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Sammanfattning 
Abstract 
Denna uppsats är skriven höstterminen 1997, då ett nytt läromedel började utvärderas i Linköping. 
Den svenska skolan har sedan en tid haft bristande natur- och teknikundervisning i de lägre 
årskurserna. Den Kungliga Vetenskapsakademien gav vissa av Linköpings skolor uppdraget att i 
lärarlag arbeta med ett nytt material, för att kunna se dess fördelar och brister. Materialet heter 
Science and Technology for Children (STC) och är framtaget av den amerikanska organisationen 
National Science Resource Center. Sedan utvärderingen av STC har läromedlet bytt namn till NTA 
(Natur och Teknik för Alla). 
 
Den Kungliga Vetenskapsakademien bad också ett antal lärarkandidater på Linköpings 
lärarhögskola att hjälpa till med utvärderingen. I denna uppsats behandlas ett av de tre teman som 
utvärderas i Linköping, nämligen Plant growth and Development, ett tema där man får följa en 
växts hela livscykel. 
 
Uppsatsen är en studie av de utvärderande lärarlagens arbete. En enkät har delats ut för att 
kartlägga lärarnas attityder till läromedlet. Vissa åsikter har registrerats vid personliga samtal. 
Syftet är att se om lärarna tycker att STC är något för den svenska skolan, och om användandet av 
STC kan motiveras av läroplanen, Lpo94.  
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är skriven höstterminen 1997, då ett nytt läromedel började utvärderas i Linköping. Den svenska 
skolan har sedan en tid haft bristande natur- och teknikundervisning i de lägre årskurserna. Den Kungliga 
Vetenskapsakademien gav vissa av Linköpings skolor uppdraget att i lärarlag arbeta med ett nytt material, för att 
kunna se dess fördelar och brister. Materialet heter Science and Technology for Children (STC) och är framtaget 
av den amerikanska organisationen National Science Resource Center. Sedan utvärderingen av STC har 
läromedlet bytt namn till NTA (Natur och Teknik för Alla). 
 
Den Kungliga Vetenskapsakademien bad också ett antal lärarkandidater på Linköpings lärarhögskola att hjälpa 
till med utvärderingen. I denna uppsats behandlas ett av de tre teman som utvärderas i Linköping, nämligen Plant 
growth and Development, ett tema där man får följa en växts hela livscykel. 
 
Uppsatsen är en studie av de utvärderande lärarlagens arbete. En enkät har delats ut för att kartlägga lärarnas 
attityder till läromedlet. Vissa åsikter har registrerats vid personliga samtal. Syftet är att se om lärarna tycker att 
STC är något för den svenska skolan, och om användandet av STC kan motiveras av läroplanen, Lpo94.  
 
 
Abstract 
 
This study is written 1997 when a new teaching aid was evaluated in Linköping. The Swedish school has for a 
period of time been having an insufficient science education. The Royal Academy of Science gave a number of 
schools in Linköping the commission to work with a new teaching aid and try to find advantages and 
disadvantages. The teaching aid is called Science and Technology for Children (STC) and is developed by the 
American organisation National Science Resource Centre (NSRC).  
 
The Royal Academy of Science also asked a number of students at the institute of education in Linköping to help 
them to evaluate. In this particular study, one of the three themes that were evaluated in Linköping is treated: 
Plant Growth and Development. 
 
This is a study of the work that the teachers have done. An inquiry has been used to find out what the teachers 
think about this theme. Some points of view have been registered at interviews. The purpose is to find out 
whether this teaching aid is suitable for the Swedish school, and if the use of it can be motivated by the Swedish 
curriculum.  
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Bakgrund 
 
Den Kungliga Vetenskapsakademien har upptäckt att ett problem uppenbarar sig i den 
svenska skolan. Under de första skolåren (år 1-6) ges för lite tillfälle för eleverna att förkovra 
sig i naturorienterade ämnen eller natur och teknik (NT). Det ges helt enkelt inte möjlighet att 
få utveckla sitt intresse för NT. Ett av problemen verkar vara att lärare som undervisar i dessa 
årskurser, inte törs driva denna undervisning, då de känner att de har för litet kunnande inom 
området. Ett annat problem är att det är brist på läromedel för årskurs 1-6 inom NT-sektorn. 
Detta leder enligt Sohlberg till att tyngdpunkten inom OÄ-undervisningen skjuts över till SO-
ämnena (ex geografi och historia) på bekostnad av NT.  
 
