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Sammanfattning 

I dagens samhälle är det nästan nödvändigt med kunskaper inom naturvetenskap, matematik 

och teknik för att kunna hänga med i samhällslivet. Det krävs kunskaper för att kunna delta i 

samhällsbeslut som handlar om forskning, hälsa, miljö, teknik och miljö och många yrken 

kräver att man har djupa kunskaper om naturvetenskap.  Samtidigt kommer allt fler rapporter 

om att intresset för dessa ämnen minskar hos barn och ungdomar. Det blir ett glapp mellan 

vad samhället kräver och vad skolan utbildar för. 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka olika alternativa metoder som lärare kan 

använda vid undervisning av naturvetenskapliga ämnen för att skapa ett ökat intresse för dessa 

ämnen.  

 

Undersökningen utfördes genom kvalitativa djupintervjuer med två erfarna pedagoger som 

undervisat inom dessa ämnen på grundskola och gymnasium. Resultatet visar att de två 

lärarna blandar många olika modeller att de anpassar dem efter vilken klass eller grupp de 

jobbar med. Viktigt för dem är att själva känna nyfikenhet och inspiration för det de gör för då 

kan de förmedla det engagemanget till sina elever . De har av erfarenhet märkt att en variation 

av metoder ökar chansen att alla elever ska lära sig och få ett intresse för naturvetenskap. 

Nyckelord: lärande metoder, naturvetenskap, alternativa metoder 
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Inledning  

Bakgrund 

I dagens samhälle har det blivit allt viktigare med kunskaper inom naturvetenskap, matematik 

och teknik samtidigt som det kommer allt fler rapporter om att intresset för dessa ämnen 

minskar hos barn och ungdomar (se nedan).  

 

”Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens 

resultat och arbetssätt tillgängliga.”(Skolverket, 2000) 

 

År 2008 tillsatte regeringen Teknikdelegationen vars syfte bland annat var att undersöka hur 

elevers intresse för naturvetenskap, matematik, teknik och informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) kan ökas och dessa presenterades den 29 april i år. 

Teknikdelegationen hävdar att ett stort problem är att skolan inte fångar upp elevernas 

grundläggande nyfikenhet för dessa ämnen och att i högre årskurser tappar många eleverna 

intresset (Lärarnas tidning, 2010). Skolverket fick år 2009 i uppdrag att på olika sätt öka 

elevernas intresse för dessa ämnen (Utbildningsdepartementet, 2009). Det finns ett stort 

intresse från myndigheter och andra intressenter att öka antalet studenter som väljer att läsa 

naturvetenskap på högskolenivå och för att detta ska ske måste intresset grundläggas redan i 

tidig ålder. Rapporter visar att 59 procent av elever på grundskolenivå uppfattar 

naturvetenskapliga ämnen som mycket eller ganska roliga, men i gymnasiet har det dalat till 

44 procent (Skolverket, 2004:1, s 89). 

  

Inom naturvetenskapliga ämnen är det vanligast (baserat på egen erfarenhet) att läraren håller 

en genomgång eller någon typ av föreläsning och sedan får elever läsa i en lärobok och svara 

på instuderingsfrågor. Det ingår också laborativa delar och dessa brukar vara uppskattade, 

men ofta finns det bara ett begränsat tidsutrymme för detta. Under den verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) som ingår i lärarutbildningen har jag varit på två olika skolor, en för 

grundskolans senare år och ett gymnasium. Där har jag haft möjlighet att prova olika typer av 

undervisning så som grupp- och diskussionslaborationer, värderingsövningar, 

dramatiseringar, rollspel, utomhuspedagogik och föreläsningar med stor interaktion med 
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eleverna. Det jag märkte var att eleverna visade ett större intresse på dessa lektioner jämfört 

med när jag enbart föreläste och en enkät visade även på detta när eleverna fick utvärdera min 

undervisning.  

 

”För att elever ska upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier 

måste de vara tillsammans med människor som använder dessa.” (Helldén et al, 2005,  

s.14) 

 

I lägre stadier är lek en viktig del av lärandet och elever får ofta möjlighet att experimentera 

mycket. När eleverna växer minskar utrymmet för lek och olika sätt att lära in för att bli mer 

och mer traditionellt, på så vis att de får färdiga definitioner och föreläsningsundervisning 

dominerar.   

 

Utvecklingen inom naturvetenskap går framåt enormt fort och det kommer dagligen nya rön 

om vad människan kan göra, därför anser jag att det är viktigt att även undervisningen 

förändras för att upprätthålla och öka intresset för naturvetenskap.  

 

”Därför är det nödvändigt att föra en fortlöpande diskussion om vad som händer i vår 

värld och fundera över vad detta betyder för skolans naturvetenskap. Innehållet i 

undervisningen kanske behöver förändras. Detta kan i sin tur motivera 

forskningsinsatser inom områden som inte tidigare uppmärksammats. Nya 

undervisningsmetoder kan också behöva introduceras.” (Andersson, 2001, s. 17) 

 

I mitt examensarbete har jag undersökt vad det finns för alternativa metoder. Detta gjordes 

genom semistrukturerade intervjuer med två lärare, som har mångårig erfarenhet av att 

undervisa. Jag har valt lärarperspektivet för att det är som lärare jag kommer att jobba och för 

att jag vill lära mig så mycket som möjligt av dessa erfarna pedagoger och se om de har en 

uppfattning om vad som är effektiva undervisningsmetoder. 
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Syfte 

 

I detta arbete undersöker jag hur man som lärare kan välja att arbeta med att få in mer lek och 

alternativa metoder i naturvetenskapliga undervisningen.  

 

Frågeställningar 

 

Hur kan man som lärare arbeta med att kombinera olika typer av inlärningssätt? 

Vilka typer av alternativa metoder finns det? 

Hur kan alternativa metoder påverka elevens intresse för naturvetenskapliga ämnen? 
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Teori och tidigare forskning 

 

 

Mycket har skrivits om forskning om lärande inom naturvetenskap och hur forskningsfältet 

vuxit fram under 1900-talet till nutid och vilka pedagoger det har influerats av. Jag ämnar inte 

göra en sammanfattning över detta, då det redan finns bra exempel på detta (Helldén et al, 

2005; Sjøberg, 2005) utan kommer att koncentrera mig på olika metoder och då främst om jag 

kan hitta de som beskrivs i intervjuerna. 

  

”Hur ska materialet presenteras på ett sätt som främjar elevernas lärande? För det är ju 

lärandet som är målet, och det som en elev lär sig är inte alltid det samma som det en 

lärare undervisar, eller det som presenteras i en lärobok.” (Sjøberg, 2005, s. 33)     

 

Projektet Science 5/13 från 1975 visade att om eleverna fick arbeta undersökande genom att 

följa upp och diskutera sina resultat så ökade deras intressen för naturvetenskapliga ämnen 

och att mycket lärarstyrda aktiviteter och traditionell undervisning minskade intresset. Det var 

viktigt att eleverna fick försöka att hitta egna förklaringar och vara aktiva i diskussioner i 

stället för att bara vara passiva mottagare (Gardner, 1975). Det har visats att undervisning som 

innehåller mycket diskussioner och tvåvägskommunikation bidrar till att naturvetenskapligt 

lärande blir framgångsrikt (Solomon, 1998; Ritchie & Tobin, 2001). En studie visade att inom 

naturvetenskap används mindre än 50 procent av lektionstiden till diskussioner, och främst 

var det läraren som talade (envägskommunikation). De diskussioner som förekom var främst 

när två elever talade med varandra (Newton et al, 1999).    

 

Ett problem inom naturvetenskapen sägs vara språket, att det finns ett naturvetenskapligt 

språk, som eleverna inte alltid anammar utan att det i stället använder sig av ett vardagligt 

språk och därmed ett vardagligt tänkande . En uppgift för lärarna är då att få elevernas 

tänkande att förflytta sig mellan dessa olika plan, genom att kombinera olika metoder. 

Eleverna ska inte bara kunna formeln för fotosyntesen utan kunna kombinera det med 

verklighetsbaserade händelser så som nedhuggning av träd. En metod som prövats är att 

eleverna får förutsäga och förklara fenomen genom att utmana deras vardagstänkande. Om 

eleverna kommer fram till olika svar kan det skapa en diskussion och därmed ett intresse, 
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både för sitt eget tänkande men även andras. Det sker då ett reflekterande över det egna 

tänkandet och det blir en viktig del av undervisningen (Andersson, 2001). 

 

”Så tänkte jag då. Nu tänker jag så här. Vad innebär skillnaden?”(Andersson, 2001, 

s.14)  

 

Att språket får spela en roll i elevernas eget lärande är viktigt och att få använda språket som 

ett sätt att tala om idéer och fenomen inom naturvetenskap (Sutton, 1998). Forskning har visat 

att elever ofta tror att det enbart finns ett svar och ett sätt att tänka inom naturvetenskap och 

det är även viktigt att visa att allt inom naturvetenskap inte är sanning och absoluta fakta, ofta 

finns det forskare som har olika tankar och alternativa förklaringar till ett och samma 

fenomen. Detta kan ske genom att man i klassen har en kritisk diskussion om en berättelse om 

hur en upptäckt gjorts och hur den beskrevs. För att detta ska kunna ske krävs det att 

undervisningen är mer flexibel och möjligen kan man göra experimentella undersökningar. 

