratar om några saker som gör att 

människor mår bra eller dåligt. 

Du kan prata om tyngdkraft, friktion 

och jämvikt och jämföra med lekar och 

rörelser.  

Du kan beskriva vad några olika saker 

är gjorda av och hur de kan sorteras. 

Du kan berätta om ljud och ljus. Du ger 

exempel på vad som är typiskt för 

vatten och luft och jämför med vad du 

själv ser. 

Du kan prata om berättelser och konst 

som handlar om naturen och 

människan. 
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BILAGA 3 

No - Experiment     

Pedagogisk planering år 1-3 

Arbetsområde Naturvetenskap 

Varför ska vi arbeta med det här (Lgr 11): 

Undervisningen i ämnena naturvetenskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dels 

kemiska sammanhang och nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt 

förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. 

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och 

värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. 

Det här kommer du att få undervisning om (Centralt innehåll kursplanerna i biologi, fysik och kemi 

Lgr 11): 

• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

• Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna 
utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

• Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, 

kokning, kondensering, smältning och stelning. 

• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till 

exempel genom avdunstning och filtrering. 
• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras 

• Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.  

• Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och 

på gungbrädor. 

 

Det här ska du lära dig: 

• Vilka våra sinnen är samt hur de fungerar 

• Olika materials egenskaper och om de flyter eller sjunker 

• Vattnets olika faser, fast, flytande och gas, samt hur det smälter o stelnar 

• Olika lösningar och blandningar, t.ex. hur man löser salt 

• Luftens egenskaper och hur luft tar plats 

• Aktiviteter i skolgården som har med balans, tyngdpunkt, tyngdkraft och friktion att göra 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

• Gemensamma genomgångar med diskussion 

• Experiment, enskilt, i par och i grupp 

• Läsa instruktioner och följa dessa 

• Använda olika metoder för att undersöka samt dokumentation 

• Redovisa för klassen 

• Undersöka fysiska aktiviteter i skolgården 
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Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

• Fortlöpande under arbetets gång samt genom det egna arbetet och redovisningen 

• Hur väl du kan samtala och diskutera frågor som rör naturvetenskap 

• Hur du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna instruktioner 

• Hur du dokumenterar dina undersökningar 
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BILAGA 4 

Nedan följer ett antal frågor som man kan dela ut till eleverna innan de gör ett experiment, 

dels för att de ska skiva ned sina tankar men också för att det är bra för dokumentation och 

bedömning av elevernas arbetsinsats. 

 

• Fråga/ problem 

 

• Hypotes 

 

• Hur gjorde du/ni? 

 

• Vad blev resultatet? 

 

• Förklara och motivera vad som gjordes och vad som hände vid experimentet 
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