Sohlberg påpekar också att en engagerande lärare kan vara orsaken till att man senare i livet 
väljer en viss utbildning. Problemet med NT-undervisningen i grundskolan medför alltså 
konsekvenser som att elever inte väljer att vidareutbilda sig inom den naturvetenskapliga 
sektorn.  
 

”Behovet av insikter i naturvetenskapliga frågor bland allmänheten tenderar därför att öka i framtiden.”  
(Sohlberg, 1994) 

 
Ovanstående citat var skäl nog för Kungliga Vetenskapsakademien att gå från ord till 
handling, och det är här som STC kommer in i bilden. I USA har man sedan en tid känt till de 
nyss nämnda problemen och 1985 bestämde man sig för att göra något. National Science 
Resource Center (NSRC) startades (av National Academy of Sciences och Smithsonian 
Institution). NSRC´s uppgift är att ”öka det naturvetenskapliga och tekniska samt 
forskningsinriktade tänkandet i skolorna i USA” (Sohlberg, 1994). Syftet är att stärka 
självförtroendet hos de lärare som undervisar år 1-6 i NT. Metoden man använder är att 
engagera människor från universitetsnivå till förskolenivå för att planera och organisera NT-
undervisningen. Liknande metod har använts tidigare i Sverige då personer från företag gått in 
och arbetat som konsulter i skolan, där de endast agerat som experter inom sitt område. 
 
Materialet som NSRC förser skolorna med heter Science and Technology for Children (STC) 
och det är alltså detta material som denna uppsats handlar om. Materialet började göras 1988 
och innehåller sammanlagt 24 teman, fyra för varje årskurs 1-6. Materialet är gjort så, att det 
ska tillhandahålla erfarenheter inom respektive ämne, och samtidigt utveckla eleven till en 
kritiskt tänkande människa. Eleven ska under arbetets gång bli en skicklig problemlösare. En 
viktig del i STC, är att eleverna ska göra förutsägelser om vad de tror kommer att hända. 
 
Det är också meningen att STC ska ge eleven möjligheten att ta till sig tankegångar och 
färdigheter som är anpassade för just den ålder eleven befinner sig i. Barnens förmåga att 
tänka abstrakt ökar med åren och därför har man ordnat färdigheterna efter en speciell 
ordning. Tabellen beskriver vilka färdigheter STC har placerat och i vilken ”grade”. (Grade 2 i 
USA motsvarar årskurs 1 i Sverige, man börjar skolan ett år tidigare i USA) 
 
 
 



 

 

 
   Grades    
Färdigheter 1 2 3 4 5 6 
Observera 
Mäta 
Identifiera 
samband 

n n n n n n 

Söka bevis 
Se mönster 
och cykler 

 n n n n n 

Se orsak och 
verkan. 
 

   n n n 

Konstruera 
och handleda  
kontrollerade 
experiment 

     n 

 
 
STC är ett material som bygger på vardagliga företeelser och är uppbyggt av laborativa 
moment. Det viktigaste av allt är att man använder ett undersökande arbetssätt och att man 
utgår från barnens egna erfarenheter. Arbetssättet ska ge forskningsinriktade elever. Tanken 
med STC är att barnen ska utsättas för s.k. ”hands-on”-pedagogik, dvs en pedagogik där 
barnen arbetar aktivt och undersökande och därigenom skapar sina egna kunskaper. 
Författarna av läromedlet utgår från att barn från början har en positiv inställning till inlärning 
och att läraren bara behöver utnyttja det. 
 
I STC använder man en speciell arbetsgång innehållande fyra steg. Arbetsgången är framtagen 
ur forskningsresultat om barns inlärning. Arbetsgången grundar sig på att barn skaffar sin egen 
kunskap och att det bästa är om de får experimentera själva och göra egna upptäckter. Så här 
ser inlärningscykeln ut i korthet: 
 
• Fokusera: Man undersöker och klargör barnens uppfattningar om ämnet. 
 
• Undersök: Man ger barnen möjlighet att genomföra handfasta experiment och   därigenom 

undersöka föremål, organismer och vetenskapsrelaterade fenomen. 
 
• Reflektera: Barnen uppmuntras att diskutera observationer och att pröva sina idéer.  
 
• Använd: Barnen får hjälp att diskutera hur de kan använda sina kunskaper i nya 

situationer.  
 
I skrivande stund utvärderas tre olika teman av STC i Linköping. Dessa tre är: 
 
• Floating and sinking, fysik 
• Chemichal tests, kemi 
• Plant growth and development, biologi (Det är detta tema som denna uppsats utvärderar.) 
 