Det är en stor fördel om läraren är van att presentera forskning och metoder som kan 

användas är rollspel eller att eleverna får berätta och skriva om forskningen för olika 

målgrupper. Genom detta får de öva sitt språk både muntligt och skriftligt i vardags- så väl 

som vetenskapligt tal (Sutton, 1998). Att tala och förstå vetenskap innebär att elever får läsa, 

beskriva, observera, jämföra, analysera, klassificera och diskutera. De måste lära sig hur man 

gör hypoteser och teorier, att ifrågasätta och argumentera, att utföra och designa experiment. 

Utifrån detta ska de lära sig att bedöma, utvärdera, generalisera, bestämma och skriva 

rapporter med ett naturvetenskapligt språk (Sjøberg, 2005). 

 

Det finns en länk mellan att elever skriftligt får försöka hitta lösningar på problem och deras 

begreppsmässiga förståelse av vetenskap, dock finns det för få empiriska studier som kartlagt 

hur denna koppling sker (Ritchie, et al, 2008). 

    

Praktiskt arbete är för många en viktig del av undervisning inom naturvetenskap (Abrahams, 

2009), och ofta sker det genom att eleverna får arbeta med olika laborationer. Det kan ske 

inom- eller utomhus, i små eller stora grupper, som stora eller små projekt. En del försök 

läggs upp på så vis att eleverna får utföra väl, tillrätta lagda experiment och därifrån dra en 

slutsats. Det kan vara ett bra pedagogiskt sätt att visa elever ett teoretiskt samband, men man 

bör som lärare påtala att detta inte är ett sätt som forskare arbetar på i verkligheten. Inom 

forskning känner man inte till slutsatsen på förhand. För att vara effektiva för inlärning bör 
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laborationer innehålla moment där olika idéer och modeller provas i förklaringar och att 

elever kan väga olika förklaringsmodeller mot varandra. Att arbeta praktiskt erbjuder eleverna 

att använda andra sinnen för inlärning och visar även på att naturvetenskapen kan ha en 

praktisk användning, den blir något verkligt. Genom att använda olika typer av mätapparater 

och instrument får eleverna tillfälle att lita på sina egna observationer och att använda 

utrustning som troligtvis inte kommer i kontakt med till vardags (Sjøberg, 2005). Om 

eleverna arbetar i grupp med konkreta frågeställningar kan eleverna utveckla kommunikation 

och samarbete. En undersökning visar att elever föredrar praktiskt arbete framför andra 

metoder för att lära sig naturvetenskap (Cerini et al, 2003).  

 

Diskussioner har förts om praktiskt arbete är mer effektivt för inlärning, men det är inte helt 

enkelt att bara säga ja eller nej på denna fråga. Det beror på hur man testar och vad målet med 

undervisningen är: ska eleverna lära sig att arbeta experimentellt och utveckla praktiska 

färdigheter eller ska de tillgodo göra sig begrepp och teorier? Två olika internationella studier, 

The Programme for International Student Assessment (PISA) och The Third International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), visade att det fanns litet eller inget samband mellan 

hur mycket experimentellt arbete eleverna hade utfört och den total poäng de fick på olika 

ämnesuppgifter. Dock ska nämnas att bägge dessa studier testar teori och begreppskunskap 

och hade testerna varit utformade att testa ren experimentell kunskap hade säkert resultaten 

sett annorlunda ut (Sjøberg, 2005). Att elever får en blandning av dessa anser nog många 

lärare vara det mest önskvärda. 

 

Ett annat sätt att utnyttja praktiskt kunnande, elevernas egna upplevelser och känslor är att 

använda drama i undervisningen och detta kan ske på många olika sätt och former. Eleverna 

kan spela roller i ett givet ramverk av vetenskapliga teorier så som vattenmolekyler i fast, 

flytande och gasform för att visa hur rörelsemönstret hos molekylerna förändras. Det kan 

uppkomma spontant där eleverna får improvisera vilka de är och vad de säger eller att de får 

ett manus eller får skriva ett själva utifrån ett visst tema eller problem som de sedan får spela 

upp. Ett mellanting mellan dessa två former kan vara rollspel där det finns skrivna roller men 

handlingen improviseras fram eller också den har vissa ramar. Hur mycket läraren är 

involverad kan variera, antingen genom att styra helt eller låta eleverna driva spelet. Om det 

är komplicerade vetenskapliga teorier och begrepp som dramat handlar om kan det vara bra 

att läraren finns där som en stöttepelare för eleverna. Genom att eleverna tillsammans skapar 
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någonting från vetenskap rekonstruerar de sina kunskaper och förstärker därmed den 

konceptuella förståelsen. Drama kan också vara strukturerat och bygga på ett manuskript och 

det kan vara någonting mitt emellan, halvstrukturerat men det vanligaste är att dramat är 

improviserat (Dorion, 2009; Ødegaard, 2003). I en undersökning fann man 70 procent av 

eleverna var entusiastiska för drama men att över hälften av lärarna inte använder sig av 

metoden alls i sin undervisning, gymnasielärare inte alls (Christofi & Davies, 1991). Hur 

denna fördelning ser ut i Sverige idag har jag inte hittat några uppgifter på, men stämmer 

dessa siffror någorlunda så finns det outnyttjade perspektiv på den naturvetenskapliga 

undervisningen och dramat där eleverna har ett uttalat intresse. 

 

En fallstudie från New York City visar hur viktigt det är att det finns utrymme för elevernas 

eget kunnande och intressen inom undervisningen. Den handlar om en 26-årig puertorican, 

Miguel, som bor med sin familj i en kåkstad för hemlösa tillsammans med sin familj. Som 

pojke visade han prov på framgång inom naturvetenskapliga ämnen men varken föräldrarna 

eller hans lärare uppmuntrade honom att studera vidare. Han slutade skolan i förtid eftersom 

han tyckte att det var bortkastad tid. Den naturvetenskapliga undervisningen bedrevs på ett 

välstrukturerat och traditionellt sätt, utan utrymme för elevernas egna intressen. I kontrast till 

detta ska ställas hans engagemang inom scoutrörelsen där han fått mycket stimulans och 

uppmuntran vilket ledde till att han studerade vidare på egen hand som ledde till en 

framgångsrik bisyssla som affärsman. Författarna menar att Miguel inte lärt sig den rådande 

kulturen inom naturvetenskapen och skola, trots att han hade anlag för det (Barton & Yang, 

2000). Genom att låta eleverna vara med och påverka undervisningen och variera metoderna 

kan undervisningen bli mer framgångsrik och inlärningen kan påverkas positivt (Helldén 

2005). 

 

Att arbeta med olika typer av modeller är centralt inom naturvetenskap och vetenskaplig 

förståelse. Det involverar att elever får konstruera, använda och utvärdera den modell de 

skapat och även omvärdera modellen de skapat efter fördjupande av kunskaper. Modeller kan 

fundera som verktyg för att förutsäga och förklara saker och de förändras när våra kunskaper 

förändras och fördjupas. Det är av vikt att eleverna får veta ändamålet med varför man skapar 

modeller för att det ska få en mening. En studie påvisar hur elevernas förståelse förändrades 

från illustrativa till förklarande modeller när de skapade och gjorde förutsägelser utifrån 

modeller de skapat. Modellerna var inte längre bara rätt eller fel utan modeller fick 

omfattande förklaringar till flera aspekter av målfenomen och skälen till att se över 
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modellerna blev även mer nyanserade (Schwarz et al, 2009). Det finns även fördelar för lärare 

att arbeta och konstruera modeller som kan hjälpa deras förståelse och generera ny kunskap, 

då de visa på nya sätt att betrakta saker. 

 

Inom naturvetenskap, men även alla andra ämnen, har observationer av verkligheten en 

central roll. Här får eleverna möjlighet att träna på att beskriva, förstå, generalisera och se 

omgivningen med ett naturvetenskapligt språk och utifrån sådana teorier (Sjøberg, 2005).  

   

Undersökande lärande (inquiry learning), projektinriktat och problembaserat lärande (PBL) är 

nära relaterade till varandra och involverar elevcentrerade aktiviteter där läraren främjar 

lärandet istället för att förmedla lärandet. Metoderna skiljer sig lite åt men de är mer 

fokuserade på ”hur man lär sig” än ”vad vi vet”. Meningen är att eleverna ska bli mer 

involverade i sitt kunskapsinhämtande och ju mer intresserade och engagerade de är av ett 

ämne desto lättare är det för dem att få djupare kunskaper. Dessa metoder lämpar sig inte bara 

för att använda under laborationer eller annat praktiskt arbete utan kan användas även vid 

teoretiskt arbete. Eleverna kan ställas inför en frågeställning och utifrån denna få formulera en 

hypotes och försöka hitta ett sätt hur de kan utföra en laboration om problemet och 

dokumentera och formulera eventuella slutsatser. Detta leder till att eleverna har möjlighet att 

själva formulera sina tankar och bli mer självständiga (Persson, 2005). Studier visar att elever 

lär sig lika bra genom PBL som om de fått föreläsningar så samma material, men att de 

kommer ihåg bättre och använder ett högre tänkande vid PBL (Wong & Day, 2009). Denna 

studie undersökte vad som motiverade eleverna och vid PBL så verkade eleverna bli 

motiverade av sin egen nyfikenhet när de ställdes inför intressanta problem. Vid föreläsningar 

var det istället lärarens förmåga att stimulera elevernas intresse som var avgörande och de 

verkade ha lite inre motivation (Wong & Day, 2009).   

