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Sammanfattning 
Utifrån kvalitativa djupintervjuer med fyra lärare tolkas utsagor kring NO-undervisning 
med avseende på elevernas förförståelse. Studiens fokus ligger på elevernas förförståelse, 
hur läraren beskriver begreppet, om läraren tar reda på den och använder förförståelsen i 
sin NO-undervisning. I undersökningen har olika förhållningssätt framkommit som kan 
relateras till olika syn på lärande. Lärarens förhållningssätt till elevernas förförståelse 
påverkar de valda undervisningsmetoderna.  
 
Enligt våra resultat låter de intervjuade lärarna sina elever på något sätt uttrycka sin 
förförståelse. Tre av fyra lärare tillvaratar elevernas förförståelse i undervisningen. Vi har 
funnit att lärarna använder sig av mer informella sätt att ta reda på elevernas förförståelse 
än specifika metoder som är utarbetade för ändamålet. Eleverna får bland annat diskutera 
och skriva kring ämnet eller undersöka materialet som läraren presenterar. Vi har även fått 
syn på några motiveringar till varför lärarna inte tar del av elevernas förförståelse. Lärarna 
anger tidsbrist som den mest betydande faktorn men även att de tycker det är svårt att ta 
hänsyn till alla elevers olika kunskapsnivåer. En av de fyra lärarna har valt att förändra sitt 
arbetssätt i förhållande till förförståelsen, hon arbetar nu efter skolans etablerade mönster.  
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Bakgrund  

Inledning 
 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med vikten av att lärare tar reda på och 
tillvaratar elevernas förförståelse inom NO- undervisningen. Vi har inte kunnat upptäcka 
att detta regelmässigt sker i den NO-undervisning vi sett på skolorna. En fråga som 
återkommit till oss har varit om eleverna ges en adekvat möjlighet att utveckla sin 
begreppsuppfattning utifrån lärarens valda undervisningsmetoder. Vi undrar om lärare 
inleder undervisningen på rätt nivå. Andersson1 beskriver vikten av att ta reda på elevernas 
tankestrukturer i undervisningen med följande synvinkel: 
 

Vi tänker oss att Lisa kommer till Göteborg. Hon ringer upp en god vän i stan och säger: ”Hej, det 

är Lisa. Nu är jag i Göteborg och jag vill hälsa på dig. Hur ska jag åka?” Den goda vännens replik 

är självklar. Han frågar: ”Var är du nu?” Vet han inte utgångsläget, så kan han inte beskriva vägen. 

Det är så enkelt och naturligt att ställa denna fråga och det handlar om hövlighet. Men ändå så har 

den naturvetenskapliga undervisningen länge glömt att ställa sig denna fråga när det gäller 

elevernas utgångsläge för att förstå undervisningen.  

 

Detta exempel visar tydligt fördelen med ett konstruktivistiskt förhållningssätt som även 
bör användas inom det naturorienterade ämnena. Barn har redan vid sin skoldebut egna 
uppfattningar kring naturvetenskapliga begrepp. Dessa kunskaper är för barnen förnuftiga 
och användbara förklaringar och ersätts inte automatiskt av lärarens valda undervisning till 
en mer vetenskaplig förklaring. Det är enligt konstruktivismen viktigt att läraren tar reda på 
vilken förförståelse eleverna har och dess innebörd för en lyckad kunskapsutveckling. Att 
åsidosätta de icke vetenskapligt riktiga kunskaperna eleverna besitter tror vi kan ha stor 
betydelse för den framtida begreppsuppfattningen. Enligt Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo 94) skall läraren:  

 

utgå från varje, elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.2  

 

Det är därför viktigt att lärare tar hänsyn till förförståelse i hela kunskapsprocessen. I 
kursplanen för de naturorienterade ämnena står följande: 

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterade ämnena sträva efter att eleven  

 
1 Andersson, Björn. (1998). Grundskolans naturvetenskap, forskningsresultat och nya idéer. s. 23 

2 Skolverket. (1994). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. s. 12 
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beträffande natur och människa  

– utvecklar tilltro och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig 

samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet 3  

 

beträffande kunskapens användning  

– utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med 

respekt och lyhördhet för andras ställningstagande 4

 

För att kunna uppfylla dessa mål är det viktigt att läraren skapar ett tillåtande 
klassrumsklimat där eleverna vågar och vill uttrycka sina egna förklaringsmodeller inom 
naturvetenskapen.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de fyra lärare beskriver, tar reda på samt 
använder elevernas förförståelse i sin planering och i genomförandet av NO-
undervisningen. I vilka sammanhang lyfter de fram respektive ej lyfter fram elevernas 
förförståelse? Hur motiverar de att de inte tar del av elevernas förförståelse? 

 

Frågeställningar 

• Hur tar läraren reda på elevernas förförståelse? 
• Hur använder läraren elevernas förförståelse i undervisningen? 
• Hur motiverar läraren sina val med avseende på förförståelse? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
3 Skolverket. (2002). Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000. s.46 

4 Skolverket. (2002). Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000. s.47 
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Teoretiska perspektiv 

Tidigare forskning 
 
När vi läst forskningsöversikten Lärande och undervisning i naturvetenskap har vi blivit 
introducerade till ett antal olika benämningar och förklaringar på elevernas föreställningar 
inom de naturvetenskapliga ämnena. Här följer en kort översikt av några. 

Driver och Easley5 publicerade 1978 rapporten: ”Pupils and paradigms: A review of 
litterature related to concept development in adolescent science students”, där det framkom 
att elevers föreställningar skiljde sig från de vetenskapliga accepterade förklaringarna. Efter 
detta ökade forskningen kring elevers begreppsutveckling markant. Runt om i världen 
benämndes elevernas föreställningar på olika sätt. 

I USA användes bland annat uttrycket misconceptions6 om elevers föreställningar som inte 
ansågs överensstämma med de vetenskapliga. Det fanns även tankar om att 
föreställningarna var något ofullständigt och omoget och detta kallades preconceptions7. 
Enligt Helldén talades det i Sverige om vardagsföreställningar.8

Vidare forskning inom naturvetenskapen har visat att elevers föreställningar är djupt rotade 
och svåra att påverka. År 1982 introducerades begreppet conceptual change9. 
Benämningen betyder att den gamla föreställningen byts ut mot den nya genom att eleven 
sätts i en kognitiv konflikt och där med ändrar sina föreställningar. All denna forskning 
skapade en vilja att åstadkomma en undervisning där elevernas föreställningar på något sätt 
skulle förändras mot det mer vetenskapliga förklaringarna. Hewson och Hewson påpekade 
år 1984 att en direkt förändring av elevernas begreppsförståelse varken var möjlig eller 
önskvärd. De skrev istället om att elevers tidigare föreställningar förlorar status när dessa 
jämförs med det som presenterats i undervisningen. Hewson använder begreppet 
conceptual capture10 då eleven tillägnar sig ett begrepp utan att uppleva att den 
konkurrerar med de befintliga föreställningarna, dessa förekommer då sida vid sida. 
Utvecklingen som skett inom undervisning i naturvetenskap har enligt Duit och Treagust 
ofta inte tagit hänsyn till de affektiva faktorerna11 såsom intresse, attityder och 
motivationer. De menar att läromiljön också har en stor betydelse för elevernas 
lärandeprocess.  

 
5 Helldén, Gustav. & Lindahl, Britt. & Redfors, Andreas. (2005). Lärande och undervisning i naturvetenskap - en 

forskningsöversikt. 

6 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

7 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

8 Helldén, Gustav, m.fl. (2005) 

9 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

10 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

11 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 
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Driver och Easley beskriver benämningen alternative framework,12 där elevernas 
föreställningar och tolkningar ses som ett alternativt sätt att förstå omvärlden på och inte 
som omogna eller felaktiga föreställningar. 
 
Piaget grundade konstruktivismen och anses vara pionjär inom forskningen om barns 
tänkande. Redan på 1920-talet utvecklade han teorin att handling och självdirigerad 
problemlösning har en central plats i den kognitiva utvecklingen. Piaget menade att inte 
förrän barnet på egen hand kommer i en situation som utmanar dennes antaganden börjar 
hon/han tänka och ompröva sin tidigare ståndpunkt. Det krävs en adaption för att skapa 
balans i de mentala strukturerna vilket innebär en växelverkan mellan assimilation och 
ackommodation. Piaget förklarar assimilation med att de nya intrycken lätt passar in i de 
existerande kognitiva strukturerna. Det vill säga barnets erfarenheter stämmer med de nya 
erfarenheterna och det behövs ingen större förändring att ta till sig det nya. 
Ackommodation innebär att den nya informationen inte är förenlig med barnets redan 
existerande strukturer utan det krävs en omstrukturering av de befintliga 
kunskapsstrukturerna. Det är enligt Piaget de olika stadierna ett barn går igenom som 
påverkar tankeverksamhetens struktur. Han nämner fyra huvudfaktorer13 som bidrar till 
denna utveckling, eleven bör nå en viss mognad, erfarenhet, social interaktion och 
självreglering för att kunna kliva upp på utvecklingsstegen. 
 
Många forskare efter Piaget har påverkats av denna teori och utvecklat tanken av hur barns 
tänkande och kunskaper konstrueras. Ausubel14 arbetade fram en teori som i likhet med 
Piaget poängterar att individen är den som formar sitt eget lärande. Han menar dock att 
kunskap är uppbyggda av speciella begrepp inom det specifika ämnesområdet såsom 
kretslopp och livscykel, som är två vanligt förekommande begrepp inom biologin.  
 
Även Ausubel fick upp ögonen för att eleverna har en förförståelse med sig in i 
klassrummet och han benämnde dessa preconceptions.15 Om begreppet preconceptions 
översätts visar detta att elevernas förförståelse kan ses som ofullständiga och omogna 
föreställningar. Ausubel skriver att om läraren kan anknyta till barnens tidigare begrepp blir 
undervisningen mer tillgänglig och meningsfull för dem. Han poängterade där med vikten 
av att läraren bör utgår från elevernas förförståelse och erfarenheter:  

 

If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most 

important single factor in learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him 

accordingly.16

      

 
12 Helldén, Gustav. (1994). Barns tankar om ekologiska processer.  

13 Helldén, Gustav. (1994). 

14 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

15 Helldén, Gustav. (1994). 

16 Helldén, Gustav, m.fl. (2005).  Ausubel s.13 
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Dewey17 diskuterade och skrev mycket om vikten av att det måste finnas en koppling 
mellan de redan förekommande tankestrukturerna och de nya begreppen som presenteras 
och studeras. Han framhöll att all kommunikation människor emellan förändrar och 
utvecklar de individer som medverkar i samtalen. Dewey lyfter fram att en individ lär sig 
mycket av att behöva uttrycka sina tankar och erfarenheter för någon annan vilket skapar 
en medvetenhet för sin egen inställning i till den aktuella frågan: 

 

För att man skall kunna förmedla en erfarenhet måste den formuleras. För att formulera den krävs 

att man går ut ur den och ser på den så som en annan skulle se den… 

 

Processen att delge sin förförståelse kring ett ämnesområde är både utvecklande och 
klargörande för eleven. Dewey understryker att kunskapsutveckling inte endast sker via 
överföring av färdiga begrepp och fakta, utan eleverna måste ha ett stöttande och socialt 
nätverk som hjälper och vägleder individen till nya erfarenheter.  

Harlen och Qualter menar att en lärare måste ta reda på och sedan ta hänsyn till elevernas 
förförståelse i sin undervisning för att den skall bli lyckad. Läraren kan inte bara ge 
eleverna det rätta svaret och förutsätta att dessa är logiska för dem. Det är av stor vikt att de 
nya idéerna är resultat av elevernas eget tänkande. Ett tillåtande klassrumsklimat är 
grundläggande om eleverna skall känna sig trygga och våga uttrycka sina egna idéer. För 
att lyckas med detta bör läraren enligt Harlen och Qualter; visa ett genuint intresse för 
elevernas tankar och känslor; utgå från deras kapacitet så att kraven inte blir allt för stora; 
ge beröm för deras prestationer genom hela läroprocessen och inte bara titta på resultatet; 
vara ett gott föredöme genom att vara tålmodig och lyssna på dem samt hjälpa dem att 
utveckla en nyfikenhet inom ämnet.18  

 

If you insist on children ’learning’ the correct idea when they still have their own ideas, they will 

possibly memorize the correct one, but without really believing it, and hold on to their own ideas in 

the way they make sense of real phenomena around them.19

 

Enligt Harlen och Qualter kan lärare inte bara förutsätta att eleverna ändrar sina tidigare 
förklaringar efter att de visats den korrekta vetenskapliga förklaringsmodellen. Eleverna 
behöver få prova och diskutera sig fram till för dem nya och mer förnuftigare förklaringar 
än de som eleverna tidigare hållit fast vid.  

Trots att Harlen och Qualter förordar vikten av att ta reda på förförståelsen så anser de inte 
att detta alltid behöver ske inför en lektion. Eleverna bör däremot på olika sätt få pröva sin 
förförståelse och därmed utveckla sina kunskaper. För att kunna pröva sin förförståelse är 

 
17 Dewey, John. (1999). Demokrati och utbildning.  s. 40 

18 Harlen, Wynne & Qualter, Anne. (2004). The teaching of science in primary schools. 

19 Harlen, Wynne, m.fl. (2004). s.15 
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det viktigt att eleverna får tillgång till ett utökat material som utmanar deras rådande 
tankestrukturer.   