 

 

Varje tema består av en låda med lektionsmaterial. Man har allt material man behöver 
inklusive en mycket detaljerad lärarhandledning. Efter avslutat arbete kan lådan behöva fyllas 
på med vissa engångsartiklar som t.ex. plastmuggar. Lärarhandledningen ger lektionsplanering 
och talar om vad som behöver förberedas. Den ger dessutom tips på integrering av andra 
ämnen. I lärarhandledningen finns små symboler som indikerar att det finns möjlighet till 
ämnesintegrering. Ett tema tar ungefär åtta veckor att genomföra om man har två lektioner per 
vecka. Något som hindrar många lärare från att satsa på NT är det stora mängd arbete det 
medför att samla in material för att kunna genomföra ett arbetsområde. En av finesserna med 
STC är att detta redan är gjort.  
 
Något viktigt i arbetet med STC är den s.k. merläsninghörnan, säkert något som många lärare 
redan använt. Här ska eleverna kunna fördjupa sig ytterligare genom att läsa, använda sig av 
datorer, mikroskop eller annan teknisk utrustning. Detta ska leda till individualiserad 
undervisning. Material till detta får läraren samla in själv.  
 
1.1. Temat ”Plant growth and development” - en snabbgenomgång 
 
Eleverna arbetar i grupper om två. Varje elev har dock en egen anteckningsbok i vilken 
fortlöpande anteckningar görs. 
 
När eleverna arbetar sig genom detta tema, får de se en växts hela livscykel. Växten man 
använder heter åkerkål (Brassica rapa) och den genomgår sin livscykel på ca 40 dagar.  
 
Inledningsvis tar man reda på vad man vet om växter. (Denna idé är viktig för STC. Man bör 
alltid veta var eleven befinner sig innan man går vidare.) Lektion ett innehåller bland annat 
studier av ett frö. Man klämmer och luktar på fröet. Man fortsätter med att öppna ett blötlagt 
frö för att studera fröets delar. En av uppgifterna är att ta reda på vilken del av fröet som 
kommer att bli rötter, stam och blad. 
 
När man gjort detta börjar planteringen. Eleverna får ett arbetsblad med noggranna 
instruktioner. När man genomfört planteringen uppmanas man gå tillbaka och tänka på vad 
som hände när man lade ett frö i blöt. Här är det meningen att eleven ska försöka göra en 
förutsägelse om vad som kommer att hända med det nyss planterade fröet. 
 
I nästa lektion får eleverna gallra bort de svagaste plantorna till förmån för dem som blivit lite 
större. Det har nu gått omkring fem dagar sedan planteringen.  
 
Lektionen därpå börjar mätningarna av plantan. Eleverna får lära sig att göra ett diagram över 
hur växten ökar i storlek. Avslutningsvis får eleverna fundera på t.ex. varför plantorna 
varierade i storlek. 
 
När åkerkålen nått dag 7, 8 eller 9, är det dags att börja observera bladen och knopparna. Man 
identifierar hjärtblad och egentliga blad. Eleverna ritar plantan och namnger alla delar. De 
skriver också en text om den. 
 
Nu börjar man studera tillväxten. När plantan nått dag 12-13 börjar den växa snabbare, denna 
period kallas tillväxtperioden. Under arbetets gång, ska eleverna göra förutsägelser om hur 
stor de tror att plantan är nästa dag. Om det går, ska man försöka mäta sin planta varje dag, för 
att sedan kunna se i sitt diagram när plantan växte som mest.  



 

 

 
Nu börjar man tala om varför bin är så viktiga i sammanhanget. Klassen ”brainstormar” och 
eleverna antecknar sådant de undrar över. Varje elev ritar sitt eget bi som läraren sparar. Man 
kommer att rita ett till senare under kursen för att se om man ritar annorlunda. Frågan är nu, 
varför bin är med i temat? Vad har bin med åkerkål att göra? 
 
Nu har klassen nått lektion nio och man ska studera ett bi på närmre håll. Man limmar fast ett 
torkat bi på en pinne så att man lätt kan se alla delar.  
 
Nästa lektion studerar man blommorna på nära håll. Eleverna använder förstoringsglas och de 
jämför sina observationer med varandra. Barnen lär sig namnen på blommans viktigaste delar. 
Klassen lär sig att åkerkål tillhör familjen korsblommiga. Man studerar formen hos en 
korsblommig växt och lär sig de generella dragen. 
 