 

I de flesta skolor finns det en strikt uppdelning mellan olika ämnen som det inte finns i den 

verkliga världen, utan där tvärtom ofta ämnen samverkar. Vid ämnesintegration så är 

meningen att kunskaper och fakta ska sättas in i ett sammanhang oftast utifrån några ämnen 

utan att det görs en uppdelning mellan dem. Problem med detta kan vara rent praktiska att det 

kan vara svårt schematekniskt eller att lärare inte har den ämnesmässiga kompetensen.       

 

I vissa studier talas det om att man kan försöka lösa elevernas negativa inställning till 

naturvetenskap genom att påvisa den som en subkultur, eleverna tas med på en resa till 
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naturvetenskapens exotiska kultur där läraren fungerar som en reseledare. Eleverna får se 

delar av vad ”landet” kan erbjuda men behöver själva inte förändra sitt sätt att tänka eller att 

vara (Sjøberg, 2005). Detta måste tas i beaktande så att metoderna i sig inte blir målet med 

undervisningen, metoderna ska hjälpa eleverna att få ökad förståelse för i många fall abstrakta 

teorier och fenomen som naturvetenskapen handlar om.     
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Metod 

 

 

Intervju och urval 

 

För att få en djupare inblick i hur verksamma lärare jobbar med olika inlärningsmetoder har 

jag utfört semikvalitativa intervjuer (Kvale, 2009) med två lärare som kallas A respektive B . 

Syftet med intervjun är att förstå de intervjuades perspektiv och genom de frågor som ställs 

kan man få ”tillträde till den intervjuades medvetande och skaffa sig en bild av dennes 

upplevelser och erfaranden” (Stensmo, 2002, s.121). Med semikvalitativ intervju menas att 

frågeställningarna förbereddes i förväg för att ge svar på de frågeställningar jag har. Om jag 

gjort en kvantitativ undersökning hade jag inte fått så uttömmande svar som jag nu fick och 

hade inte heller kunnat ställa följdfrågor. Anledningen till att jag valde att göra intervjuer 

istället för en litteraturstudie var för att böcker visar på vilka metoder som finns men inte på 

samma vis hur de kan användas i undervisningen.  

 

Intervjuundersökningen kan delas in i sju olika stadier (Kvale, 2009, s. 115f). För att få så bra 

resultat som möjligt från en intervju är det viktigt att vara förberedd och detta sker under de 

två första stadierna som är tematisering och planering. Det första man måste göra är att 

bestämma vad som ska undersökas. Detta görs genom att man skaffar sig förkunskaper om 

ämnet. Det är viktigt att svara på frågan om varför undersökningen ska göras, och därför 

formulerar man syftet med undersökningen. Den sista frågan som bör besvaras innan 

intervjun/intervjuerna utförs är hur den/de ska utföras. Intervjuaren bör känna till olika 

analys- och intervjutekniker och kunna avgöra vilken som är lämpligast just för den 

undersökning man ämnar utföra. Efter att man besvarat dessa frågor så gott man kan är det 

dags att utföra intervjun/intervjuerna (tredje steget) för att förhoppningsvis få svar på de 

frågor man har. Detta kan ske utifrån en intervjuguide med öppna frågor, som ger utrymme 

för följdfrågor och fördjupning (semistrukturerad eller ostrukturerad nivå) eller helt styrda 

frågor (strukturerad nivå). Under samtalet är det viktigt att jag som intervjuare ör öppen och 

lyssnar både på det som sägs och inte sägs. I den idealiska intervjun ges långa svar på korta 

frågor (Kvale, 2009).  
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Intervjuer är fria i sin utformning och de går att variera på många olika sätt, från enskilda 

samtal till gruppintervjuer med många deltagare, från ostrukturerade samtal till helt styrda 

intervjuer. Genom intervjuer kan man få stor inblick i en annan persons livsvärld eller en 

ytligare hos många. Denna frihet kan dock bli en nackdel om man fastnar på en detalj- och 

individnivå som inte beaktar sociala strukturer och större sammanhang (Kvale, 2009). Det 

finns alltid en risk att den intervjuade väljer att ljuga eller motsäger sig själv, vilket kan göra 

det svårt att tolka resultaten. Beroende på vem som intervjuar kan man få olika resultat, detta 

på grund av personkemi mellan personerna som samtalar och intervjuarens erfarenhet i att 

intervjua. Därför är det viktigt att den som intervjuar kritiskt granskar det som sägs under 

intervjun och vågar ställa följdfrågor och på så vis påbörja analysen redan under intervjun.   

 

Jag kom i kontakt med de bägge lärarna genom att tala med andra lärare och fråga om de 

kände till naturvetenskapslärare som jobbade med olika inlärningsmetoder och genom att läsa 

en intervju med en av lärarna. Lärare A undervisar på en större gymnasieskola i Stockholm 

och lärare B har tidigare jobbat på mellan- och högstadiet i grundskolan men är nu verksam 

på högskolenivå. Inför intervjuerna berättade jag om studiens syfte skriftligt i via e-post och 

att de får tillgång till min uppsats om de så önskar när den är färdig. De lärare jag valt att 

intervjua har lång erfarenhet av att undervisa på olika sätt och jobbar så i sin verksamma 

yrkesroll och har även skrivit flera uppsatser och böcker samt deltagit i forskning om 

ämnesdidaktik inom naturvetenskap. Därför ser jag lärarna som bra representanter för hur 

man kan jobba med olika undervisningsmetoder. De båda lärarna är även vana att bli 

intervjuade och att berätta om sin undervisning. Lärare A har jobbat på sin nuvarande 

arbetsplats sedan mitten av nittiotalet men har tidigare jobbat på andra skolor och undervisar 

nu i biologi, kemi, naturkunskap, bioteknik, fältbiologi och matematik. Lärare B har arbetat 

på olika grundskolor sedan mitten av 70-talet undervisar i NO och matematik. 

 

Intervju med lärare A utfördes dels i lärarrummet och under rundvandring i skolan, med lärare 

B satt vi i lärarens klassrum. Under intervjun satt vi mitt eller snett emot varandra på lagom 

avstånd, detta för att samtalet ska bli så bra som möjligt. Under samtalet är det viktigt att den 

som intervjuas känner sig trygg och avslappnad för att intervjun ska bli så bra som möjligt, att 

jag som intervjuare kan lyssna fokuserat utan att störas och den intervjuade kan berätta utan 

att bli avbruten. Genom att vara i lärarnas klassrum underlättas det genom att de är i en 

välkänd miljö.  
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Upplägg och genomförande 

Den första kontakten togs via e-post då jag skickade en skriftlig beskrivning på uppsatsen där 

syfte och frågeställningar framgick och frågade om de ville delta. Inför intervjuerna talades vi 

även vid på telefon och bestämde datum och plats för mötet som hölls på skolorna där lärarna 

arbetar. Inför intervjuerna hade jag gjort en intervjuguide (Bilaga 1) men när intervju med 

lärare A skulle börja så hämtade läraren olika fotoalbum och började fritt berätta om hur 

undervisningen läggs upp och ge olika exempel. Då detta kändes spontant och gav mycket 

information och läraren även visade bilder fick jag en djupare förståelse för hur 

undervisningen kunde fungera så därför skedde resten av intervjun väldigt fritt. Alla frågorna 

i intervjuguiden togs upp, antingen genom att jag ställde frågorna där de passade in, med 

andra ord i en annan ordning en i guiden, eller genom att läraren spontant berättade det som 

jag hade tänkt fråga om. Under intervjun som pågick i nästan två timmar ingick även en 

rundvisning i skolan, så att jag fick se olika typer av laborationssalar och undervisningsrum. 

Det blev även några korta spontana samtal med elever där lärare A frågade hur de såg på 

undervisningen och vad de tyckte var roligt med den. På så vis fick jag även spontana 

kommentarer från några elever om några av de metoder som beskrivs nedan.  

 

Med lärare B så skickade jag intervjuguiden till denne två dagar innan själva intervjun efter 

önskemål från läraren. Även här började intervjun genom att B berättade fritt om sitt klassrum 

och kurser. Efter det följdes intervjuguiden till stor del, dock med en del fördjupningsfrågor. 

Denna intervju pågick ungefär en timme. Hela intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon. Ljudupptagningen var överlag mycket bra och det hördes tydligt vad som sades även 

vid rundvandringen på skolan (lärare A).  