Även Driver diskuterar vikten av att om elevernas ska kunna utveckla ett 
naturvetenskapligt tänkande är lärarens förhållningssätt till elevernas förförståelse viktig. 
För att läraren skall kunna utmana elevernas föreställningar och förstå skillnaden mellan 
elevernas förförståelse och den vetenskapliga förklaringen bör hon/han vara kunnig inom 
de naturvetenskapliga ämnena.  Det är även väsentligt att läraren är insatt i de uppsatta 
målen för ämnet för att kunna förbereda givande lärandesituationer.20  Driver beskriver att 
det som barnen fokuserar på i undervisningen utgår alltid från den egna förförståelsen och 
kan vara det samma som läraren avser, men kan också vara något helt annat:  
 

 When children look at phenomena, the sense that is made will be influenced by their existing 

ideas. Children will focus their observations on what they perceive to be the important factor. 21

 
Det är viktigt enligt Driver att eleverna blir introducerade och får en uppfattning om varför 
de skall göra olika typer av experiment och att de får arbeta konkret med de 
naturvetenskapliga ämnena för att på så sätt bygga begrepp som blir begripliga för dem. 
Driver beskriver att en del elever inte förstår avsikten med de experiment som görs i 
skolan. Det är vanligt att eleverna ser experimenten som en aktivitet där de skall undersöka 
ifall något fungerar, istället för att reflektera över hur en teori kan förklara 
observationerna.22

 
Forskning kring elevers uppfattningar och deras sätt att resonera om naturvetenskapiga 
fenomen har på senare år används för att framställa, pröva och utveckla undervisningen i 
naturvetenskap. Här redogör vi för två engelska forskningsprojekt CLIS och SPACE som 
fokuserat på ämnesområdet. 

Children’s Learning Science Project (CLIS) 

I England har ett större projekt genomförts, med syfte att utveckla en undervisning som tar 
hänsyn till resultat som forskare redogjort för om barns föreställningar i naturvetenskapliga 
sammanhang.23 Tillsammans med ett 40-tal verksamma lärare har forskare vid universitetet 
i Leeds genomfört projektet Children’s Learning Science Project (CLIS). Projektet utfördes 
med elever i motsvarigheten till vårt högstadium. Även om projektet genomfördes med 
elever i de äldre årskurserna så visar studien vikten av tillvaratagandet av elevernas 
förförståelse och tankar. I CLIS var elevernas förförståelse utgångspunkten för ett 
konstruktivistiskt lärande. Undervisningen skulle formas så att barnens tidigare idéer och 
föreställningar togs i beaktande. Inlärning sågs som en utveckling och förändring av 
elevernas förförståelse men även som en aktiv uppbyggnad av begreppen de lär sig. Målen 
med projektet var att framställa undervisningsmaterial som tillvaratar elevernas tidiga idéer 

 
20 Driver Rosalind m. fl. (1996). Making sense of secondary science – research into children’s ideas. 

21 Driver Rosalind m. fl. (1996). s.7 

22 Driver Rosalind m. fl. (1996). 

23 Thorén, Ingvar. (1999). Att utvecklas I naturvetenskap, Fysik från 6 till 16 år. 
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och utveckla ett arbetssätt som skapar gynnsammare förutsättningar för en aktiv inlärning, 
både enskilt och i grupp.  
 
Ifall en lärare väljer att följa arbetssättet som CLIS projektet kom fram till måste de vara 
medvetna om följande.24  
 

- Learning outcomes depend not only on the learning environment but also on the 
prior knowledge, attitudes and goals of the learner. 

- Learning involves the construction of knowledge through experience with the 
physical environment and through social interaction. 

- Constructing links with prior knowledge is an active process involving the 
generation, checking and reconstructing of ideas or hypotheses. 

- Learning science is not simply a matter to adding to and extending existing 
concepts, but may involve their radical re-constructing. 

- Meanings, once constructed, can be accepted or rejected. 
- Learning is not passive. Individuals are purposive beings who set their own goals 

and control their own learning. 
- Some constructed meanings are shared between students. 

 

Science Processes and Concepts Exploration (SPACE) 

Ett annat engelskt projekt är Science Processes and Concepts Exploration (SPACE) som 
leddes av Dr. Wynne Harlen. Detta forskningsprojekt hade två mål, det första var att 
fokusera på att få veta vilka föreställningar barn har inom naturvetenskapen i de lägre 
skolåren. För att få syn på elevernas förställningar om olika begrepp användes metoder som 
fri skrivning samt teckning; en mer strukturerad skrivning utifrån en speciell fråga; 
eleverna skulle själva komplettera en ofullständig bild med viktiga detaljer; samt ha en 
öppen diskussion som gav läraren möjlighet att notera deras föreställningar om ord och 
begrepp.    
 
Forskningens andra mål var att titta på möjligheterna att genom undervisningen få barnen 
att förändra sina föreställningar. Följande strategier25 utvecklades: 
 

• att uppmuntra barnen att testa sina idéer 
• att uppmuntra barnen att utveckla mer specifika definitioner för vissa ord 
• att uppmuntra barnen att använda sina kunskaper i andra sammanhang 
• att göra osynliga föreändringar synliga 
• att testa naturvetenskapliga idéer bredvid barnens egna 
• att använda böcker och andra källor 
• att diskutera sina föreställningar med andra 

 

 
24 CLIS. (1987). A constructivist view of learning and teaching in science. s.7-8. 

25 Thorén, Ingvar. (1999). s.16 
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Utifrån forskningsresultaten utarbetades sedan ett arbetsmaterial som prövades i de 
medverkande lärarnas klasser. Det konstaterades att det skett en positiv förändring och 
utveckling av elevernas kunskapsutveckling och lärarnas undervisning. 
 

Svensk forskning 

Enligt artikeln i Lärarnas tidning NR 15/2004 om utvecklingsprojektet Luna 1-5 blev 
lärarna chockade när de upptäckte hur lite deras elever lärde sig av NO-undervisning. Luna 
var ett pilotprojekt som gick ut på att studera, testa och utveckla naturvetenskaplig 
undervisning. Forskning visar att även om eleverna använder den vetenskapliga 
förklaringen en tid kommer vardagsförståelsen tillbaka och tar över. 

Säljö26 liksom Dewey27 diskuterar vikten av kommunikation, han framhåller att språket är 
centralt och det redskap som människan behöver använda för att kunna utvecklas. Språket 
kan delas upp i olika diskurser som är specifika för det ämne som studeras. Det är viktigt 
att de som diskuterar förstår begreppen och termerna för att kunna tillgodogöra sig 
kunskapen. Har eleverna och lärarna som diskuterar olika förklaringar på samma begrepp 
kan det lätt uppstå missuppfattningar som försvårar lärandeprocessen. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är det därför väsentligt att behärska de språkliga redskapen. Säljö talar om olika 
stadier en elev befinner sig i under sin lärandeprocess. Säljö benämner vad eleverna redan 
kan med begreppet uppnådda kunskaper. Det arbetsområde läraren presenterar och lägger 
upp undervisningen kring försätter eleverna i en viss obalans, detta kallar Säljö för 
utvecklingszonen. När eleverna åter fått balans i sinnet och blivit förtrogen med kunskapen 
kallar Säljö detta den framtida kunskapen. Säljö menar att läraren bör arbeta induktivt och 
utgå från för eleven känt material och sakta närma sig det abstrakta.  

Dimenäs och Sträng Haraldsson28 skriver att det viktiga för de yngre eleverna är att det 
skapas meningsfulla situationer, som bygger upp elevernas tillit till det egna tänkandet och 
den egna förmågan. Sådana situationer kan med fördel hämtas från elevernas närmiljö som 
de har egna erfarenheter ifrån. Dimenäs och Sträng Haraldsson skriver vidare att en grupp 
elevers mångfald av idéer, tankar och åsikter om naturvetenskapliga fenomen eller teman 
utgör ett betydelsefullt innehåll i undervisningen. Eleverna får då en möjlighet att ta del av 
andras förförståelse och en chans att reflektera över sina egna tankar som är en 
grundläggande förutsättningar för att kunna utveckla begreppsförståelse i naturvetenskap. 
 
Persson29 har under många år arbetat fram litteratur och handledningar kring lärandet i 
naturvetenskap. Han har bland annat skrivit tre lärarhandledningar som inriktar sig på 
ämnena kemi, fysik och biologi. I dessa förklarar han vikten av att läraren tar reda på 
elevernas förförståelse och sedan utgår från dessa tidiga förklaringsmodeller i sin 
undervisning. Han menar att när läraren fått en inblick i elevernas egna förklaringsmodeller 
kan hon/han ställa relevanta motfrågor som väcker och utmanar eleverna mot nya 

 
26 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv.  

27 Dewey, John. (1999). 

28 Dimenäs, Jörgen & Sträng Haraldsson, Monica. (1996). Undervisning i naturvetenskap  

29 Persson, Hans. (2003). Försök med fysik. 
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tankebanor. När eleverna sedan ska experimentera bör de först ställa en hypotes för att 
förförståelsen ska bli synlig. Arbetssättet att dokumentera, det vill säga att rita och skriva 
kring sitt lärande visar på och förtydligar deras egen progression och ger en grund till det 
fortsatta arbetet. 

En anledning till varför elever kan vara inaktiva eller motvilliga under ett arbetsmoment 
kan vara att de känner ett visst obehag inför uppgiften de ställs inför. En studie vi läst av 
Wickman och Jakobson behandlas den naturvetenskapliga undervisningens estetik. De 
menar att en elev påverkas av dennes inställning till det som undersöks, antingen positivt 
eller negativt. Detta påverkar deras attityd, intresse och engagemang för ämnet. Individer 
som känner ett obehag inför en uppgift har svårt att ta till sig det som presenteras och skall 
undersökas vilket kan skapa ett hinder för lärandet. Wickman och Jakobsson skriver att det 
är viktigt att läraren uppmärksammar elevernas uttryck och hjälper dem att utnyttja dessa 
för lärande.30  

 
Lotta Lager-Nyqvist har i en longitudinell studie31 tittat på hur sju lärarstudenter utvecklar 
sin undervisning och format sin lärarroll i naturvetenskap. Studien behandlar de sju 
lärarstudenternas tankar om hur de vill att deras kommande undervisning ska vara 
utformad. Vidare tittade Lager-Nyqvist på dessa studenters praktikperioder och fann att de 
anpassade sin undervisning efter handledarens arbetsmetoder som inte stämde in med deras 
egen övertygelse från sin utbildning. Studien visar sedan att när studenterna arbetat som 
färdiga lärare i ett år anpassades deras undervisning i de flesta fall efter ett mönster som var 
etablerat på den skola de arbetade på. Det visade sig också att deltagarna i studien i stort 
sett hade samma upplägg och utformade lektionerna som de själv hade erfarenhet av från 
sin egen skolgång samt som de mött under praktikperioderna. Studenternas önskan om att 
göra undervisningen rolig och intressant för eleverna (som uttryckts av alla i studien) 
verkar inte ha uppfyllts. De ambitioner och tankar som lärarna hade under sin utbildning 
infriades inte under tidsramen för studien. Den koppling vi gör till studien i vår 
undersökning är att lärarens förhållningssätt möjligen kan påverka lärarens val med 
avseende på förförståelsen.  
 

I Sverige har det utifrån en amerikansk modell arbetats fram ett skolutvecklingsprogram 
som heter Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Projektet vänder sig främst till lärare 
och elever från förskolan till och med år sex. Materialet skall stödja kommuner och dess 
skolor i deras arbete att nå kursmålen i de naturvetenskapliga ämnena. Utifrån ett 
undersökande arbetssätt ska elevernas nyfikenhet och intresse sättas i centrum. Grunden är 
att eleverna ska få experimentera och arbeta praktiskt där deras tidigare erfarenheter och 
förförståelse används och utvecklas. Innan experimenten sker får eleven en stund att svara 
på en så kallad omvärldsfråga32 som är konkret och relevant till laborationen. Här får de 

 
30 Wickman, Per-Olof. & Jakobson, Britt. (2005). Den naturvetenskapens undervisningsestetik, En studie av praktiska 

epistemologier. Utbildning och demokrati, VOL. 14 NR 1, 81-100 

31 Lager-Nyqvist, Lotta, (2003). Att göra det man kan- en longitudinell studie av hur sju lärarstudenter utvecklar sin 

undervisning och formar sin lärarroll i naturvetenskap.  

32 NSRC. (2007). Ämnens egenskaper 1 Materia, handledning för lärare.  
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möjlighet att uttrycka sina tankar kring frågan för att sedan komma fram till ett sätt att testa 
sina idéer. NTA-lådorna innehåller framarbetat material och lärarhandledningar som 
tillhandahålls för att förenkla undervisningen för lärarna. För att arbeta med NTA ska 
läraren genomgå en kortare utbildning och därefter få en kontinuerlig kunskapsutveckling 
inom området.   

Centrala begrepp 
Förförståelse 

I vår utbildning har vi delvis utvecklat ett konstruktivistiskt förhållningssätt till lärandet 
och därför har elevernas förförståelsen en stor betydelse för oss. Eleverna kan ha förvärvat 
förförståelsen på egen hand, i skolan, bland vänner eller i hemmet. Vi anser det högst 
väsentligt att eleverna på något sätt får syn på sin egen förförståelse så att de får en 
möjlighet att utgå och utvecklas från sin egen utgångspunkt. Vi menar inte att elevernas 
förförståelse är felaktig utan något läraren med lämpliga metoder kan bygga vidare på. Vi 
har inriktat oss på mötet mellan den förförståelse eleverna visar prov på och 
naturvetenskapliga förklaringar i undervisningssammanhang.  

Här följer några exempel på barns vardagsförståelser: 

 

• Solen går runt jorden  

• Ett litet äpple kan inte flyta eftersom den inte lärt sig det än 

• Elden gör att allt som eldas försvinner, det blir bara lite aska kvar 

• Växter får näring av att dricka vatten ur jorden 

 

Dessa exempel är några föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen som elever anser 
vara logiska ur deras synvinkel. Enligt Helldén beskriver elever ofta sina föreställningar om 
omvärlden från en själv- och människocentrerad utgångspunkt. Barn använder sig av 
antropomorfistiska föreställningar, det vill säga de ger växter och djur mänskliga 
egenskaper33 för att på så sätt skapa förståelse. 

Det finns en uppsjö av sätt som läraren kan välja mellan om hon/han vill få reda på 
elevernas förförståelse. Läraren kan ställa frågor så att eleverna diskuterar kring det valda 
ämnet men det är även viktigt att hon/han lär eleverna att själva ställa frågor som leder dem 
vidare i sitt undersökande. Eleverna kan även skriva om sin förförståelse i olika former, 
såsom kortskrivning där de på några minuter uttrycker sina tankar. Skriftlig dokumentation 
och reflektion kan förtydliga den förförståelse som existerar både för läraren som för 
eleven. 

Bilder eller fotografier i olika former är ett annat sätt att tydliggöra elevernas förkunskaper, 
till exempel hur många ben en insekt har. Eleverna kan få rita en bild om hur moln bildas, 
när de tecknar dyker det troligtvis upp frågor som ger dem egen drivkraft att söka svaren. 

 
33 Helldén, Gustav. (1994). 
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Läraren får vara försiktig eftersom metoden att låta elever rita inte passar alla då en del kan 
känna obehag inför själva tecknandet. En ”Vad tror du bild”? eller concept cartoons 
innehåller en tecknad bild där barn kommer med påståenden om naturvetenskapliga 
fenomen. Barnen på bilden har olika förklaringar skrivna i pratbubbelform. Eleverna ska 
sedan utifrån sin förförståelse ta ställning till dessa påståenden och komma fram till ett sätt 
att undersöka sitt valda alternativ. De kan på så vis koppla samman olika kunskaper och 
även komma på vad de inte kan, men skulle vilja lära sig mer om. Läraren kan välja att 
använda tankekartor, denna metod stimulerar eleverna att få syn på sin egen och andras 
förförståelse inom ämnet, tankekartor kan göras enskilt, i grupp eller i helklass. Ytterligare 
en metod är begreppskartor som fokuserar på begrepp som skall sorteras och placeras i 
förhållande till varandra. Mellan orden ska linjer dras och eleverna ska förklara sambanden 
dem emellan.  

Vetenskapliga begrepp 

Vardagsförståelse och vetenskapliga förklaringar på fenomen kan förekomma parallellt hos 
eleverna beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i. Ett exempel är jordens 
omloppsbana kring solen, vi säger att solen går upp och ned, fast de flesta vet att det är 
jordens rotation som avgör när solens strålar når oss. Vetenskapliga begreppen är resultat 
av olika former av forskning, Dimenäs och Sträng Haraldsson förklarar det som en 
medveten sökning av kunskap för att teoretiskt förstå samband och sammanhang som inte 
kunnat förklaras utifrån vardagliga erfarenheter. Resultaten har alltså konstruerats och 
utarbetats av människor på ett så konkret och formellt sätt som möjligt.34 Det är viktigt att 
vara medveten om att vetenskapliga teorier är föränderliga i och med den utveckling som 
sker inom forskningen. 

Teorier om lärande 
Ofta använder sig lärare av olika lärandeperspektiv i sin undervisning beroende på vad som 
skall uppnås. Varje elev har olika förutsättningar för lärande och därför bör läraren ha ett 
varierat arbetssätt. För att få syn på de intervjuade lärarnas förhållningssätt till elevernas 
förförståelse i den tidiga NO- undervisningen förklarar vi nedan fyra olika 
lärandeperspektiv som vi sedan använder i analysen.  

Lärande från ett behavioristiskt perspektiv 

Inom det behavioristiska perspektivet ses eleven som ett objekt, läraren behöver inte ta reda 
på vilken förförståelse som individen har med sig i bagaget eftersom det inte är avgörande 
för kunskapsutvecklingen. Läraren bestämmer över vad som skall ingå i undervisningen 
och genom olika former av förstärkning skapas lusten för lärandet hos barnet. Läraren kan 
använda sig av positiv eller negativ förstärkning beroende på vad hon/han vill åstadkomma 
i klassrummet, eleverna blir på så sätt vägledda till vad läraren anser vara det bästa 
resultatet.  
 

 
34 Dimenäs, Jörgen, m.fl. (1996). 
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Undervisningen skall vara deduktiv, det vill säga läraren bör först förklara det som är 
abstrakt för att sedan arbeta sig mot de begrepp som är mer närliggande eleverna. Ur ett 
behavioristiskt perspektiv räcker det med att visa en bild som förklarar hur till exempel 
olika kottar ser ut för att eleven ska lära sig skillnaderna, lektionsinnehållet behöver inte 
vara konkret. Det viktigaste för en behavioristisk lärare är att eleverna lär sig den 
faktakunskap som presenterats. Läraren lägger liten vikt vid att ta reda på om de förstår 
innebörden av kunskapen. Klassen arbetar enskilt med de uppgifter de får och läraren 
ställer frågor som skall besvaras med rätt svar, är svaret fel kan elevernas svar ignoreras.  

Lärande från ett empiristiskt perspektiv 

Förenklat uttryckt bygger ett empiristiskt synsätt på en filosofisk uppfattning om att all 
kunskap om verkligheten har sin grund i erfarenheten. Kunskap finns i omgivningen och 
kan förmedlas till människan genom de yttre sinnena via bland annat händelser, människor, 
bilder och texter. Sinnenas betydelse för lärandet är därför centralt och eleverna bör få 
möjlighet att använda sig av många sinnen i sitt lärande. Kunskap som förmedlas via de 
yttre sinnena kan betraktas som sann och tillförlitlig.35 Det finns också ett inre sinne som 
kan göra generaliseringar av de många bilder som kommer in via de yttre sinnena. Ökad 
kunskap uppstår genom att individen gör flera observationer eftersom hon på så sätt samlar 
fler minnesbilder. Läraren anser att det är viktigt att eleverna via eget undersökande prövar 
sig fram till kunskaper. När eleverna själva undersöker till exempel elektriska kopplingar 
och vad som händer när de kopplar ihop olika material kan kunskapen från materialen 
överföras till eleven. Ju roligare eleven tycker utforskandet är desto öppnare blir deras 
sinnen. Detta sätt kan ses som tidskrävande och svårt att genomföra med all sorts 
undervisning. Då kan en mer tidseffektiv undervisning genomföras där det fria 
undersökandet ersatts mot ett betydelsefullt experiment som visar hur eleverna skall få 
lampan att lysa. Eleverna får följa en arbetsinstruktion och de får bekräftelse på att de 
kopplat rätt när lampan lyser. Eleverna kan också få möta innehållet på ett välstrukturerat 
och modellartat sätt där läraren går igenom innehållet genom att demonstrera, rita och 
skriva på tavlan. Grundmotivet är att eleverna inhämtar kunskaper ur det konkreta 
materialet. 

Lärande från ett konstruktivistiskt perspektiv 

Konstruktivisten liksom empiristen vill att eleven skall göra undersökningar på egen hand. 
Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är det avgörande att den inre motivationen existerar 
eftersom det är barnet själv som skapar den egna kunskapen. Läraren bör därför arbeta 
induktivt och utgå från förförståelsen, börja elevnära och närma sig det mer abstrakta. Detta 
för att det är av stor vikt att veta elevens utgångsläge då de försöker begripa undervisningen 
utifrån sin rådande tankestruktur. En persons tankestrukturer påverkar vad och hur hon/han 
förstår, vad hon/han iakttar och hur hon/han handlar. Eleverna är av sin natur vetgiriga och 
nyfikna.36

Konstruktivister satsar på djupinlärning och då krävs det att eleverna själva förstår alla 
kunskapsdelarna såsom faktadelen; att de når en förståelse; en färdighet samt en 

 
35 Dimenäs, Jörgen, m.fl. (1996). 

36 Andersson, Björn. (1998). 
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förtrogenhet för ämnesinnehållet. Läraren kan bland annat använda undersökningar med 
konkret material eller tankemässiga explorationer som kan utveckla diskussioner kring 
elevernas ställda hypoteser. Det är viktigt att läraren på ett positivt sätt lyssnar och beaktar 
elevernas föreställningar. Konstruktivisten ser elevernas eget undersökande och 
experimenterande som en förberedelse för en begreppslig förändring. Eleverna blir då mer 
medvetna om sitt sätt att tänka vilket kan leda till att eleven vill lära sig mer.37  

 
Rather than seeing themselves as passive absorbers of information, pupils need to see themselves 

as actively engaged in constructing meaning by bringing their prior ideas to bear on new 

situations.38

 
Den konstruktivistiske läraren hjälper eleverna ta nya steg mot nytt kunnande genom att 
introducera nya begrepp och tankesätt, som eleven annars kanske inte skulle komma fram 
till. Läraren fokuserar inte på att förmedlar kunskap till eleverna utan stimulerar eleverna 
att själva konstruera förståelse. Läraren är medveten om att det tar tid för eleverna att 
uppnå förståelse i form av en varaktig begreppslig förändring. 
 
Piaget menade att tänkandet utvecklas inifrån och att de kognitiva strukturerna utvecklas 
oberoende av språket. Han menar att man måste utsätta barnet för en viss obalans för att de 
ska börja tänka, denna obalans är ett negativt tillstånd för människan så av ren vilja skapas 
en inre motivation för att vilja skapa klarhet och struktur, det sker då en självreglering.  

Lärande från ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet liknar i många fall det konstruktivistiska. De lärare som 
har ett sociokulturellt förhållningssätt fokuserar på kommunikationen och språket i 
lärandet, eftersom dessa utgör länken mellan barnet och dess omgivning. Skolan bör därför 
inrikta sig på att hjälpa eleverna utveckla ett gediget språk som blir grunden till deras 
kunskapsutveckling. Tänkandet skapas till skillnad från det konstruktivistiska perspektivet i 
samspel med de andra eleverna och kollektivt tillgodogör de sig färdigheter, utvecklar 
förståelse och kunskap. Säljö menar att människan är läraktig och har en förmåga att ta 
tillvara på erfarenheter som kan användas i framtiden.39

 
Diskussionen elever emellan skapar de inre bilderna, det vill säga den nya kunskapen. Den 
sociokulturelle läraren lägger också vikten på djupinlärning. Denne försöker därför skapa 
en så autentiska lärandemiljö som möjligt för att ge eleverna ett konkret och 
verklighetsbaserat lärande, det vill säga ett situerat lärande. Kunskapsutveckling kräver 
artefakter som hjälpmedel, materialen medierar det abstrakta till att bli mer 
verklighetsanknutet. Läraren bör planera lektionerna efter elevernas förförståelse, ge tid för 
diskussion kring målen för ämnet och agera som en medkonstruktör i elevernas lärande och 
inte vara den som förmedlar kunskaper.  

 
37 Andersson, Björn. (1998). 

38 Driver Rosalind m.fl. (1996). s. 7 

39 Säljö, Roger. (2000). 
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Metod 
Vi redogör här för valda metoder kring undersökandet av lärares beskrivningar och 
tillvaratagande av elevers förförståelse. För att finna svar på våra frågeställningar och vårt 
syfte använder vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod med djupintervjuer av fyra 
lärare. Vi beskriver val av intervjufrågor, intervjusituationen, tillförlitlighetsfrågor och de 
etiska aspekter som vi tagit hänsyn till i vår forskning. 

Undersökningens genomförande 
Vi har gjort fyra djupintervjuer. Vi meddelade intervjupersonerna att samtalet skulle handla 
om NO-ämnet och att vi ville få en inblick i deras arbetssätt. I detta skede nämnde vi inte 
att våra frågeställningar till stor del handlade om lärarens tillvaratagande av elevernas 
förförståelse. Eftersom vi inte ville äventyra undersökningens tillförlitlighet. Därefter 
skickade vi ett informationsbrev (se bilaga 1) med information rörande intervjun. 
 