Intervjuerna avslutades med att lärarna fick lämna egna kommentarer eller lägga till något om 

de tyckte att det inte framkommit tidigare under intervjun.  

Materialbearbetning 

Efter att intervjuerna var avslutade transkriberades nästan hela samtalen (fjärde steget), de 

delar som inte transkriberades var där någon lärarkollega kom in i rummet där vi satt eller 

under rundvandringen där elever pratade med läraren om saker som inte rörde min uppsats så 

som läxor och betyg (intervju med lärare A), inte heller transkriberades elevers röster i 
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bakgrunden. Hela intervjun med lärare B transkriberades. När detta var klart lyssnade jag 

igenom materialet ytterligare två gånger för att se att allt kommit med och för att ytterligare 

fördjupa mig i materialet. 

 

Vid analysen (femte steget) så delade jag upp de olika metoder lärarna berättade om i olika 

grupper (kategorisering) och ger olika exempel på hur de ser ut. Detta redovisas under 

resultatdelen.  

 

Efter att analysen avslutats ska resultaten verifieras (sjätte steget), resultaten ska vara 

generaliserbara, vilket menas att man försöker fastställa det typiska och vanliga i en situation 

(Kvale, 2009). Resultaten bör även vara valida det vill säga att man mäter det som är avsett att 

undersökas (Muijs, 2004). Detta ger svar på frågan om hur bra undersökningsmaterialet 

behandlar undersökningsobjektet.  

Tillförlitlighet 

Dessa intervjuer speglar enbart två lärares arbetssätt och är på inga sätt en övergripande 

beskrivning exakt på de olika alternativa metoder som finns. Dock ämnar den ge inspiration 

till och visa på olika metoder som kan användas. De lärare jag valt att intervjua berättade 

väldigt fritt och visade exempel på hur deras undervisning kan se ut med hjälp av fotoalbum 

och affischer. Det fanns även andra olika verk på väggar och montrar som visade på olika 

arbetssätt och resultat. Detta visade tydligt på att de metoder som lärarna berättade om 

används i den praktiska undervisningen. Därför anser jag att lärarna har hög tillförlitlighet, 

och att resultatet har hög sanningsgrad. 

Etiska aspekter  

Innan intervjun berättade jag för lärarna att de skulle få vara anonyma i uppsatsen, men det 

var inte nödvändigt enligt de båda. Dock har jag valt att göra detta för att enbart se till 

metoderna och inte till den enskilda pedagogen. Samt att om det framkommer detaljer som 

kan urskilja enskilda elever så ska de inte kunna pekas ut. I Stensmo (2002) beskrivs fyra 

forskningsetiska principer som jag följt i denna undersökning. Den första principen är 
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informationskravet som följdes genom att lärarna informerades om syftet med 

undersökningen och detta gjordes både skriftligt och muntligt. Den andra principen handlar 

om samtyckeskravet, följdes genom att lärarna ville delta i undersökningen och då inga elever 

deltar i undersökningen, förutom några oidentifierade elevers kommentarer, krävdes heller 

inga samtycken från vårdnadshavare. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, följdes 

genom att jag frågade om lov att spela in intervjuerna och de efter arbetet kommer att raderas. 

Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär att dessa intervjuer inte kommer att 

användas till något annat arbete än denna uppsats, som även är det sjunde steget (rapport). 
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Resultat 

 

 

Under intervjun med lärarna berättar de fritt om de olika alternativa metoder som de använder 

och hur dessa blandas med mer traditionella. Jag har parat ihop de olika metoder lärarna 

använder i olika grupper och ger en beskrivning av dem och hur man kan avvända dem i sin 

undervisning.  

 

Rollspel/Drama 

 

”I alla lägen så fort vi får chansen så är det lite rollspel hit och dit.”(Lärare A) 

”Det gör vi hela tiden. Det är bra och kul.” (elev) 

 

På rundturen i skolan visar lärare A mig ett förråd där det finns massor av olika typer av 

kläder och i fotoalbumen finns bilder på både lärare och elever som är utklädda och spelar 

upp olika scener eller händelser. A berättar om att eleverna kan spela upp olika former av 

gatuteater och FN rollspel där eleverna får representera olika delegater, länder eller 

organisationer och så ställs de för olika dilemman som de ska lösa. Genom att sätta sig in i 

problemen och bli personligt involverad genom att anta rollen som en faktisk person fattar 

eleverna mycket bättre än om man bara pratar om det.  

 

”Man gör det på riktigt, fysiskt.” (Lärare A) 

 

En av As favorit metoder är Nobelprislek i någon form där läraren försöker få eleverna ett 

identifiera sig med en Nobelpristagare. 

 

Lärare B tycker att dramatiseringar kan ge en bättre förståelse för både eleverna och läraren. 

B berättar om en lektion som skulle handla om hur en elmotor fungerar där B utgick ifrån 

läroboken men märkte på eleverna att de inte förstod och de talade även om det för läraren 

efter lektionen. B gick då hem och funderade över hur man kunde göra en dramatisering.  
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”Jag står där och snurrar och så en någon magnet där och en annan magnet där, och 

så står jag där och lindar in mig i sladdar. Då känner man att de kommer närmare en 

förståelse, men också vad som är jätteintressant, med handen på hjärtat kan man säga 

att jag förstår lite bättre.” (Lärare B)   

 

Båda lärarna använder sig av drama i undervisningen, men utifrån de exempel de berättar så 

sker det på olika sätt. A använder rollspel där elever får anta roller i vad jag kan se mer 

avancerade sammanhang och B för att demonstrera olika saker. Det ska tilläggas att åldern på 

deras elever skiljer sig åt, där A har äldre elever. 

Laborationer 

På skola A har lärarna inrett ett litet laboratorium med avancerade maskiner, där eleverna kan 

få prova på metoder som man normalt lär sig först på universitetet så som polymerase chain 

reaction (PCR), Western blotting, elektrofores och bakterieodling och som används på riktiga 

laboratorier av forskare. Eleverna har även vita tygrockar som skydd på laboratoriet för att de 

ska kunna identifiera sig med riktiga forskare. Ett så avancerat laboratorium har jag tidigare 

inte sett på en gymnasieskola, men A berättar att det finns på vissa skolor men de är speciellt 

inriktade mot forskningsförberedande kurser och normalt finns det inte på en vanlig 

gymnasieskola som den jag besökte. 

 

”… lek blandat med det här väldigt avancerade, blir en väldigt bra blandning.”(Lärare 

A) 

 

Ett av de laboratorier som lärare A visar mig är specialbyggt för en liten yta, här finns plats 

för en halvklass med vanliga laborationsplatser med el och vatten och i andra delen av 

klassrummet finns ett stort avlångt bord med stolar runt. Här kan läraren och eleverna sitta 

och diskutera innan och efter laborationen på ett annat sätt än i klassrummet. Som läraren 

uttryckte det: 

 

”… då kan man sitta och snacka i lugn samtalston och då blir det en annan  

inlärningssituation, som jag se det. Inte lika pretentiöst och föreläsning.” (Lärare A) 
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Dessa rundabordssamtal gör att läraren hamnar på samma nivå som eleverna, och står inte 

framme vid tavlan och leder samtalet. A säger att denne tycker det är viktigt att prata 

naturvetenskap mycket utan att eleverna känner sig utanför och genom att sitta runt bordet ser 

alla varandra och det är lättare för alla att komma till tals. 

 

B använder sig mycket av praktiska experiment, för att elever ska få undersöka, testa och dra 

egna slutsatser. Experimenten ska gå att utföra även av lärare som har lite eller ingen 

erfarenhet av naturvetenskap och i befintliga lokaler. Läraren sammanfattar att det ska vara 

hands-on och minds-on och att allt inte ska vara givet på förhand. Det är spännande om 

eleverna kommer fram till olika förklaringar och det uppkommer diskussioner. B använder sig 

gärna av saker som går att hitta runtomkring oss. 

 

”… traditionella utrustningen som bara finns i fysiksalen… kattskinn och 

ebonitstavar… var i universum förutom… det finns ju bara där. Det har varit jättekul 

att använda vanliga kaffekoppar och så.” (Lärare B) 

 

Laborationer är en viktig del av undervisningen och det är inte så konstigt att lärare B jobbar 

med enklare experiment, då det krävs att eleverna utvecklar en labbvana innan de kan utföra 

mer avancerade så som lärare A utför. För lärare A finns det en strävan efter att eleverna ska 

kunna identifiera sig med forskare medan B delvis vill ta bort stämpeln av att naturvetenskap 

bara är för forskare.  

Studiebesök/resor 

På skola A arbetar man med att eleverna ska få en anknytning till samhället och olika 

arbetsplatser och det sker bland annat genom att klasserna får besöka bibliotek och 

Solidaritetsrörelsernas hus, där de kan ställa ut sina arbeten, ha vernissage eller poesiläsning  

Man kan besöka olika typer av arbetsplatser och besöka riksdagen och träffa politiker. Varje 

år är det en grupp med elever i årskurs tre som åker utomlands som en fortsättning på projekt 

de jobbat på i skolan. Vissa elever har sålt trädplantor och sedan besökt de platser där de 

planterats och andra har undersökt arbetsförhållanden vid ekologisk och vanlig 

kaffeproduktion. Dessa exempel är många och lärare A visar fotoalbum från olika resor och 

på väggarna sitter det kartor där platser som eleverna besökt är markerade och olika 
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tidningsutklipp från både svenska och utländska tidningar där det står om de olika projekten. 