I intervjusituationen har den av oss som intervjuat suttit avsides med den intervjuade 
läraren för att minimera eventuella störningsmoment och känsla av underlägsenhet.40  En 
aspekt som vi tror kan bidra till ärliga och genuina svar är att den intervjuade känner sig 
trygg och bekväm i situationen. För att dokumentera intervjun använde vi oss av en 
bandspelare. Det mest väsentliga för oss var att vi kunde koncentrera oss på lärarens svar 
och snabbt kunna reflektera och ställa en följdfråga. Det inspelade intervjuerna hjälper oss 
att inte missa eventuella skillnader i tonfall, avbrutna meningar och pauseringar som kunde 
vara relevanta för analysen. Vi är medvetna om att bandspelaren kan ha en negativ effekt 
på lärarens svar, vi tror ändå att de inspelade intervjuerna ger fler positiva följder än 
negativa.  
 
Vi har i vår undersökning valt att använda kvalitativa intervjuer som metod i vår 
forskningsprocess. Holme och Krohn Solvang beskriver att syftet med en kvalitativ intervju 
är att öka informationsvärdet och skapa en djupare förståelse för det som studeras.41 För att 
kunna ställa följdfrågor till den intervjuades svar har vi valt att göra en halvstrukturerad 
intervju42, här är endast frågeområdena fastställda medan följdfrågorna kan variera 
beroende av den intervjuades svar. Vi anser även att det är viktigt att avsätta generöst med 
tid så att svaren blir så utförliga som möjligt. Denna intervjuform hoppas vi ska skapa en 
grund för djupare och mer fullständig förståelse för lärarens val av utförandet i NO-
undervisningen. Genom denna metod tror vi oss få syn på lärarnas förhållningssätt kring 
förförståelsen samt få en bättre förståelse för deras val av undervisningsmetoder. Vi är 
alltså inte intresserade av att ta reda på antalet lärare som tillvaratar eller inte tillvaratar  
 

 
40 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. 

41 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder.  

 42 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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elevernas förförståelse. Vi vill istället synliggöra lärarens eventuella val av arbetssätt 
för en lyckad begreppsutveckling och progression inom ämnet.  
 
 
Vi har valt att använda ad hoc som intervjuanalys. 43 Ad hoc betyder för detta tillfälle och 
innebär inte en specifik metod för att analysera datamaterialet, utan metoden ger 
möjligheten att välja mellan olika analysredskap. Andra tillvägagångssätt att analysera är 
ofta mer fokuserade på att antingen kategorisera eller koncentrera materialet. Vi har istället 
valt att först läsa igenom de transkriberade intervjuerna och skaffa oss en övergripande bild 
av lärarnas förhållningssätt till elevernas förförståelse. Därefter har vi gått tillbaka och tittat 
djupare på deras specifika utsagor kring förförståelsen som sedan tolkats i analysavsnittet.   
 
Vår strävan är att analyserna av intervjuerna ska förtydliga de fyra lärarnas förhållningssätt 
till elevernas förförståelse. Under hela tiden vi läst litteraturen har vi fokuserat på 
intervjusvaren och frågeställningarna för att ringa in det som vi anser väsentligt för vår 
undersökning. Efter transkriberingsarbetet sammanfattade vi de fyra lärarintervjuerna. Vi 
valde ut relevant forskning och delar av litteraturen som vi sedan använt oss av i analysen. 
Därefter använde vi vårt syfte och våra frågeställningar i arbetet att analysera lärarnas 
utsagor var för sig. Vårt mål är att analysera lärarnas utsagor individuellt och inte jämföra 
deras valda arbetsmetoder mot varandra. 

Urval 
 
Vår undersökning grundar sig på fyra djupintervjuer av utbildade lärare som har behörighet 
och undervisar i NO-ämnena. Vi har valt att intervjua lärare som vi till viss del kände till, 
de arbetar i skolor vi haft och har kontakt med. Två av de intervjuade är lärare från vår 
verksamhetsförlagda utbildning under lärarutbildning. De andra två intervjuade arbetar på 
våra barns skolor, men är inte barnens nuvarande lärare. Vi är medvetna om att detta kan 
skapa problem i tillförlitligheten i svaren så vi har valt att intervjua varandras kontakter. Vi 
tror dock att intervjun blir mer personlig och svaren utförligare i och med den tidigare 
bekantskapen.  

Intervjufrågor 
Vi har valt att dela in frågorna (se bilaga 2) i olika avsnitt. Dessa är uppdelade i 
inledningsfrågor, indirekta frågor, specificerade frågor kring elevernas förförståelse, en 
reservfråga i de fall läraren inte tar reda på förförståelsen samt en avslutande fråga. I vår 
halvstrukturerade intervju har vi strävat efter att ställa produktiva frågor44 för att få så 
personliga och utförliga svar som möjligt.  
 

 
43 Kvale, Steinar. (1997). 

44 Harlen, Wynne. (2002). Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. 
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Inledningsfrågorna har vi valt för att ta reda på hur länge läraren har arbetat och i vilka 
årskurser: Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka årskurser har du arbetat? Vi 
vill med denna fråga få syn på ifall antal arbetsförda år kan påverka lärarens tillvaratagande 
av elevernas förförståelse och nuvarande undervisningsmetoder. För att förtydliga 
ovanstående fråga har vi frågat: Vilken lärarbehörighet har du? Inledningsfrågorna är 
tänkta att ge oss en tydligare bild av vad som kan ha influerat deras förhållningssätt. 
 
Med våra indirekta frågor vill vi delvis få reda på hur NO-undervisning bedrivs i de 
intervjuades skolor och bli mer bekanta med lärarnas undervisningsmetoder. Först frågade 
vi: Hur ser du på NO-undervisningens utförande i skolan idag? Vi tänkte oss med denna 
fråga få en inblick i fall lärarna har sett några förändringar i NO-undervisningen under åren 
de arbetat. Detta för att lättare kunna analysera ifall de i sin lärarroll påverkats av dessa 
förändringar på något sätt. Vidare frågade vi: Berätta hur du brukar lägga upp din NO-
undervisning? Frågans syfte var att lärarna skulle mer utförligt förklara sina valda 
arbetssätt och tänkt att ge dem möjlighet att spontant nämna arbetet kring elevernas 
förförståelse.   
 
Vår avsikt var även att komma in på våra specificerade frågor som direkt kan kopplas till 
vårt syfte och våra frågeställningar. Hur tänker du kring den förförståelse och erfarenhet 
eleverna redan har inom det naturvetenskapliga ämnesområdet? Frågan är tänkt att vara 
öppen men styr ändå in på det område vi valt att undersöka. Därefter har vi försökt att reda 
ut vad begreppet förförståelse betyder för läraren: Vad betyder förförståelse för dig? För att 
begränsa och mer fokusera på vårt syfte frågade vi sedan: Är elevernas förförståelse något 
du tar reda på och i så fall på vilket sätt? Något som var intressant för oss var frågan: Hur 
använder du dig av elevernas förförståelse när du planerar din undervisning? Detta därför 
att Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt kursplanen för NO-ämnena som vi 
tidigare nämnt klart uttrycker att lärare skall utgå från elevernas erfarenheter och tänkande. 
 
Reservfrågan vi formulerat för att få svar på tänkbara orsaker till varför lärarna inte 
tillvaratar elevernas förförståelse: De gånger du väljer att inte ta reda på elevernas 
förförståelse, vilka anledningar kan det bero på? Vi ville med denna fråga få syn på 
möjliga faktorer som kan påverka lärarna i deras val med avseende på förförståelsen.  
 
Vi avslutade varje intervju med att fråga: Är det något du vill tillägga? Denna fråga gav 
lärarna en chans att kunna berätta om sådant som inte behandlats under intervjun, sådant 
som de anser relevant att berätta och klargöra.  
 
Vi är medvetna om att intervjusituationen kan påverka lärarnas svar och därmed 
tillförlitligheten samt att det lärarna berättar för oss under intervjun kanske inte är 
detsamma som sker i klassrummet. Vi har inte närvarat på deras lektioner och därför inte 
sett några undervisningstillfällen. I vår analys har vi utgått ifrån lärarnas utsagor.  
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Etiska aspekter 
Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till de etiska reglerna som Holme och Krohn 
Solvang presenterar.45 När det gäller samtyckeskravet har de intervjuade muntligen givit 
sitt medgivande att delta. Som vi tidigare nämnt skickade vi ett skriftligt informationsbrev 
där vi förtydligade att deras personliga uppgifter och intervjusvar är konfidentiella. Vi 
meddelade även att deras namn kommer fingeras i uppsatsen så att ingen information kan 
spåras tillbaka till dem. De informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när 
som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. När vi sammanställt intervjuerna har vi 
tagit hänsyn till konfidentialitetskravet och de inspelade intervjuerna kommer att raderas 
när c-uppsatsen är klar. Vi meddelade lärarna vid intervjutillfällena att vi har tystnadsplikt 
genom alla arbetsmoment. 
 
I kontakten med respondenterna valde vi att inte tillkännage att undersökningen till största 
delen handlade om hur läraren tar reda på och använder sig av elevernas förförståelse i den 
tidiga NO-undervisningen. Om vi hade gjort detta tror vi att intervjupersonernas svar kunde 
ha påverkas och utsagorna på så sätt blivit mindre tillförlitliga. Vår tanke var att lärarna 
skulle få möjligheten att spontant berätta om sitt arbete med elevernas förförståelse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Holme, Idar Magne, m.fl. (1997). 
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Resultat 

En översikt av intervjuerna 
I följande avsnitt redovisas och analyseras intervjuresultaten. Vi redogör för varje lärares 
behörighet och vi har frågat dem hur de tycker att NO-undervisningen ser ut i skolan idag. 
De har även berättat om sina undervisningsmetoder inom NO-ämnena samt deras tankar 
kring elevernas förförståelse. Som vi tidigare nämnt presenteras lärarna under fingerade 
namn. 

Linnea 
Linnea har arbetat i 10 år som lärare. Just nu följer hon en och samma klass från skolår tre 
till fem, men hon har även undervisat i år sex och sju. Linneas lärarbehörighet innefattar 
matematik till årskurs nio, NO och idrott till och med år sju samt svenska och SO till år 
fyra.    

Linnea säger att hon tycker NO-undervisningen på skolan ser ganska dålig ut, eftersom det 
är få som har behörighet i NO. Hon menar att det avsätts lite pengar och att det finns lite 
material. Hon berättar att lärarna verkar rädda för att arbeta med NO: n på grund av att de 
inte har utbildning i ämnet. Hon tror även att lärarna tycker att 
naturkunskapsundervisningen tar för mycket tid.  

Linneas beskrivning av sin undervisning  

Linnea berättar att hon i början av ett arbetspass brukar lägga fram material för att se vad 
eleverna kan inom området, de får då jobba utforskande i grupper. Hon nämner att när de 
arbetar med biologi går de ut i naturen och undersöker, plockar med sig material hem och 
läser i litteratur kring ämnet. Linnea säger att hon låter eleverna rita och skapa, vilket 
naturligt integrerar ämnen såsom bild, svenska och matematik. Hon beskriver att hennes 
ambition är att variera elevernas arbetssätt beroende på vilken klass hon har, det är ibland 
upp till trettio elever som hon själv ansvarar för så när de är ute i naturen anser hon att det 
ibland blir svårt att hålla reda på alla elever.  

Linneas uttalade tankar kring elevernas förförståelse 

Linnea säger att hon alltid försöker utmana eleverna innan de börjar ett nytt arbetsområde 
för att se var de ligger rent kunskapsmässigt. Hon uttrycker följande: 

Det beror på vad man har i NO. Det skulle kunna vara elektricitet, att man ska få en lampa att lysa 

och hur ska du få en lampa att lysa? Man skulle kunna lägga fram alla möjliga olika slags material 

och låta eleverna själva komma fram till vad som behövs för att en lampa ska kunna lysa. 

Ur transkription av intervjun 

Sedan menar hon att hon utgår från vad hon sett i sin planering. Linnea talar om att det är 
viktigt att bygga på elevernas förförståelse men nämner att det är svårt att utgå från allas 
nivåer på grund av tidsbrist.  
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Linnea talar om att hon brukar ha muntliga prov, ge skriftliga prov och skriva frågor på 
tavlan som diskuteras för att få syn på den förförståelse eleverna visar prov på. När hon 
märker att det är några elever som inte innehar kunskaperna hon anser behövs för det 
fortsatta arbetet ser hon till att eleverna fyller på dessa. Hon nämner: 

Men det kanske handlar om två elever och då får man fylla på där, så att de kommer upp. Det 

skulle kunna gå ner och jobba med en annan klass men då kommer de inte till målet i den här 

årskursen. Men, på så sätt så är det ju att fylla på snabbt och sedan gå vidare där ifrån. 

Ur transkription av intervjun 

Linnea berättar att hon ibland kan skicka med en extra läxa där eleverna kan läsa sig till 
och utveckla kunskaperna inom ämnet innan de sätter igång lektionen. Ser hon att det är 
några få som inte hänger med säger hon att hon ändå lägger undervisningen lite högre för 
att utmana dem. Hon framför att hon tror att de som haft svårt att hänga med i 
undervisningen ändå till slut kan koppla ihop begreppen och kan förstå helheten.  

Linnea uttrycker att hon inte alltid behöver ta reda på förförståelsen eftersom hon vet vad 
de tidigare arbetat med. Lärarna har alltid överlämningssamtal där de informerar om 
elevernas kunskaper vilket underlättar situationen för henne: 

Man vet ju ungefär! När man tar en klass så vet man vad de har läst innan, man vet ungefär för att 

man har pratat med den förra läraren innan, vad de har gjort och i och med det så har man kanske 

en bild av hur det har gått och om de har hängt med där. Då är det lättare att bygga hela tiden och 

eftersom jag arbetar mycket med målkontroller efter ett arbetsmoment så ser jag ju vad de kan och 

vad de inte kan. Då måste de ju fixa till det, då har de ju inte uppnått målen. På så sätt har man ju 

en rätt god koll på att de hänger med hela tiden. 

Ur transkription av intervjun 

Linnea berättar att hon arbetar kontinuerligt med målen tillsammans med eleverna, på så 
sätt blir det alltid tydligt vad de kan och måste arbeta mer kring. Linnea beskriver att hon 
väljer att arbeta mycket med målkontroller för att se om de uppnått målen, dessa kan vara 
skriftliga eller muntliga. 

Sara 
Sara är nyutbildad och arbetar sitt andra år som lärare och undervisar i en två-trea. Året 
innan undervisade hon i en trea. Saras lärarbehörighet är inriktad på grundskolans tidigare 
år. Hon har läst inriktningen matematik i samspel med svenska vilken hon kompletterat 
med svenska som andraspråk. Sara har även 20 poäng naturvetenskap.  

Saras beskrivning av sin undervisning  

Sara säger sig uppleva att NO-undervisningen på skolan sker klassvis och att hon oftast 
planerar enskilt. Hon talar om ett visst samarbete med parallellklassen när de har 
utelektioner vilket ger tillfälle för gemensam planering. Sara säger att lärarna nu har fått 
specifik tid för lektionsplanering vilket hon anser underlättar förarbetet. Hon uttrycker att 
hon detta andra år känner sig mer bekväm i sin roll som lärare och upplever att hon nu har 
tid att fördjupa sig i kunskapsmålen för ämnet. Sara nämner att kommunen tillhandahåller 
en naturguide som hon använt sig av vid tre tillfällen under året. Guiden är kunnig inom 
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naturfrågor och vid de tillfällen han är med klassen i skogen berättar han utförligt för 
eleverna kring det aktuella temat. Hon säger att hon oftast inte använder sig av några 
färdiga läromedel i NO-ämnet, utan eleverna får själva tillverka sina böcker. Klassrummet 
är utrustat med olika typer av arbetskort där eleverna själva arbetar och söker svar på 
frågorna. 

 

Sara säger att hon arbetar utifrån årstiderna och använder sig av uterummet en dag i 
veckan. Just nu arbetar de med trädens knoppar samt fåglar och följer upp utelektionen i 
klassrummet. Sara har valt att integrera svenska, matematik och skapande verksamhet i sin 
NO-undervisning. Hon berättar att eleverna just nu arbetar med att leta fakta, skriva 
berättelser om sina knoppar och tillverka knoppar av olika material. Inom matematiken har 
de fått mäta och räkna antal knoppar på olika grenar. Sara uttrycker att hon önskar att hon 
hade mer tid till NO-undervisningen där de kunde arbeta med experiment inom kemi och 
fysik i halvklasser. Hon nämner att tiden inte räcker till. 

Saras uttalade tankar kring elevernas förförståelse 

Sara säger att det är stor skillnad på elevernas förförståelse, rent kunskapsmässigt. Hon 
beskriver sedan att hon tycker det är väldigt viktigt att prata med eleverna både inför och 
efter lektionerna: 

… de har olika förförståelse kanske artkännedom, kanske bara om tussilago, det vet väl alla vad en 

tussilago är, men det är inte alltid så. Då kan man bli lite så där oj vänta lite, så det är jätte viktigt 

att prata innan tycker jag och ta reda på hur upplever du naturen, Vad är en blomma för dig?  Vilka 

kan vi, och att man tittar och ser på olika och att barn själv får berätta, ehhh. Det jag kan uppleva 

när man är ute så där är att det kommer många frågor och särskilt om de hittar något som 

intresserar, vad är det där? Vad är det här? Så får man försöka hjälpa dem att diskutera. Det är 

jätte mycket så. Jag är mycket för att prata och vi brukar prata ganska mycket om vad vi skall göra 

och det som vi har upplevt. 

Ur transkription av intervjun 

Sara nämner att eleverna får själva berätta, diskutera och reflektera över sina upplevelser 
och detta görs i arbetsgrupper om fem till sex, grupperna är oförändrade under året. Sara 
säger sig ha intryck av att de flesta elever gärna frågar om olika saker som de ser i naturen 
vilket hon upplever som positivt. Hon för på tal att vissa elever inte tycker om att vistas i 
naturen på grund av olika omständigheter: 

En del tycker inte alls om att gå i skogen. Men en del tycker att det är jobbigt och kladdigt och det 

är … och usch… och äckliga smådjur…  

Ur transkription av intervjun 

Sara vill ge eleverna möjligheten att upptäcka och prova på naturen och hon säger att hon 
därför ger dem tid för eget undersökande och fri lek. 

Sara berättar att hon tycker att begreppen inom naturvetenskapen är otroligt viktiga 
eftersom dessa är elevernas verktyg till att bilda nya kunskaper. Sara nämner att hon vill 
vidga deras ordförråd och hon arbetar medvetet med att ge eleverna rätt begrepp och 
förklara dess betydelse. Hon uttrycker att eleverna på ett tidigt stadium bör bli bekanta med 
orden. Sara säger att det är elevernas vardagsspråk som är mest känt för dem och hon 
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dubbelpratar därför ofta (hon använder vardagsspråket och det vetenskapliga begreppet 
parallellt). Hon säger att begreppen inom ämnesområdet är väldigt centrala för 
progressionen: 

… för begreppen är otroligt viktiga, det är deras verktyg till att lära sig mer tycker jag. För annars är 

det svårt, begreppen tycker jag är en väldigt viktig del i NO-undervisningen och all undervisning, så 

begreppen självklart tar man med dem. 

Ur transkription av intervjun 

När någon elev delger sina kunskaper inom ett område säger hon att hon tillvaratar dessa 
genom diskussioner i klassen. Sara uttrycker i intervjun att det är bra att arbeta 
åldersintegrerat eftersom det öppnar upp möjligheter för att eleverna skall kunna utgå från 
sina individuella kunskapsnivåer. Hon säger att kraven på elevernas texter i form av 
innehåll och utformande kan varieras vilket hon anser nödvändigt för deras vidare 
kunskapsutveckling.  

Viktoria 
Viktoria har jobbat aktivt som lärare i nio år, hon har undervisat i årskurserna ett till fyra. 
Nu har hon en trea som hon följt sedan år ett. Hon är grundskolelärare för årskurserna ett 
till sju med inriktning mot svenska, SO samt musik. Under tiden hon arbetat har hon gått en 
kompletteringskurs i NO-ämnena.  
 
Viktoria säger sig tro att NO-ämnet lätt åsidosätts på grund av att andra ämnen prioriteras 
högre, många lärare verkar tycka att NO-ämnena är lite krångliga eftersom det kräver 
mycket förberedelser och planering. Viktoria talar om att hon på senare tid sett en 
förändring i och med att en del lärare har börjat använda sig av NTA-lådorna. Hon för på 
tal att lärare gärna planerar SO och NO i samma block när de skriver schemat, vilket hon 
tror blir negativt för NO: n eftersom lärarna ofta tycker att SO-ämnena är lättare. Viktoria 
säger att hon tror att fysik, kemi och teknik omedvetet bakas ihop till ett ämne. Biologin 
anser hon vara ett undantag då detta ämnesområde är lättare och mer konkret för lärarna 
och kommer på så sätt naturligt in i undervisningen.   

Viktorias beskrivning av sin undervisning  

Viktoria berättar att hon inte själv har provat NTA-lådorna utan arbetar med en 
lärarhandledning hon införskaffat efter den kompletteringsskurs hon gått. Hon beskriver att 
lärarhandledningarna är konkreta och förklarande för både läraren och eleven. 
Experimenten som beskrivs i handledningarna säger hon endast kräver enkelt material, 
sådant som är lätt att få tag på. Hon framför att hon brukar dela upp sin klass under NO-
lektionerna för att kunna experimentera i halvklass. Viktoria anser att det blir lugnare och 
att alla får det lättare att komma till tals i diskussionerna. Klassen arbetar med ett tema i 
taget till exempel rymden under ett antal veckor men kan bryta av för enstaka experiment 
såsom ljud- och ljus som Viktoria tycker är relevanta för förståelsen.  

Viktoria ger för det mesta eleverna uppgifter som de ska arbeta med två och två, de ställer 
oftast hypoteser, det vill säga vad det vet och tror, för att sedan pröva dessa:  
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... de själva får lösa uppgiften och så handlar det mycket om att de ska ställa sina egna hypoteser 

och det som… det är inte meningen att det skall vara rätt utan det skall vara deras tankar, det är de 

som är viktiga för mig att jobba med NO i form av att tänka och hur det skulle kunna vara, att 

försöka förklara. Det har varit ganska svårt att få dem att våga försöka förklara, men de har blivit 

mycket, mycket bättre på att dra sina egna slutsatser. 

Ur transkription av intervjun 

Viktoria understryker att hypotesen inte handlar om rätt eller fel, utan att eleverna ska 
förstå att det är det naturvetenskapliga arbetssättet. Hon berättar att hypotesen kan ställas 
före eller under tiden de experimenterar, det centrala är att förförståelsen uttrycks. Ibland 
diskuterar eleverna bara med varandra inför experimenten och vid vissa tillfällen talar 
halvklassen gemensamt om sina tankar. De dokumenterar sedan utforskningsprocessen i 
sina böcker. Viktoria ser alltid till att alla samlas och resonerar kring resultatet innan 
lektionens slut. Viktoria säger att hon inte vill vara den som berättar för eleverna hur det är:  

… jag vill inte stå där och förklara för dem hur det är, det tror jag inte att de lär sig något på utan 

jag tror att de lär sig av att använda det de redan vet, tror och sedan upptäcka… 

Ur transkription av intervjun 

Viktoria påstår att hon redan i ettan poängtera vikten av att eleverna ska våga uttrycka sina 
tankar och att de andra i klassen inte får förlöjliga dessa. Nu i trean säger hon sig uppleva 
att eleverna har blivit bra på att våga ställa hypoteser och dra egna slutsatser.  

Viktorias uttalade tankar kring elevernas förförståelse 

Viktoria säger att det är alltid förförståelsen barnen utgår ifrån när de arbetar vilket gör det 
väldigt viktigt att dessa framkommer, eleverna väger alltid in saker de har med sig: 

Men det är ju det de alltid utgår ifrån, vad de vet, det är det som är så roligt tycker jag för de har så 

fantastiska förklaringar hur saker fungerar… 

Ur transkription av intervjun 

Hon uttrycker att det är viktigt att eleverna själva får upptäcka om deras teorier stämmer 
eller inte. Viktoria brukar därför låta dem skriva, muntligt uttrycka eller rita sin hypotes 
innan experimentet sker. Sedan låter hon dem analysera och diskutera sina tidigare tankar. 
Viktoria säger att hon själv inte tycker att det alltid är väsentligt att känna till allas 
förförståelse utan hon fokuserar mer på processen och den slutgiltiga förståelsen. Hon går 
nästan alltid runt och tittar på deras ställda hypoteser men kommenterar inte dessa:  

Det har inte med att göra att jag inte orkar ta in deras förkunskaper utan det är mer att det ska få 

vara upptäckarlust bara… 

Ur transkription av intervjun 

Viktoria menar att det är viktigt att eleverna får leka och upptäcka inom NO: n för att hon 
tror det blir roligare och mer intressant då, man skall inte alltid prata så mycket innan och 
under själva experimenten utan de ska få gissa och känna upptäckarlust. Det är i slutet av 
lektionen när hon har en gemensam uppsamling av arbetet som hon påstår ger henne den 
information som hon utvärderar. 
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Hon nämner att hon i år ett försöker arbeta med enkla saker och knyta an till sådant som 
hon tror att eleverna har någon uppfattning om, för det är svårt att ställa hypoteser i början. 
Hon framhåller att hela hennes arbetssätt bygger på att eleverna ska våga uttrycka sina 
tankar och att det i NO inte alltid är en nackdel att gissa fel. Hon talar om att det kan finnas 
flera gissningar som är riktiga på en fråga och därför är det viktigt att eleverna får ställa 
sina egna hypoteser. Viktoria säger att det är viktigt att ge direkt respons på allas uttalade 
förförståelse som uppkommer, så att ingen känner sig förbisedd. Viktoria berättar att hon 
inte använder elevernas förförståelse i sin planering av lektionerna:  

… jag tar inte reda på det utan de, eller det kan jag göra om jag vill men de dokumenterar ju det, 

ritar eller skriver, de får själva teckna ner sin förförståelse med det är inte så att jag tar reda på 

deras förförståelse för min skull, det gör de själva. 