A berättar att några elever även jobbat vidare med projekt efter att de slutat skolan och bott 

utomlands under några år.  

  

”Estetiska händelser/…/ när känslorna är med, både negativa och positiva känslor.  

Båda har ett väldigt starkt didaktiskt värde. Om man har varit med om någonting  

på riktigt /…/ sitter det mycket bättre, det ger någonting.”(Lärare A) 

 

Lärare B nämner bara kort om att studiebesök är en bra metod men B berättar inte mer om hur 

denne använder metoden och jag tänker inte heller på att fråga om det. 

 

Att båda gärna använder denna metod framgår dock och att det kan vara ett sätt att få 

inspiration och nya infallsvinklar för både lärare och elever. 

Ämnesöverskridande projekt 

På skola A har man anpassat schema, genom att en dag per vecka inte har schemalagda 

lektioner, och den dagen används främst för ämnesöverskridande projekt, men även för 

studiebesök, större projekt och studieresor. 

 

”Det är slagsmål om dem.” (Lärare A) 

 

Inom vissa projekt kan upp till 7-8 ämnen samarbeta. Ett sådant exempel är att de gör 

Nobelprisutdelningar till eleverna inom påhittade ämnen. Då bestämmer lärarna ämnena som 

man kan få pris i så som svenska, engelska eller kanske kemi och en tidsepok så som framtid, 

nutid eller en historisk period. 

 

På skolan har man jobbat med poesi på kemilektionerna, där eleverna fick skriva poesi om 

kemiboken och själva tillverka pappret de skrev på och bläcket de skrev med. Dessa dikter 

bands sedan ihop till böcker och pärmarna gjordes av garvat laxskinn.  
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Lärare B påtalar hur man som lärare kan utvecklas genom att möta och lyssna på andra lärare, 

och om man är flera lärare som jobbar tillsammans är planering viktigt och att man talar med 

varandra.  

 

 ”Att man är öppen för andras metoder och andras tankar.” (Lärare B) 

 

Det är även bra om det finns schematekniska möjligheter att samarbeta med andra lärare om 

olika projekt, och att det inte alltid är uppdelat i korta lektioner där det blandas hel och 

halvklass. Ibland är det bra om man kan jobba flera lärare med större grupper. 

 

På den ena skolan finns det bra möjligheter att kunna arbeta ämnesöverskridande genom att 

en dag är ledig och lärare B talar även om vikten av att kunna påverka schemat. 

Projektarbeten 

Under hösten kommer de nya ettorna på skola A få i uppgift att gå med i en organisation så 

som ett politiskt parti, miljöorganisation eller annan organisation för att kunna arbeta med 

frågor de får från skolan inne i organisationen. I detta projekt ska lärarna utgå från var 

eleverna är för tillfället och använda det språket och sedan successivt arbeta vidare 

tillsammans.  

 

Under intervjun får jag se bilder från olika projekt de genomfört på skola A. De jobbar med 

filmanalyser, foto och under denna termin har de gjort en skoltidning där de använder ett 

professionellt layoutprogram. Inom bioteknikkursen fick eleverna jobba med ett 

hantverkstema där de fick lära sig olika sätt att preparera mat, så som att göra yoghurt, 

klippfisk, torkat kött, sylt, marmelad och saft. Detta avslutades med en sorts höstmarknad där 

eleverna fick ställa ut vad de producerat och på bilderna såg det ut som att man kunde 

provsmaka och köpa sakerna.  

 

 ”Projektarbeten i andra länder är en specialitet på skolan.”(Lärare A) 

 

Ungefär en tredjedel av skolans treor åker utomlands och jobbar med ett projekt, oftast sker 

det under lovtid och eleverna ska själva samla in pengar för resan.  
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”Det går att göra jättebra sådana egna arbeten men att göra det ena efter det andra, 

det är förödande.” (Lärare B)  

 

Lärare B nämner att det finns en risk med att jobba i projektform, på högstadiet är det alltför 

vanligt att eleverna jobbar med långa projekt där de släpps vind för våg utan att ha någon 

riktig styrning ifrån läraren. Om man jobbar i projekt är det viktigt att det är det finns ett 

tydligt avslut och att läraren fortfarande är den som styr undervisningen, och att man inte 

enbart jobbar i projekt utan varierar med andra metoder. 

 

Båda lärarna är positiva till att jobba i projektform men påpekar att läraren fortfarande har en 

viktig roll att styra upp arbetet och att det finns möjlighet till en redovisning av något slag i 

slutet av projektet och därmed ett avslut. B nämner även att det alltid ska finnas en mottagare 

för det man gör, någon som man vänder sig till. 

Utomhuspedagogik 

Ett projekt som de jobbar med inom fältbiologin på skola A är att anlägga en medeltida 

klosterträdgård så som den kunde se ut i Stockholm för 800 år sedan med de växter som fanns 

då. Skolan har egna bikupor i en trädgård i närheten av skolan, ägaren till trädgården får bättre 

fruktsättning genom att bina hjälper till med pollinering och eleverna har möjlighet att besöka 

trädgården och studera blommor och frukt. Inne på skolan finns det ett växthus i ett 

lärarutrymme inne på skolan som gör att de kan odla växter som inte kan växa naturligt i 

Sverige och även odla under vintern. Oftast blir det så att eleverna gör vissa steg och läraren 

resten eftersom eleverna inte alltid har lektioner vid rätt tidpunkt.  

När vi går över skolgården visar A exempel på hur man på nära håll kan ha 

utomhusundervisning genom att dyka ner i en rabatt och börja leta efter mångfotingar i 

rabatten längs gångvägen. A berättar om fördelen med dessa småkryp, de finns nästan 

överallt, de är tillräckligt stora för att kunna titta på dem i en vanlig lupp och man kan arbeta 

med dem nästan hela året. Blommor och andra växter slår ofta ut sent på vårterminen och 

under höstterminen har mycket vissnat och dött. Likadant är det med fåglar som även kan 

vara svåra att få se. 
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Lärare B påpekar att vädret kan påverka hur bra eller dåligt en klass tar emot kunskaper, och 

berättar om en höst då det var dåligt väder. Det gick inte att göra exkursioner utan B valde att 

hålla lektioner inomhus. Dels för att det var kallt men även för att eleverna saknade kläder och 

hade de valt att gå ut för att ha lektioner kommer eleverna inte att vara mottagliga därför att 

de skulle vara kalla, blöta och inte tycka att det var roligt. Det gäller att vara flexibel i sin 

planering om man väljer utomhusundervisning då det kräver att eleverna har kläder som är 

anpassad för vädret, men det kan vara mycket bra vid rätt tillfällen. 

 

Läsa, berätta och modeller 

 

Ett sätt att få eleverna att förstå är att de får göra modeller och det kan gärna ske genom ett 

samarbete med bildlärarna. Lärare A berättar ett exempel om kokande vatten, där eleverna 

hade en bild av att vattenmolekylen sönderdelades till väte- och syremolekyler under 

kokningen. Efter att de jobbat med att bygga modeller föll kunskaperna på plats och de 

förstod att det finns olika tillstånd, fast, flytande och gasform. Runt om i skolan står det olika 

modeller som eleverna skapat, i en monter står det modeller av celler, en del ser ut som direkt 

tagna ut läroböcker andra är ytterst fantasifulla.    

 

 ”Du såg läromedlen därute? Där finns alla de här idéerna.” (Lärare A) 

 

På flera ställen i skolan finns uppsättningar av böcker inom kemi, biologi och andra ämnen 

som används som kursböcker på universitetet. A berättar att de använder dessa böcker 

mycket, eleverna kan slå upp saker och bilderna i dem är oftast mycket bra och kan ge en 

djupare förståelse.  

 

”Mycket språk, tanken är att de ska förstå naturvetenskap och kunna uttrycka och sätta 

in det i andra perspektiv.” (Lärare A) 

 

På skola A finns det en inriktning där eleverna läser mycket svenska och naturvetenskap och 

där blir språket centralt i allt de jobbar med. Den känslan bekräftas av det jag ser på väggarna, 

poesi, tidningsartiklar och planscher. 
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Ur ett skåp plockar A fram en back med olika böcker, det visar sig vara originalutgåvor av 

vetenskapsböcker från 1770-talet och framåt. A berättar om ett projekt som handlar om 

vetenskapligt språk genom tiderna, där dessa böcker har använts. A berättar att det är viktigt 

att se kultur och historia i sin helhet.  

 

”… man kan läsa och berätta och det kan bli fantastiskt bra” (Lärare B) 

 

Det finns så mycket intressanta historier, objekt och saker man kan berätta och skriva om, 

säger B och berättar om en av de bästa lektionerna B haft, där eleverna fick se en bild från 

National Geographic med en man som blixten hade slagit ned i och skorna hade smält. Denna 

fick eleverna diskutera runt och skriva om och det blev en otrolig koncentration i klassrummet 

där eleverna var väldigt fokuserade. Efter två månader la A på bilden på overheaden för att se 

vad eleverna kom ihåg och de kunde berätta nästan ordagrant vad som hade stått i artikeln. 