Ur transkription av intervjun 

Hon säger att hon har ett uppsatt mål med lektionerna, det vill säga vilka kunskaper 
eleverna ska ha tillgodogjort sig vid lektionens slut. Hon nämner att hon även vill att de 
själva skall försöka förklara experimentens resultat. Enligt Viktoria behöver inte klassen 
alltid ställa en hypotes, för vid vissa tillfällen såsom magnetism är det givet vad som 
kommer att hända och då får de istället försöka förklara varför magneterna dras till 
varandra. Viktoria säger sig uppleva att eleverna tycker att det naturvetenskapliga ämnena 
är de bästa och hon inspireras av deras lust att lära. 

Lisa 
Lisa har arbetat som lärare sedan år 2000. Hon har under sina yrkesverksamma år arbetat 
med skolår 1-6. Lisa har behörighet i matematik och NO upp till år sju, men har även läst 
datakunskap som hon undervisar i.  

Lisa har jobbat på två skolor och säger sig därför inte ha så mycket insikt i hur NO-
undervisningen ser ut i skolorna idag. Hon nämner att NO-ämnena är högprioriterade på 
hennes skola och att hela hennes arbetslag har NO-utbildning. Hon säger att kommunen 
hon arbetar i avsätter nu mer pengar till NO-undervisningen i skolorna så att de kan arbeta 
mera aktivt med ämnena. Lisa påstår att det har skett en stor förändring sedan hon själv 
gick i skolan. Hon säger sig minnas att de bara arbetade med Sveriges geografihistoria på 
NO-lektionerna och arbetade inte konkret och undersökande. Idag ska alla skolorna i 
kommunen använda sig av NTA-lådorna som tillhandahåller arbetsmaterial till elevernas 
utforskande arbete.  

Lisas beskrivning av sin undervisning  

Lisa säger att hon har valt att jobba grundligt med NTA-lådorna för hon anser att det ger en 
bra grund för eleverna inom ämnet. Hon nämner att hon upplever att eleverna ibland tycker 
att experimenten är likartade och att de inte förstår vitsen med dem:  

… det är väl tänkt att barnen ska få en djupare förståelse för det man gör, det känns inte riktigt 

direkt så men många laborationer som man gör är likartade och de förstår inte riktigt varför de ska 

göra det. Åh, de har inte riktigt ro att prata om det efteråt heller, vad det är man har gjort. 

Ur transkription av intervjun 
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Lisa uttrycker att vissa elever verkar tycka att det är tråkigt att experimentera. Hon säger att 
det är enkelt och bekvämt att följa lärarhandledningen eftersom allt redan är förberett, hon 
menar att det är så mycket ändå som måste planeras i skolans vardag. Hon berättar att innan 
skolan började använda NTA planerade hon mer grundligt efter målen. Teman planerades i 
början av läsåret och dessa blev lite kortare och mer intensiva vilket verkade uppskattas av 
eleverna. Lisa nämner att hon har ett NO-pass i veckan vilket hon tycker är allt för lite. Hon 
upplever tiden som en negativ faktor eftersom hon känner att hon inte hinner med annat 
inom ämnet är just NTA-lådorna.  

Lisas uttalade tankar kring elevernas förförståelse 

Lisa berättar att hon har två olika synsätt på elevers förförståelse, hon vet att man ska ta 
hänsyn till deras tidigare förvärvade kunskaper men väljer att inte göra det. Hon känner att 
tiden inte räcker till för egen planering kring NO och att eleverna är på så olika 
kunskapsnivåer att det är lättare att bestämma själv. Hon säger sig inte vara helt nöjd med 
situationen men tycker att det är skönt att kunna luta sig mot NTA-lådorna, då allt är 
förberett. Följande uttrycker hon kring förförståelsen: 

Ja, men jag gör ju inte så i praktiken, när man pluggade fick man veta att så här skall det vara och 

man skall fråga eleverna och lägga upp planeringen tillsammans med barnen utifrån deras 

förkunskaper och sånt men så gör man inte det i alla fall för det finns inte tid och de är på så olika 

kunskapsnivåer och det är enklast om man själv bestämmer. Det är jättetråkigt egentligen men det 

är enklast och eftersom det är så mycket som händer hela tiden så gör man det lätt för sig. 

Ur transkription av intervjun 

Som Lisa säger upplever hon att det hon lärde sig om elevernas förförståelse på 
lärarhögskolan är svårt att få till i praktiken. Hon talar om att barngruppen styr mycket hur 
lektionerna ser ut och ibland måste hon leda helt för att det skall funka och det finns då inte 
mycket plats för spontanitet. 

Lisa säger i intervjun att hon försöker prata mycket på lektionerna och hon frågar ofta 
eleverna hur de tänker kring det aktuella experimentet. Hon berättar att hon många gånger 
får bra svar av vissa elever medan andra inte medverkar i diskussionen. Lisa uttrycker att 
hon är fullt medveten om att hon inte tillvaratar elevernas förförståelse vilket hon upplever 
tråkigt eftersom hon gärna skulle vilja göra det. Lisa nämner ändå att hon tycker NO-
ämnena är kul och hennes mål är att göra alla elever intresserade av ämnet.  

Sammanfattning av intervjuerna 
De fyra lärare vi intervjuat låter elevernas tankar och förförståelse komma fram i olika grad 
i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena.  
 
Linnea säger att hon tar reda på vad eleverna kan genom att antingen lägga fram det 
aktuella materialet, diskutera det eller så ber hon eleverna skriva kring ämnet. Utifrån detta 
ser hon då vilka som behöver utveckla sin förförståelse för att klara av kommande 
undervisning. Linnea nämner att hon väljer att fylla på de kunskaper som hon anser fattas 
så fort som möjligt för att kunna börja med sin tänkta planering. Hon berättar att hon 
utmanar eleverna genom att lägga undervisningen på en lite högre nivå, som kan bli lite för 
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avancerat för vissa elever. Linnea säger att hon tror att eleverna till slut kommer att kunna 
koppla ihop begreppen och förstå helheten. Hon berättar att hon arbetar utifrån målen som 
eleverna skall ha uppnått i årskurs fem och väljer att ha kontinuerliga målkontroller 
tillsammans med eleverna. 
 
Sara framhåller i intervjun att hon använder sig mycket av uterummet i sin undervisning.  
Eleverna skall få upptäcka, undersöka och prova på naturen. Hon berättar att hon varierar 
och integrerar olika ämnen för att få en så intressant och utvecklande NO-undervisning som 
möjligt. Hon anser att begreppen inom ämnet är elevernas verktyg till att bilda nya 
kunskaper. Sara nämner att hon ibland dubbelpratar, det vill säga använder 
vardagsbegreppen och det vetenskapliga begreppen parallellt för att eleverna på ett så 
naturligt sätt som möjligt ska bli bekanta med orden. Sara säger sig vara mån om att 
eleverna ska få diskutera och resonera sig fram till sina kunskaper. Ett av hennes mål 
beskriver hon vara att eleverna ska få uppleva ämnet konkret och på så sätt bli nyfikna. 
 
Viktoria säger att hon alltid arbetar utifrån elevernas förförståelse, genom att de själva på 
olika sätt skall uttrycka sig och bli medvetna om sin förförståelse. Hon uttrycker att det 
alltid är förförståelsen barnen utgår ifrån oavsett ämnesområde och det är därför viktigt att 
de själva får upptäcka om deras teorier stämmer eller inte. Victoria berättar att hennes NO-
undervisning fokuserar på att eleverna själva eller två och två skall ställa en hypotes som de 
sedan prövar, analyserar och diskuterar kring. I och med den kompletterande NO-kursen 
hon gått kom hon i kontakt med lärarhandledningar som hon använder sig av idag. Viktoria 
nämner att dessa förklarar naturvetenskapliga fenomen bra och att experimenten är 
konkreta och enkla som endast kräver vardagligt material. 
 
Lisa säger sig använda NTA- lådorna som kommunen tillhandahåller i sin undervisning. 
Lådorna innehåller en färdig lärarhandledning med tillhörande material vilket hon anser 
underlätta för henne i planeringen och genomförandet av NO-lektionerna. Hon uttrycker att 
lådorna ger en bra grund för eleverna inom de naturvetenskapliga ämnena men hon 
upplever att eleverna verkar tycka det är tråkigt eftersom experimenten är likartade under 
en lång tidsperiod. I och med att hon använder NTA-lådorna så anser hon att det finns lite 
övrig tid till andra arbetssätt och moment inom NO: n. Lisa berättar att hon i diskussioner 
kan låta elevernas tankar komma fram men hon väljer att inte tillvarata elevernas 
förförståelse i sin undervisning.  

Analys av data 
Linnea 

Utifrån intervjun med Linnea upplever vi att hon valt att utgå från de uppsatta målen för 
ämnena i all sin NO-undervisning. Hon berättar att de gånger hon vill få reda på elevernas 
förförståelse väljer hon ofta att lägga fram eller låter eleverna hämta in material utifrån, 
som de sedan får utforska. Hon säger att hon på så sätt får en bild av vad de kan. Linnea 
väljer ibland att diskutera med barnen, och hon berättar att eleverna får skriva eller rita 
kring ämnesområdet och följer därmed delar av kursmålen för de naturorienterade ämnet. 
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Vi upplever Linneas beskrivning av elevernas bristande förförståelse såsom Ausubel,46 att 
de är ofullständiga. När hon får syn på bristerna fyller hon på dessa fort genom att på olika 
sätt ge dem de kunskaper som hon ser fattas. Hon berättade att anledningen till att hon gör 
så är att hon vill försöka få elevernas grundkunskaper på samma nivå när de sedan går 
vidare med det gemensamma arbetet. Harlen och Qualter47 menar att en lärare måste ta 
hänsyn till elevernas förförståelse i undervisningen. Därför undrar vi om detta verkligen 
skapar en lämplig utgångspunkt för dessa elever när hon väljer att snabbt överföra 
kunskaper som behövs till de elever som hon anser inte har tillräcklig förförståelse. Kan 
denna metod kanske skapa ett kunskapsglapp för eleverna. Utifrån detta tolkar vi hennes 
utsagor och förhållningssätt delvis empiristiskt.  
 
När Linnea tagit reda på elevernas förförståelse säger hon att hon bygger undervisningen 
därefter. Hon berättade att hon ibland vill utmana eleverna på en lite högre nivå än vad de i 
själva verket ligger. Vi tolkar att hon liksom Säljö48 pratar om en utvecklingszon, där 
eleverna kan sättas i obalans för att utvecklas och motiveras. De skall sedan vägledas till att 
åter igen skapa en nyvunnen balans rent tankemässigt.  
 
I de fall Linnea inte tar reda på elevernas förförståelse nämner hon delvis tidsbristen som 
en bidragande orsak. Hon säger i intervjun att det är svårt att hinna med att alla elever 
delger sin förförståelse när de är så många i hennes klass. Linnea berättar även att hon alltid 
har överlämningssamtal när hon tar emot nya elever. Hon nämner att det ger henne en 
inblick i vad de redan kan och vad de tidigare arbetat med. Eleverna får till viss del arbeta i 
grupp för att de ska få ta del av varandras tankar och erfarenheter. När Linnea talar om en 
interaktion i klassrummet, det vill säga när eleverna arbetat i grupp som ett redskap för den 
individuella utvecklingen tolkar vi hennes utsagor vara delvis konstruktivistiska. 

Sara 

Sara säger i intervjun att hon tycker det är jätteviktigt att alla elever får komma till tals och 
detta kan ofta ske i de utsedda arbetsgrupper som eleverna tillhör under året. Hon väljer 
även att ha klassrumsdiskussioner där de får möjlighet att berätta om sin förförståelse. Sara 
har under sina första två år som lärare sett att det är stor skillnad eleverna emellan rent 
kunskapsmässigt. Liksom Dewey49 framhåller Sara att eleverna lär sig mycket av att bara 
uttrycka sina tankar och erfarenheter för någon. Hon anser att de då blir medvetna om sina 
egna föreställningar och kan lättare utgå från dessa när de arbetar. Sara berättade att hon är 
medveten om att begreppen är viktiga för eleverna eftersom det är dem de bygger sina nya 
kunskaper på, utifrån intervjusvaren upplever vi att Sara har ett konstruktivistiskt 
förhållningssätt till lärandeprocessen. För att koppla samman redan förekommande 
tankestrukturer med de vetenskapliga dubbelpratar hon mycket. Detta för att begreppen 
skall bli tillgängliga och bekanta. Ausubel50 menade att det är väsentligt att läraren kan 

 
46 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

47 Harlen, Wynne, m.fl. (2004). 

48 Säljö, Roger. (2000). 

49 Dewey, John. (1999). 

50 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 
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knyta an elevernas begrepp till undervisningen och på så sätt skapa ett meningsfullt 
lärande. Sara arbetar utifrån läroplanens mål då hon säger att hon anpassar arbetsmängden 
och kraven utifrån den kapacitet och förutsättning hon tror att eleverna har.  
 