Man kan som lärare utgå från riktiga eller påhittade händelser, exempelvis något som hände 

en själv när man var på väg till skolan eller var ute och promenerade under helgen. Detta kan 

vara ett sätt att introducera ett nytt ämne eller att skapa ett personligt intresse för något 

abstrakt.  

 

En av Bs favoritmetoder är att låta eleverna bygga saker så som människokroppar och 

periodiska system. Utifrån modellerna får sedan eleverna förklara för varandra, det är viktigt 

att det alltid finns en mottagare. Genom detta kan man skapa bilder av det abstrakta som blir 

något konkret. 

 

”Du kan ha en skitdålig text som du kan göra jättemycket av eller en jättebra text som 

helt går i leda. Det beror på läraren hur du använder det.” (Lärare B)  

 

En del lärare kan vara negativa till att använda läroböcker säger B men då ska man komma 

ihåg att läromedel som ges ut av större förlag är skrivna av erfarna lärare som har jobbat och 

är väl förtrogna med vad som står i styrdokument och är experter inom sitt område. Det finns 

en tanke med hur boken är uppdelad i olika teman och kapitel, det finns en början och slut och 

register där man kan slå upp saker. IKT har många fördelar och ger en stor frihet och 

flexibilitet, men oftast vet man inte vem som står bakom informationen och den är nästintill 

oändlig, det finns inte en klar början och slut.   
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I Bs klassrum står stora skärmar med saker elever har producerat med både texter och bilder 

och modeller av människokroppen med alla organ. B berättar att under lektionerna så brukar 

B fotografera och i början av nästa lektion kan de titta på bilderna och komma ihåg vad som 

hände lektionen innan.  

 

I läroplanerna står det att eleverna ska få vara med och påverka innehållet och då är det viktigt 

att se till att det sker på ett sätt så att alla eleverna har möjlighet att komma till tals. En 

omröstning där eleverna får bara säga rakt ut kanske inte alltid är det bästa alternativet då den 

som låter mest får sitt förslag valt. I stället kan eleverna få skriva förslag på lappar som man 

sedan sorterar och ser vad eleverna vill arbeta med.  

 

För att stimulera elevernas egen kunskapsinhämtning är det viktigt att belysa saker och ting 

från så många olika håll, så att så många som möjligt blir stimulerade att tänka, anser B. 

Genom att visa eleverna att man tar deras idéer på allvar och visa att det inte alltid bara finns 

ett svar inom naturvetenskapen.  

 

Gemensamt för de båda lärarna är att de arbetar väldigt kreativt, med bilder, språk och 

modeller. Språket är en central del och att eleverna ska förstå och tala naturvetenskap, nivån 

skiljer sig åt då eleverna har olika ålder men förståelsen är det centrala hos dem båda. 

 

Lärarna påtalar även vikten av att kunna jobba i halvklass vid laborationer men även 

teoretiskt. Detta gör att det är lättare att alla eleverna kommer tilltals och för läraren att se att 

alla eleverna förstått. B nämner också att det kan vara bra att jobba i stora grupper, att bryta 

mönster och tänka i nya banor. Skolan kan ta in gästföreläsare som talar inför flera klasser 

samtidigt. Det kan vara om något som projekt som skolan jobbar med eller något aktuellt så 

som askmoln och flygning.  

Anpassade lokaler 

Lärare A berättar att de lokaler de har är skräddarsydda för dem. I klassrummen finns 

datoruppkopplingar för laptops för nästan en hel klass och stationära datorer.  I smårum intill 

finns kraftfullare datorer där eleverna kan jobba med radio och film. Det finns även ett kök 

och vardagsrum där eleverna kan vara på raster eller sitta i smågrupper under lektioner. I 
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klassrummen finns även dataprojektorer så att lärarna lätt kan använda sig av datorer i 

undervisningen.  

 

Inne på skolan finns så kallade gradängsalar med fasta bänkar och bord, dessa lokaler passar 

nästan enbart till att läraren står framme vid tavlan och föreläser. Det går inte att anpassa 

lokalen till grupparbeten eller andra alternativa sittningar. Detta gör att de inte är speciellt 

ändamålsenliga till annat än föreläsningar.  

 

Under intervjun berättar B om hur klassrummet vi är i ska inspirera och skapa möjligheter till 

olika sorts arbete. Där finns många bord som går att flytta runt och därmed ändra möbleringen 

efter hur man jobbar. Den stora salen går även att dela av till två mindre.   

Övriga kommentarer 

Vissa av de saker lärarna berättade kan jag inte sortera in under någon av de metoderna ovan, 

men vill ändå få med dem då jag tycker att det bidrar till att visa hur de två lärarna arbetar, 

därför har jag lagt dem under denna rubrik. 

”… principen att det ska vara något nytt för oss. Vi ska tycka att det är kul, det får inte 

bli upprepning.”(Lärare A) 

Lärare A berättar att de skapar successivt, både metoder, innehåll och teman beroende på vad 

som är aktuellt och vad eleverna har för bakgrund. För A är det viktigt att det inte blir för 

tråkigt för A själv, sedan är det väldigt inspirerande med elever som verkligen vill något.   

Lärare B svarar att man ska ta de metoder man själv är förtrogen med och kan, och att man 

kan utveckla dem genom att möta och lyssna på andra lärare. Det är viktigt att man har en 

bred repertoar av undervisningsstrategier och att man stämmer av med den grupp man jobbar 

med. Redan när man planerar sin undervisning ska man se till att det finns variation i 

undervisningen, detta för att alla elever är olika och för att nå så många elever som möjligt är 

det viktigt att prova olika arbetssätt och arbetsformer. Centralt är att det ska finnas en tydlig 

struktur och variation för alla lektioner, med en tydlig början och ett tydligt slut.      
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”Jag tycker att det är en otroligt viktig egenskap hos en lärare att man är intresserad 

av andra människor överhuvudtaget.” (Lärare B)  

På frågan om hur de bedömer eleverna svarar A att varje projekt har en beskrivning och 

betygskriterier som lärarna kan sätta betyg efter, och har man bara tydliga kriterier bör det 

inte vara några problem. 

”Jag har massa prov också,…, som är lite svårare än vanligt eftersom vi 

förhoppningsvis lär oss lite mer än vanligt.” (Lärare A) 

När eleverna ska utföra laborationer så sker hopparningen av eleverna alltid slumpmässigt 

genom att de får dra kort. Eleverna får själva inte sätta välja labbpartner och i för det mesta 

lottas även grupper fram, då lärarna inte vill att det ska bli elever som blir över eller känner 

sig utanför. Ett undantag är projektarbetet i trean då eleverna ska få jobba med någon man vet 

funkar med.   

B tycker att det kan vara svårare att bedöma eleverna men att det är något man får träna på. 

Numera finns det bra litteratur och en bedömningsdidaktik som man som lärare kan söka stöd 

i, samt att det talas mycket om det lärare emellan. Detta är något som vuxit fram och förekom 

inte alls när B började jobba.   

A avslutar med att tala om hur viktigt det är att eleverna inser sin begåvning, många utnyttjar 

inte sin fulla kompetens och A jobbar med att ”fiska upp” deras begåvning. A berättar om hur 

roligt det är att se när eleven inser att de kan, och som en följd av detta växer de i andra 

ämnen också. Det är även viktigt att eleverna vågar ifrågasätta och säga ifrån när någonting är 

fel, det vinner både de och läraren på.   

B rundar av med att som lärare får man ha antennerna ute och känna av var klassen behöver, 

men när man går in i klassrummet ska du som lärare göra det du tycker om. 

Sammanfattning 

De båda lärarna använder sig av många olika metoder och anpassar dem efter vilken grupp 

eller klass de jobbar med. Centralt för de båda är att de vill känna en nyfikenhet och 

inspiration för det de gör. Om man ska förmedla ett intresse till eleverna för sitt ämne måste 
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man själv tycka att det är roligt och intressant samt känna en lust inför ämnet. Att variera sig 

och använda många olika metoder blir både ett sätt att hålla uppe deras kunskaper och det 

egna intresset men även att fånga upp så många elever som möjligt och därmed hitta ett 

inlärningssätt som passar varje enskild individ.    
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Diskussion 

 

 

Resultatet av min undersökning visar att de lärare jag intervjuat använder många olika 

metoder och att det ofta sker ett överlapp mellan dem och att de används i kombination med 

traditionell undervisning. Dock har jag valt att särskilja metoderna från varandra för att på så 

vis kunna diskutera fördelar och nackdelar med metoden och eventuellt annat som 

framkommit under resultatdelen. 

 

”Målet med naturvetenskap är att förklara och beskriva verkligheten, både den levande 

(biotiska) och den ickelevande (abiotiska) och det måste ske på ett systematiskt sätt och 

helst utan självmotsägelser för att vara vetenskaplig.” (Sjøberg, 2005, s. 65) 

Rollspel/Drama 

Denna metod är mycket flexibel och går att variera på många olika sätt. Miljöfrågor och 

konferenser likt den i Köpenhamn 2009 kan spelas upp i biologi eller naturkunskap. 

Ämnesöverskridande kan man arbeta med samhällskunskap och svenska genom att sätta sig in 

i ländernas ekonomiska situation och andra händelser som påverkar ländernas ställning. Det 

finns stora fördelar med att man kan ta aktuella händelser som oljeriggen utanför USA:s 

sydkust och spela upp hur lokalbefolkningen påverkas eller hur man som representant för BP 

väljer i olika situationer. Evolution kan kombineras med religion, det finns en stor frihet att 

kombinera ämnen och situationer men det kräver att man har en tydlig problemformulering 

eller situation man vill att eleverna ska spela upp och att eleverna hinner och kan sätta sig in i 

de olika roller som finns (Ødegaard, 2003). Detta kan ske genom att eleverna får jobba med 

att ta fram information enskilt eller i grupp, eller att de får färdigskrivna roller. 

 

Här är det självklart relevant att eleverna vill prova på att spela en roll och detta fungerar 

kanske inte i alla klasser eller verksamheter, men genom att introducera tänkandet i olika 

situationer så som att man kan ge frågor till eleverna att tänka ur någon annans perspektiv och 

att läraren vågar spela olika roller så kan man långsamt introducera denna metod i 

undervisningen.  
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Genom att få anta andra personers åsikter och tankesätt stödjer man elevernas utveckling för 

att ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” som det står i Lpo 94 

och Lpf94 (Lärarens handbok, 2008, s. 35 & 59). Dock är det viktigt att påtala att det eleverna 

säger och uttrycker åsikter om när de spelar en roll är just rollens åsikter och inte elevens. Här 

tror jag även att det är bra att diskutera spelet i klassen efteråt och att läraren styr 

diskussionen. Vad skedde och hur upplevde eleverna spelet och vad kom de fram till.  

 

Genom att metoden är så flexibel kan man välja hur avancerat det ska bli, från korta 

improvisationer eller dramatiseringar till hela pjäser (Dorion, 2009; Ødegaard, 2003).     

Laborationer 

Laborationer kan utföras på många olika sätt, eleverna kan jobba enskilt, parvis eller i grupp. 

Det kan vara demonstrationslaborationer där läraren visar ett experiment som är allt för farligt 

för att eleverna ska få utföra dem, eller laborationer som eleverna får utföra hemma. Denna 

typ av laboration kan vara bra då föräldrarna engageras och det kan öppna upp för 

vetenskapliga diskussioner i hemmet.  

  

Att eleverna ”utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,  

utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder till 

att teorierna förändras” (Kursplan för naturorienterade ämnen, 2010) är något eleverna ska 

lära sig genom experimentellt arbete. I intervjun nämner Lärare B att det är viktigt att 

eleverna utvecklar en labbvana. Från början bör labbarna vara enkla och lättförståliga för att 

bli mer avancerade när eleverna får mera vana av att tänka vetenskapligt. Detta leder 

förhoppningsvis till att eleverna utvecklar en egen förståelse och förmåga att förklara den 

materiella världen och naturen (Wickman & Persson, 2009) 

 

Genom att eleverna på skola A kan få testa de nästan senaste metoderna inom forskning 

skapas en relation till vad forskningen idag sysslar med. Eleverna kan få pröva metoder som 

används inom till exempel genetikforskning och då många går inriktning mot journalistik 

skapar det en förståelse för forskningsmetoder så att eleverna förhoppningsvis kan mer 

kritiskt granska vad som skrivs eller själva skriva artiklar med vetenskapligt innehåll. Detta är 
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även ett sätt att komma bort ifrån laborationer som är helt tillrättalagda och förstå hur 

forskning fungerar i verkligheten (Sjøberg, 2005). 

 

Det är viktigt att förklara metoderna som eleverna använder då det annars kan vara svårt att 

först vad de laborerar om. För att förstå kräver det god kunskap om DNA och dess 

uppbyggnad som i fallet med PCR. Därför tror jag att om eleverna ska utföra sådana 

laborationer krävs det att det är halvklass, både under utförande och genomgångar. Detta för 

att läraren ska hinna med varje enskild elev och se att de förstår vad de gör. Nackdelen med 

ett sådant här labb är att de flest apparater är mycket dyra och känsliga, vilket gör att lätt kan 

gå sönder och kan vara dyra att laga. Det kräver även att läraren har laborationsvana och vet 

hur apparater och tekniken fungerar, och där krävs det att läraren vidareutbildat sig. Då man 

ofta jobbar med mycket små material mängder och i fallet med DNA krävs det för att få 

resultat att de som utför labben är noggrann och inte kontaminerar prover för att man ska få 

resultat, och detta kräver att eleverna har en viss laborationsvana.  

 

De båda lärarna i studien använder sig av många olika typer av experiment och laborationer 

och de visar också på en progression. Lärare B jobbar mot lägre klasser och där är det mycket 

praktiska experiment med vardagssaker, medan lärare As elever har tillgång till ytterst 

avancerade laborationsmetoder. Lärarna anser även att praktiska arbetssätt och att prata om 

dem är viktiga arbetssätt för att eleverna ska få en ökad förståelse för naturvetenskap.  

 

För att eleverna ska få så stort utbyte av laborationer eller exkursioner bör det finnas en tydlig 

koppling mellan dem och den teoretiska undervisningen (Abrahams, 2009; Andersson, 2001; 

Sjøberg, 2005; Sutton, 1998). Dock finns det en svårighet i att alla elever inte uppfattar saker 

på samma sätt, så det är inte säkert att alla ser kopplingen mellan teori och laborationen.  

    

Under intervjun verkar det som att A vill att eleverna ska identifiera sig med forskare, både 

genom att de finns möjligheter att utföra avancerade laborationer och att identifiera sig med 

Nobelpristagare på olika sätt. De har även vita labbrockar som brukar vara sinnebilden av en 

forskare. Tvärtemot så vill inte lärare B bli sedd som en kemist i vit rock utan gå klädd i 

vanliga kläder. Detta tycker jag är intressant och en tanke kan vara att det beror på att 

eleverna har olika ålder. De yngre som B undervisar har troligtvis ännu inte utvecklat ett 

uttalat intresse för naturvetenskap och ser kanske dessa ämnen som svåra eller komplicerade. 
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Att då B framställer dem som att ”alla” kan och att det finns en stark vardagsanknytning är 

bra för att ta bort de uppfattningarna. Lärare A undervisar på högre nivå med elever som har 

valt inriktning och där med kan antas ha ett uttalat intresse för de ämnen de läser. Att då 

inspirera och motivera eleverna genom att visa hur långt man kan nå och vad forskningen kan 

göra kan vara ett sätt att få dem att välja vidareutbildningar inom de områdena.   

Studiebesök/resor 

Att åka på studiebesök till museum eller andra platser är relativt vanligt i skolor. Som lärare 

kan man jobba förberedande inför besöket och efteråt på olika sätt. Många museer har 

utbildade pedagoger som sätter samman utställningarna och materialet till denna. Det är inte 

ovanligt att det finns rum där klasser kan arbete med olika teman som fanns på utställningen. 

Tekniska museet i Stockholm gjorde under läsåret 97/98 en utställning som hette ”Teknik som 

talar alla språk” som elever på två olika skolor skapat (Persson, 2005).                      

 

På skola A jobbar man medvetet med att eleverna ska få en anknytning till samhället på olika 

sätt, dels genom elevutställningar på olika bibliotek men också genom besök på olika 

arbetsplatser. Detta kan vara informativt för elever och ge dem en chans att se olika yrken 

som de kanske inte annars skulle fått se. Detta är bra ur ett samhällsperspektiv att elever ser 

skolan som en början på en yrkeskarriär och vilka olika val det finns. Att elever får en 

möjlighet att träffa vuxna som jobbar i olika yrken och berätta hur de kommit dit kan vara 

inspirerande, framför allt för elever som kanske inte har sådana möjligheter via sin egen 

familjesituation. Elever tycker ofta att det är roligt att åka på olika studiebesk och om de får 

vara med att påverka undervisningen genom att exempelvis få vara med att bestämma 

studiebesök kan inlärningen påverkas positivt (Helldén, 2005).  

Ämnesöverskridande projekt och projektarbeten 

Det är populärt på många skolor att jobba i olika typer av projekt, korta eller långa. Dessa kan 

vara initierade av eleverna eller styras av en eller flera lärare. Fördelarna är många, man kan 

välja ämnen som eleverna är intresserade av, jobba praktiskt med olika skapande modeller, 

ämnesöverskridande eller inom ett ämne. Det finns även olika problem förknippat med detta 
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undervisningsupplägg, om klasserna är stor, lokalerna inte är anpassade efter arbetssättet. 