Då Sara i all sin undervisning prioriterar samtalet mellan elev och elev men även elev och 
lärare upplever vi hennes uttalande arbetssätt som sociokulturellt. Hon beskriver att hon 
alltid har ett inför- och eftersamtal för att förtydliga och förklara begreppen som använts. 
Sara liksom Dimenäs och Sträng Haraldsson51 framhåller att ett sätt att skapa meningsfulla 
situationer för lärande är att använda sig av elevernas närmiljö såsom uterummet eftersom 
många har egna erfarenheter därifrån. Sara berättar att hon uppmärksammat att en del 
elevers intresse för eget undersökande i naturen påverkas av att de känner obehag inför 
uppgiften att utforska materialet. Vi tolkar att Sara likt Wickman och Jakobson52 beskriver 
att elevers intresse för det som undersöks kan påverkas av naturvetenskapens estetik. Hon 
berättar att en del elever inte tycker om att vistas i naturen av olika omständigheter, såsom 
en känsla av obehag eller ointresse. De faktorer som tydligast påverkar Saras möjlighet att 
tillvarata elevernas förförståelse säger hon vara tidsaspekten och klasstorleken. Hon har en 
önskan om att arbeta i halvklasser då eleverna kan få mer tid att göra utforskande 
experiment och förhoppningsvis uppnå en djupare förståelse.  

Viktoria 

Viktoria säger i intervjun att det är alltid förförståelsen som eleverna utgår ifrån i sitt 
lärande och därför låter hon dem nästan alltid ställa hypoteser. Hon menar, liksom 
Persson53 att det är viktigt att elevernas egna tankar blir synliga innan experimenterandet 
påbörjas. Hon uttrycker att det är väsentligt att eleverna själva skall upptäcka ifall deras 
tankar stämmer eller inte för att en progression ska ske. Viktoria såsom Harlen och 
Qualter54 menar att det inte alltid är viktigt att eleverna uttrycker sin förförståelse innan ett 
experimenttillfälle. Eftersom hypotesen ibland är given vill hon istället att de ska fokusera 
på att förklara vad som sker och varför. Hon uttrycker att ett av hennes mål är att eleverna 
ska lära sig tänka på ett naturvetenskapligt riktigt sätt och att de förstår att hypotesen inte 
handlar om rätt eller fel. Viktoria talar om att de ska lära sig ställa en hypotes två och två, i 
och med det får de möjlighet att utveckla ett konstruktivt förhållningssätt till de egna och 
andras resonemang såsom kursplanen förespråkar.  
 
Enligt Viktorias utsagor har hon redan i skolår ett arbetat med att göra klassen trygg och 
skapa ett tillåtande klassrumsklimat, så att alla skall känna att de vågar delge sina tankar. 
Harlen och Qualter55 poängterar att läraren har en viktig roll i att visa ett genuint intresse 
för elevernas tankar och känslor. Vi upplever utifrån intervjun att Viktoria i och med sitt 
förhållningssätt och intresse till elevernas tankar är ett gott föredöme för barnen och hjälper 
dem utveckla en nyfikenhet för naturvetenskapen.  

 
51 Dimenäs, Jörgen, m.fl. (1996). 

52 Wickman, Per-Olof, m.fl. (2005). 

53 Persson, Hans. (2003). 

54 Harlen, Wynne, m.fl..(2004).  

55 Harlen, Wynne, m.fl..(2004). 
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Vi uppfattar att Viktoria beskriver ett konstruktivistiskt förhållningssätt då hon utgår från 
varje elevs förutsättningar och erfarenheter i sin undervisning liksom läroplanen56 förordar. 
För Viktoria är det viktigt att eleverna känner att de får en djupinlärning genom det som 
undersökts. Det är hela processen som är det centrala enligt Viktoria. Eleverna är 
uppdelade i halvklass vid de tillfällen då klassen experimenterar, detta för att det blir 
lugnare och att allas idéer hinner uttryckas och diskuteras. Viktoria låter dem dokumentera 
och analysera sitt lärande allteftersom de arbetar för att skapa en röd tråd genom lärandet. 
Vi uppfattar utifrån Viktorias utsagor att eleverna såsom kursplanen förespråkar får en 
möjlighet att skapa en tilltro till sitt eget lärande och utveckla förmågor att se mönster och 
strukturer som gör världen begriplig. 
 
Viktoria säger att hon i sin planering inte använder sig av elevernas förförståelse, men låter 
förförståelsen styra elevernas utforskande arbete. Harlen och Qualter57 skriver att elevernas 
eget utforskande och diskuterande är en förutsättning för att de ska kunna utveckla sin 
förförståelse mot en mer korrekt vetenskaplig förklaringsmodell. Viktoria nämner att det 
inte alltid är angeläget att hon själv känner till allas förklaringar, det är vid uppsamlingen 
av elevernas arbete på slutet av en lektion som hon utvärderar om eleverna nått de uppsatta 
målen. 
 
Hon uttrycker att det är betydelsefullt att eleverna ibland får känna upptäckarlust och då 
ska det inte diskutera så mycket innan och under tiden de experimenterar. Vi upplever 
utifrån intervjusvaren att Viktorias har ett konstruktivistiskt förhållningssätt till elevernas 
förförståelse.  

Lisa 

Lisa uttrycker att hon inte tillvaratar elevernas förförståelse i sin planering, men hon låter 
dem dela med sig av sina tankar i vissa delar av undervisningsmomenten. Vi upplever att 
Lisa inte tar elevernas förförståelse i beaktande och på så vis kanske inte följer läroplanens 
mål att se till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande. Då Lisa väljer att 
åsidosätta elevernas förförståelse i undervisningssammanhang tolkar vi hennes 
förhållningssätt som delvis behavioristiskt. Förhållningssättet kan då göra att hon inleder 
lärandeprocessen på en nivå som inte tar hänsyn till elevers olika kunskapsnivåer. Enligt 
Harlen och Qualter58 är det då lätt att tappa vissa elever redan från början och att de 
behåller sina tidigare förklaringsmodeller. Vi upplever utifrån intervjun att Lisas elever inte 
får möjlighet att reflektera över sina egna tankar, som enligt Dimenäs och Sträng 
Haraldsson59 är en grundläggande förutsättning för begreppsförståelse inom 
naturvetenskapen. 
 

 
56 Skolverket. (1994).  

57 Harlen, Wynne, m.fl..(2004). 

58 Harlen, Wynne, m.fl. (2004). 

59 Dimenäs, Jörgen, m.fl. (1996) 
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Hon berättar att tiden är den faktor som gör det svårt att utgå från varje elevs förförståelse. 
Lisa säger att hon väljer att lägga upp sin planering utifrån vad hon anser vara viktigt och 
relevant. I sin NO-undervisning använder sig Lisa endast av NTA-lådorna, dessa anser hon 
ger en bra naturvetenskaplig grund för eleverna. Hon nämnde att lådorna är uppbyggda på 
ett sådant sätt att hon själv inte behöver förbereda så mycket, lektionsplaneringen är klar, 
materialet förberett och hopplockat.  
 
Lisa säger sig uppleva att inte alla elever förstår varför de ska göra vissa experiment vilket 
ibland skapar en lite orolig stämning i klassen. Driver60 menar att introduktionen inför 
experimentet, det vill säga att eleverna förstår varför de ska göra olika typer av 
undersökanden är avgörande för utgången. Vi tyder detta som en möjlig orsak till varför det 
ibland blir stökigt i klassrummet vid experimenttillfällena. Vi upplever Lisa utsagor och 
förhållningssätt delvis empiristiskt då hon låter eleverna experimentera sig fram till ett 
resultat så att kunskapen överförs från materialet till eleverna. Dewey understryker att 
kunskap inte endast sker via överföring utan eleven måste ha ett socialt nätverk som 
vägleder individen till nya kunskaper. 
 
Lisa berättar att hon arbetade annorlunda innan NTA-lådorna introducerades i kommunen. 
Hon säger att hon planerade då utifrån kursplanen för NO och hade kortare teman som 
eleverna verkade uppskatta. Nu har NTA blivit det enda hon utgår från och hon upplever 
detta både positivt och negativt. Hon säger att hon fått det lättare i sin planering och i 
genomförandet av NO-lektionerna, medan eleverna verkade uppskatta hennes tidigare 
arbetssätt mera. Lager- Nyqvists61 avhandling visar att många lärare lätt faller in i en skolas 
etablerade mönster. Vi tolkar utifrån intervjusvaren att Lisa helt och hållet slutat arbeta som 
hon lärt sig från sin utbildning och som hon trivdes med. Det nya arbetssättet verkar inte 
stimulera och utveckla henne som lärare.     

Sammanfattning 
Här följer en sammanfattning av hur de fyra lärarna tar reda på elevernas förförståelse, hur 
de tillvaratar förförståelsen i sin undervisning och anledningar till varför lärarna inte tar 
reda på förförståelsen.  
 
Sätt vi funnit att lärarna använder sig av för att få syn på elevernas förförståelse samt hur de 
använder förförståelsen i sin undervisning: 
 

• Lägger ut material som eleverna undersöker 
• Samlar in material från elevernas närmiljö som diskuteras 
• Diskussioner i helklassen eller gruppvis där eleverna delar med sig av sina tankar  
• Skriva frågor på tavlan som diskuteras.  
• Eleverna ställer hypoteser prövar och analyserar 
• Fördiagnoser, skriftliga eller muntliga 

 
60 Driver, Roselind. (1996). 

61 Lager-Nyqvist, Lotta. (2003). 
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• Skriftlig dokumentation i olika former 
• Arbete i halvklass möjliggör att fler kommer till tals 

 
Motiveringar vi funnit till att lärarna inte tar del av elevernas förförståelse:  
 

• Tidsbrist 
• Klassens storlek 
• Svårt att ta hänsyn till allas kunskapsnivåer 
• Via överlämningssamtal säger sig läraren veta vad eleverna tidigare arbetat med och 

kan 
• Elevernas hypoteser är för deras egen skull ej för lärarens, ett led i den individuella 

kunskapsprocessen 
• Använder NTA, säger sig därför inte behöva ta reda på förförståelsen 
• Ändrat sitt undervisningssätt 
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Diskussion och slutsats 

Diskussion 
Vår genomgång av tidigare forskning visar att reflektion kan ha betydelse för elevernas 
kommande begreppsbildning och därför bör eleverna få möjlighet att få syn på sin egen och 
andras förförståelse. Reflektionen kan vara avgörande huruvida de behåller sina nyvunna 
kunskaper eller återgår till sina tidigare förklaringsmodeller. Elevernas ovana och där av 
oförmåga att reflektera över förförståelsen tror vi skulle kunna vara en av anledningarna till 
att lärare väljer att inte tillvarata förförståelsen i undervisningen. 
 
Vi har sett att några av de intervjuade lärarna använder sig av diskussioner när de vill ta 
reda på elevernas förförståelse. Två lärare menar att när eleverna samtalar om ett ämne kan 
flera förklaringar av samma fenomen synliggöras. Dessa diskussioner kan hjälpa eleverna 
att förstå att deras egna förklaringar kan behöva förändras och utvecklas. Vi uppfattar det 
som om den sociala interaktionen eleverna emellan är en viktig del i kunskapsutvecklingen. 
Samtal i helklass kan dock vara hämmande, ifall det inte råder ett tillåtande klimat i 
klassrummet. Om läraren väljer ett konstruktivistiskt förhållningssätt och uppmuntrar 
interaktion som ett gemensamt sätt att utveckla kunskaper på, är det väsentligt att läraren 
aktivt lyssna och visar uppskattning till elevernas svar. I de fall då läraren endast premierar 
de ”rätta” svaren tror vi att diskussionerna i klassrummet sakta kommer att avta eftersom 
eleverna kan känna att deras tankar inte tas på allvar.   
 
Det är väsentligt att läraren har en inblick i elevernas tankar för att kunna ställa utvecklande 
motfrågor som leder dem vidare mot nya tankestrukturer. Vi tror att undervisningen blir 
mer tillgänglig och meningsfull för eleverna om läraren knyter an till deras förförståelse 
och erfarenheter. En av lärarna väljer att dubbelprata, vilket ger eleverna en möjlighet att 
vänja sig vid de nya begreppen och med tiden bli förtrogna med dem. Elevernas 
kunskapsutveckling främjas när de blir delaktiga i sin egen lärandeprocess och att deras 
förförståelse tas tillvara.  
 
Genom undersökningen har vi fått syn på att tre av de fyra intervjuade lärarna på något sätt 
tillvaratar elevernas förförståelse i sin undervisning. Vi tolkar utifrån Linneas utsagor att 
hon beskriver elevers förförståelse som hittills uppnådda kunskaper och att förförståelsen 
ses som preconceptions, något som är ofullständigt. Linnea beskriver att hon har en vilja att 
alla elever kommer till en viss gemensam nivå innan hon utmanar dem med nya 
arbetsuppgifter. Hon använder sig ofta av metoden att lägga fram material som eleverna 
utforskar och på så sätt får hon syn på deras förförståelse. Vi upplever att hon genom detta 
moment låter eleverna utgå från sin egen förförståelse och på så sätt tar hon hänsyn till 
läroplanens mål att utgå från elevernas förutsättningar. Linnea talar om att hon genom olika 
slags test får syn på den förförståelse eleverna visar prov på. Att bocka av målen efter ett 
genomfört arbetsmoment kan vara bra men det är viktigt att läraren även återkommer och 
repeterar momenten för att eleverna skall bli förtrogna med kunskapen.  
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När Linnea väljer att fylla på elevernas saknad av kunskaper och snabbt går vidare med sin 
undervisning tror vi att det finns risk för att ett kunskapsglapp uppstår, mellan de tidigare 
kunskaperna och de nya som presenteras. Forskning av Harlen och Qualter62 visar att 
läraren inte bara kan ge eleverna de rätta svaret och förutsätta att dessa är logiska för dem. 
De menar att de nya idéerna bör vara resultat av elevernas eget tänkande för att den 
kommande undervisningen ska leda till en kunskapsutveckling. Då elevernas förförståelse 
inte utmanas och de tidigare kunskaperna inte konkurrerar med de nya begreppen, finns det 
enligt Hewson63 risk för att dessa kommer att löpa parallellt. Han benämner detta 
conceptual capture. Linnea berättade att hon lägger undervisningen på en högre nivå än 
vad eleverna egentligen ligger på för att utmana dem, hon tror att de senare kommer att 
koppla ihop kunskaperna till en förståelse. Vi tycker oss se en risk med detta och undrar 
vad som händer ifall elever inte kopplar ihop de lösa kunskaperna till en enhetlig förståelse. 
Vi tror att det finns en chans att eleverna skapar lösryckta kunskaper och inte förstår 
sambandet mellan dem.  
 