Lärare B nämner även att det som lärare gäller att ha lite koll på eleverna så att de verkligen 

arbetar, eleverna gör nämligen inte alltid det man tror. Om man bara jobbar i projekt kan det 

vara enbart vissa elever som tar till sig kunskap och andra försvinner bort och glider bara 

med. Allt detta beror på hur projektet är upplagt och arbetsformerna för detta. En studie 

visade att elever som arbetar med undersökningsbaserad praktisk verksamhet uppfattade 

undersökningarna som rutinmässiga mätningar avsedda för att skriva en rapport istället för ett 

sätt att kunna finna bevis som man sedan kunde diskutera omkring (Watson et al, 2004). 

Därför är det viktigt att eleverna får feedback för sitt arbete och att det finns ett nära 

samarbete mellan lärare och elever. Det är även viktigt att eleverna får reda på ändamålet med 

den modell de skapar, för att den ska få mening. Utifrån modellerna kan eleverna dra 

förutsägelser och skapa ny kunskap (Schwarz et al, 2009). Lärare B nämner även att det finns 

fördelar med att vara flera lärare som jobbar med större grupper, och att vara flera lärare kan 

skapa inspirerande diskussioner och eleverna får möjlighet att jobba med olika pedagoger. 

 

De båda lärarna talar om möjligheten att använda datorer och andra tekniska möjligheter i 

undervisningen. Här finns enorma möjligheter till att variera undervisningen och de flesta 

elever har redan en mycket bra förförståelse om hur datorer fungerar. Det är en stor fördel om 

datorbaserade undervisningspaket kan anpassas till specifika situationer av lärarna och 

eleverna kan utföra komplexa studier och att det inte krävs dyra licenser då många skolor har 

begränsad ekonomi. Det är även viktigt att det finns inbyggda sätt för eleverna att logga sitt 

arbete och att läraren kan följa elevernas tankar och progression. När jag gjorde VFU på 

gymnasiet var det en lärare som lät eleverna spela Spore, som är ett dataspel där man följer en 

fantasivarelse från födseln och hur den utvecklas, samtidigt som de läste om evolution. 

Eleverna fick skriva loggböcker och svara på frågor om evolution.   

Utomhuspedagogik 

Utomhusundervisning kan ge otroligt mycket inspiration till elever och lärare men ofta kräver 

det mera tid och planering än inomhuslektioner. Elever måste ha tillgång till rätt kläder och 

det kan krävas mer utrustning och planerande för läraren. Om skolan inte ligger i närheten av 

den miljö man vill besöka kan det krävas längre tid för att man ska hinna utföra exkursionen. 

Detta kan leda till schematekniska problem och minska spontaniteten. Om läraren sedan 
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planerat in utomhuslektioner och vädret är dåligt och kallt kan det vara svårt att behålla 

elevernas humör uppe.  

 

Det går även att ha enklare typer av utomhuspedagogik i närheten av skolan så som A visar på 

mångfotingar i rabatterna precis vid skolan.  

 

På många skolor arbetar man med PBL utomhus med olika miljöfrågor, och det kan vara ett 

sätt att skapa intresse för miljö och elevernas närmiljö genom att deras egen nyfikenhet 

stimuleras (Wong & Day, 2009). 

Läsa, berätta och modeller 

Att låta elever skriva och använda språket utvecklar deras känsla och förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp och termer. Läraren får en möjlighet att se hur eleverna tänker 

och eleverna synliggör hur de tänker för sig själva. Om man inte förstått eller gjort klart något 

för sig själv brukar man heller inte kunna förklara det för någon annan (Sandström-Madsén, 

1996). När elever berättar för varandra och samarbetar med andra kan de lära sig nya saker 

och ifrågasätta sina egna idéer, och utveckla nya tankegångar och undervisning med mycket 

diskussioner bidrar till framgångsrikt lärande (Solomon, 1998; Ritchie & Tobin, 2001). Lärare 

B nämner att det är viktigt att det finns en mottagare när elever ska redovisa eller förklara 

något. Om eleverna förklarar muntligt eller skriftligt ställer olika krav på dem. Skriftliga 

förklaringar ställer större krav på precision och tydlighet än det talade språket.    

 

Modeller kan vara viktiga på det sätt att det kan väcka idéer som man kan titta efter och ge 

bättre beskrivningar om hur vi uppfattar saker. Modeller har därför både ett heuristiskt värde, 

genom att det leder tankar och väcker nya idéer, och ett pedagogiskt värde, genom att 

eleverna kan jämföra det kända och synliga (modellen) med det osynliga och okända (teorin) 

(Sjøberg, 2005). 

 

Vid användandet av modeller, så som atomer och molekyler, är det viktigt att påpeka för 

elever att det är just förenklade modeller och inte verkligheten (Schwarz et al, 2009). 

Modeller skapas av forskare för att hjälpa till att förklara deras idéer för andra och att se om 

de kan fungera, och för att hjälpa till vid deras tänkande. Elever skapar oftast inte modeller för 
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detta ändamål utan för att läraren sagt att de ska göra det. Att få eleverna att förstå varför de 

gör modellerna är därför viktigt och vad de kan användas till (Schwarz et al, 2009).  

Det finns alltid en risk att elever inte kan skilja modellen från verkligheten och tro att atomer 

är färgglada kulor och att bindningar är små stavar mellan dessa. Som lärare bör man därför 

vara noga med vilka modeller man arbetar med och på vilket sätt. Allt för att undvika 

förvirring och gärna hitta modeller som ligger så nära verkligheten som möjligt.   

 

Om det material man jobbar med, läroböcker, eget eller annan typ av material, kan synliggöra 

tanken bakom vetenskapliga resonemang och hjälpa eleverna att visualisera sina egna tankar 

och få teorier begripliga underlättar det.  

Anpassade lokaler 

Att lokalerna har en viktig roll för vilken typ av undervisning som går att bedriva är välkänt. 

Om man som lärare väljer att jobba praktiskt med att skapa modeller, jobba i grupper eller 

vilken annan typ av icke-traditionell undervisning är det av vikt att lokalerna går att förändra 

efter verksamheten (Eriksson, 2000). Att stolar och bord går att förflytta och att det finns 

möjligheter att förvara arbeten mellan lektioner, att det kunna använda olika typer av teknisk 

apparatur så som datorer, overhead, projektorer. Ju mer anpassningsbart ett klassrum är, desto 

mer sätt kan det användas på. Lärare A påpekar även detta vid rundvandringen på skolan, 

gradängsalarna är svåra att använda till något annat än föreläsningar och betydligt mindre 

flexibelt än den andra laborationssalen som hade både vanliga bord och stolar samt 

laborationsplatser. Därför bör man planera och organisera klassrum som är så flexibla som 

möjligt så att laborationer och vanlig undervisning kan kombineras. När nya skolor byggs bör 

de konstrueras med tanke på verksamheten som ska bedrivas där (Arzi, 1998) och lärare bör 

ha möjlighet att delta i planeringen tillsammans med arkitekter.   

 

Det finns olika sätt att göra vetenskap mer tillgängligt genom att uppmuntra studenter att 

undersöka problem från verkligheten och testa sina idéer mot olika bevis. Detta kräver att 

eleverna får möjlighet att testa och ompröva sina tankar i laborationer där detta är möjligt. 

 

Andra alternativa metoder som lärarna inte nämnt är loggbok- eller loggboksskrivande där 

eleverna själva kan skriva ned sin utveckling eller frågor de funderar över och som kan ge 
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goda möjligheter till reflektion. Skrivandet kan bli en del av lärandeprocessen där eleverna får 

träna på att skriva naturvetenskapligt och öva på att behärska språket. Det kan vara en bra 

övning inför att eleverna i högre klasser får skriva labbrapporter.    

 

Slutligen vill jag nämna att metoden i sig inte är målet utan att eleverna ska få en stor 

kunskapstörst och att vi som lärare ska underlätta deras förmåga till inlärning. Då alla 

människor lär på olika sätt gäller det som lärare att kunna se till varje individs behov och det 

är här jag tror att alternativa metoderna kan spela störst roll. Genom att aktivera många olika 

sinnen, syn, hörsel, känsel och smak och kunna kombinera det med rörelse gör att olika 

områden i hjärnan aktiveras samtidigt och leder till att nya synapser bildas (Kandel et al, 

2000). Att få pröva på saker under leksamma och fantasifulla förhållanden kan öppna nya 

vägar till kunskap. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

Vilka ämnen och årskurser undervisar du i? 

 

Frågor om alternativa inlärningsmetoder: 

Berätta lite om hur du undervisar alternativt lägger upp undervisning 

Vilka metoder jobbar du med? 

Vilka moment i undervisningen tycker du är viktiga? 

Hur lägger du upp planering av lektioner? 

Hur kan man som lärare arbeta med att kombinera olika typer av arbetssätt? Ge gärna ett 

exempel 

På vilka sätt kan man stimulera elevernas egen kunskapsinhämtning? 

Hur jobbar du för att öka elevernas förståelse för dina ämnen? 

Vad tycker kollegor och skolledning om ditt arbetssätt? 

Hur avspeglas ditt arbetssätt i bedömningssituationer? 

Övriga synpunkter? Finns det något du vill tillägga? 

 

 