Linnea motiverar sitt val att inte alltid ta reda på elevernas förförståelse med att 
överlämningssamtalen ger henne den information om eleverna hon behöver. Vi vill 
understryka att läraren i ett överlämningssamtal inte kan redogöra för en elevs förförståelse 
och tankar, vi tror endast de synliga kunskaperna som eleverna visat prov på kan 
förmedlas.     
 
Sara beskriver att det är stor skillnad på elevernas förförståelse, rent kunskapsmässigt. Hon 
berättar att hon tycker det är viktigt att eleverna får diskutera för att synliggöra deras 
förförståelse och förklara vad begreppen betyder för dem själva. Eleverna får då utgå från 
sitt eget tänkande såsom läroplanen förespråkar. Vi tolkar utifrån hennes utsagor att hon 
uppfattar förförståelsen på samma sätt som Driver och Easley,64 de benämner eleverna 
förförståelsen som alternative framework.  Sara ser inte elevernas föreställningar som 
felaktiga utan att eleverna i skolarbetet får bygga vidare på sina tidigare föreställningar och 
utveckla sitt vardagsspråk mot mer vetenskapligt språk. 

I Saras klass arbetar eleverna ofta i grupper som tillsammans ska utforska och diskutera sig 
fram till nya kunskaper. Att eleverna får ta dela av och reflektera över varandras 
förförståelse i diskussioner menar Dimenäs och Sträng Haraldsson65 är en grundläggande 
förutsättning för att utveckla begreppsförståelse i naturvetenskap. Den sociala interaktionen 
som Sara beskriver blir en del i läroprocessen såsom förespråkas ur ett sociokulturellt 
perspektiv.  

Viktoria beskriver elevernas förförståelse som något de alltid utgår ifrån när de arbetar och 
hon anser det därför viktigt att synliggöra dessa. Viktoria låter för det mesta eleverna ställa 
hypoteser som de sedan arbetar utifrån. Hon säger att hon har jobbat med att skapa ett 
tillåtande klassrumsklimat redan från år ett för att eleverna skall känna sig trygga och våga 

 
62 Harlen, Wynne, m.fl. (2004). 

63 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

64 Helldén, Gustav, m.fl. (2005). 

65 Dimenäs, Jörgen, m.fl. (1996). 
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delge sina tankar. För att skapa ett tillåtande klassrumsklimat menar Harlen och Qualter66 
att läraren bland annat bör visa ett genuint intresse för elevernas tankar, känslor och 
förförståelse samt hjälpa dem utveckla en nyfikenhet inom ämnet. Viktoria poängterar att 
hon inte vill vara den som berättar för eleverna hur saker och ting är, hon vill istället att 
eleverna själva skall utgå från sin förförståelse för att sedan upptäcka och förstå det som 
undersöks. Utifrån Viktorias utsagor tycker vi oss se att Viktoria följer läroplanen i 
avseende att utgå från varje elevs förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt utvecklar 
tilltro till sin egen förmåga.  

Viktoria liksom Harlen och Qualter67 menar att elevens förförståelse inte alltid behöver 
synliggöras inför ett experiment. Hennes motiveringar till varför hon ibland väljer att inte 
låta eleverna skriva ned eller på annat sätt uttrycka förförståelsen, hon vill att elevernas 
skall få känna upptäckarlust och nyfikenhet. Ett annat tillfälle då hon inte tycker det är 
väsentligt att ställa en hypotes är när svaret redan är givet, hon fokuserar då istället på att 
eleverna skall förklara experimentets utgång.   

Lisa säger att hon idag väljer att inte tar reda på elevernas förförståelse eller ta hänsyn till 
den i sin undervisning. Vi kan tydligt se att hon har två förhållningssätt till elevernas 
förförståelse, hon vet att hon borde tillvarata elevernas förförståelse men av olika 
anledningar väljer hon att bortse från dessa. Hennes motivering är att hon upplever det 
svårt att utgå från elevernas olika kunskapsnivåer. Tidigare planerade hon sina lektioner 
utifrån målen i kursplanen och tog hänsyn till elevernas förförståelse. Idag använder hon 
NTA som kommunen tillhandahåller där planeringen redan är färdig. Vi reflekterade över 
hur mycket hennes arbetssätt verkar skilja sig från de ambitioner NTA beskriver i sin 
handledning. NTA grundar sig på ett undersökande arbetssätt där elevernas nyfikenhet och 
intresse sätts i centrum och det är tänkt att deras tidigare erfarenheter ska användas och 
utvecklas. Lisa säger dock att hon inte utgår från elevernas förförståelse vilket för oss 
betyder att hon inte följer den tänkta planeringen. Om läraren inte följer det tänkta 
lektionsupplägget ser vi en fara för att eleverna kan tappa intresset och får det svårt att 
koppla ihop experimenterandet och förståelsen.  
 

Vi kan se likheter mellan Lisa och några av de lärare som Lager-Nyqvist68 följt i sin studie. 
Lärarna anpassade sin undervisning efter ett mönster som var etablerat på den skola de 
arbetade på. Vi upplever att Lisa lagt sina tidigare ambitioner åt sidan och förändrat 
förhållningssättet gentemot elevernas förförståelse. Lisa berättade att hon tycker det är synd 
att hon inte tillvaratar elevernas förförståelse eftersom hon skulle vilja göra det. Vi 
upplever därmed att hon inte följer läroplanens mål som säger att undervisningen ska utgå 
från eleven. 

 
66 Harlen, Wynne, m.fl. (2004). 

67 Harlen, Wynne, m.fl. (2004). 

68 Lager-Nyqvist, Lotta. (2003). 
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Slutsatser 
Syftet med vår studie var att beskriva hur fyra lärare tar reda på och använder elevernas 
förförståelse i planeringen och i genomförandet av NO-undervisningen. Efter de 
intervjuades utsagor tycker vi oss se att de fyra lärarna har olika förhållningssätt till elevers 
förförståelse i olika situationer. Vi har även urskilt att lärarens förhållningssätt till elevernas 
förförståelse kan relateras till olika syn på lärande och kunskapsutveckling.  
 
Vi har tolkat intervjusvaren som att elevers förförståelse har skiftande betydelse för lärarna.  
Vid analyserna har vi funnit det svårt att skilja på när lärarna tar reda på och använder 
elevernas förförståelse i undervisningen. Utifrån intervjuerna har vi sett att dessa moment 
ofta går ihop. Lärarna använder sig i flera fall av mer informella sätt att ta reda på elevernas 
förförståelse, det vill säga att de inte har specifika moment eller arbetsuppgifter för att 
synliggöra förförståelsen.  
Tidsbrist är det argument som flera gånger återkommit i intervjuerna, lärarna säger att 
denna faktor påverkar möjlighet att ta reda på elevernas förförståelse. Vi tolkar det som om 
lärarna upplever det omöjligt att skapa en undervisning som utgår från allas individuella 
förförståelse. Detta argument håller vi med om, men vi har fått syn på att lärare kan lägga 
upp undervisningen så att problematiken undviks. Det kan också vara så att en del lärare 
inte känner till de olika metoderna som finns tillgängliga att synliggöra elevers 
förförståelse på. Vi menar att en lärare bör använda sig av olika metoder, det vill säga 
använda sig av olika övningar och uppgifter för att på ett varierat sätt ta reda på elevernas 
förförståelse.  
 
Vi tycker oss också se att tidsbristen lärarna pratar i vissa fall handlar om en prioritering av 
tid, vad läraren väljer att använda lektionstiden till. Vill en lärare arbeta med utgångspunkt 
ur elevernas förförståelse och anser att detta görs bäst i halvklasser, upplever vi det vara 
angeläget att läraren i sin planering ibland försöker åstadkomma detta. Vi är dock 
medvetna om att lärarna på skolorna har olika förutsättningar när det gäller möjlighet att ha 
halvklasstimmar.  
 
Vi har i vårt arbete framhållit vikten av att tar reda på och tillvarata eleverna förförståelse i 
den tidiga NO-undervisningen. Vi är medvetna om att detta bara är en del i hur läraren kan 
skapa en lyckad undervisning i naturvetenskap. En lärare kan inte bara utgå från elevernas 
förförståelse, hon/han behöver även ha tydliga mål med vad som skall uppnås med 
undervisningen. Det är också väsentligt att läraren varierar sin undervisning utifrån olika 
lärandeperspektiv så att eleverna får arbeta omväxlande genom hela sin 
kunskapsutveckling. Det handlar i grund och botten om lärarens förhållningssätt. Vi tycker 
att det är viktigt att en lärare intresserar sig för vilken utgångspunkt eleverna har för att 
kunna finna vägar som underlättar och stimulerar deras fortsatta lärande. 
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Hur forskningsprocessen har påverkat oss 
Själva begreppet förförståelse har genom denna skrivprocess blivit ett större och mer 
komplex del i kunskapsutvecklingen än vad vi tidigare haft insikt om. Vi upplever att 
lärarens förhållningssätt i klassrummet är avgörande för att eleverna skall få en rimlig 
chans att utvecklas individuellt. Eleverna bör få utgå från sina egna förutsättningar såsom 
läroplanen förespråkar och vi menar att elevernas förförståelse är en viktig del i processen.  
 
Ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv, där eleverna får vara aktiva upplever vi som ett 
meningsfullt alternativ för samtliga i klassrummet. Vi känner båda två att vi kommer att 
försöka utgå från eleverna så mycket som möjligt i vår undervisning. Det är bättre att satsa 
på djupkunskaper inom väl valda arbetsområden än att stressa igenom något och kanske 
bara nå de ytliga. Låter läraren eleverna reflektera och fundera kring experiment och 
resultat är chanserna större att dessa internaliseras och kan användas i framtida 
arbetsmoment. 
 

Nya frågor 
Frågor som uppkommit under vår c-uppsatsskrivning är: 
 

• Påverkar lärarens arbetade år förhållningssättet till elevernas förförståelse?   
• Hur mycket av en elevs förförståelse får en lärare syn på vid överlämningssamtalet?  
• Vad är det som styr lärarens handlande i arbetet med elevernas förförståelse? 
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Bilagor 

 

 Bilaga 1 

 

Information till intervjupersonerna i vår undersökning 
 
Vi är två lärarstudenter från Lärarhögskolan i Stockholm som nu skriver vårt avslutande 
examensarbete. Vi har valt att titta på begreppsbildning inom den tidiga NO-
undervisningen. I detta arbete kommer vi att göra en undersökning i form av fyra 
lärarintervjuer. Vi vill med dessa intervjuer få en bild av pedagogens upplägg och planering 
av undervisningen inom ämnet. Vi är tacksamma för din medverkan till att göra 
undersökningen möjlig. 
 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. All information såsom personliga uppgifter och intervjusvar kommer att vara 
konfidentiella. Vi kommer att använda fingerade namn och se till att de uppgifter du lämnar 
inte kan spåras tillbaka till dig. 
 
Vårt examensarbete kommer att offentliggöras i juni 2007 och därefter finnas tillgänglig 
via Lärarhögskolans hemsida. 
 
Om du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss: 
 
Gunilla Hugoson XXXXXXXXXXX 
Annika Groschopp Sundström XXXXXXXXXXX 
 
 
 
Stockholm, 2007 04 03 
Gunilla & Annika 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor till lärare för djupintervjun 
 
Inledningsfrågor 

1. Hur länge har du arbetet som lärare och i vilka årskurser har du arbetat? 
2. Vilken lärarbehörighet har du? 

 
Indirekta frågor 

3. Hur ser du på NO-undervisningens utförande i skolan idag? 
4. Berätta hur du brukar lägga upp din NO-undervisning?  

 
Specificerade frågor kring elevernas förförståelse 

5. Hur tänker du kring den förförståelse och erfarenhet eleverna redan har inom det 
naturvetenskapliga ämnesområdet? 

6. Vad betyder förförståelse för dig? 
7. Är elevernas förförståelse något du tar reda på och i så fall på vilket sätt? 
8. Använder du dig av elevernas förförståelse när du planerar din undervisning?  

 
Reservfrågor om läraren inte tar reda på förförståelsen 

9. De gånger du väljer att inte ta reda på elevernas förförståelse, vilka anledningar kan 
det då beror på? 
 

Avslutande fråga där vi även tackar för dennes medverkan 
10. Är det något mer du vill tillägga? 



 
Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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