Man fortsätter med att pollinera sina blommor. Nu lär man sig sambandet mellan blommor 
och bin. Eleverna använder sig av de bin som sitter på pinnar (som de har använt tidigare), när 
de pollinerar sina blommor. Klassen diskuterar bland annat varför korspollinering är viktig.  
 
Mellan dag 17 och 35 kommer eleverna att kunna studera stora förändringar hos plantan. 
Eleverna ombes att studera blommorna extra noga eftersom de genomgår den största 
förändringen. De studerar blommans delar för att kunna berätta för klassen vad de observerat. 
Eleverna får rita av plantan och anteckna vad de sett. Man mäter också höjden på plantan och 
för in värdet i diagrammet över blommans tillväxt. Eleverna kan någon gång under denna 
period upptäcka att blommorna har förvandlats till fröskidor, och när detta hänt, plockar man 
av en av dessa för närmare observation. Eleverna får studera en fröskida som sitter kvar på 
växten för att se hur den utvecklas. De för noggranna anteckningar.  
 
Lektion 13 ägnas åt att göra en modell av en kålblomma, och lektion 14 ägnas åt att göra en 
modell av ett bi. Eleverna delas i grupper och får öva på att planera arbete. De ska exempelvis 
själva välja vilket material, av det som läraren lagt fram, de ska arbeta med, och om de vill 
använda något eget. 
 
Arbetet går vidare med att tolka diagram. Eleverna får svara på frågor om ett bifogat diagram. 
 
Nu har klassen nått den sista lektionen (som har nummer 16), och eftersom den inte längre 
bevattnas är plantan död. Eleverna upptäcker att varje planterat frö gett ett antal frön. Eleverna 
tröskar sina fröskidor med händerna och räknar sina frön. De jämför med det antal de 
planterade. Eleverna får fundera på om det finns något samband mellan vad de just upptäckt 
och det sätt på vilket en bonde försörjer sig.  
 
Avslutningsvis kan man diskutera om det finns frågor om växter som ej blivit besvarade under 
arbetets gång. Eleverna kan om de vill, ge förslag på laborationer man kan göra för att få svar 
på dessa eventuella kvarvarande frågor. 
 



 

 

1.2. Mål för Plant growth and Development 
 
Eleverna ska under arbetets gång ställas inför följande begrepp, färdigheter och 
förhållningssätt. 
 
Begrepp 
 
• Livscykel, tillväxt från frö - bildning av nya frön 
• Livscykelns olika faser 
• Ljus, vatten och näringsämnen 
• Pollinering 
• Korspollinering 
• Ett frö ger en planta, men en planta ger flera frön 
 
Färdigheter 
 
• Plantera och sköta en växt (åkerkål) 
• Observera, beskriva och notera förändringar hos växter 
• Jämföra och diskutera kontinuerliga förändringar hos plantor 
• Mäta och beskriva plantors tillväxt 
• Använda diagram för att visa och jämföra tillväxtmönster 
• Göra förutsägelser om framtida tillväxt utifrån observationer och mätningar 
• Använda litteratur för att lära sig mer om växter 
• Redogöra för resultat och reflektera över vad de lärt sig, såväl skriftligt som med skisser 

som genom diskussioner 
 
Förhållningssätt 
 
• Utveckla intresse för att studera växters livscykler 
• Utveckla sinne för växters behov 
• Utveckla medvetenhet för samspelet mellan växter och djur 
 
 



 

 

2. Syfte 
 
2.1. Delsyfte 1 
 
Syftet med denna uppsats är, att genom en studie av de utvärderande lärarlagens erfarenheter 
av och attityder till STC, se om STC - Plant growth and development är lämpligt eller 
olämplig att använda i den svenska grundskolan 
 
2.2. Delsyfte 2 
 
Det andra syftet är att se om STC - Plant growth and development kan motiveras av Lpo94. 
 
Uppsatsen skrivs på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien och är del i en utvärdering. 
Av denna orsak är den kanske i första hand riktad till de som är intresserade av hur 
utvärderingen gått. 
 
 
 
3. Tidigare läromedelsprojekt 
 
 
3.1. LMN-projektet 
 
1971-72 genomfördes LMN-projektet som hade till uppgift att modernisera mellanstadiets 
NO-undervisning så att den skulle stämma överens med den då gällande läroplanen Lgr69. 
Vid denna tid fanns ett amerikanskt material som hette SCIS. LMN-projektets uppgift var att 
anpassa SCIS till den svenska skolan. Allt påminner mycket om införandet av STC. 
 
Materialet gav barn möjlighet att få undersöka enkla naturvetenskapliga fenomen för att 
senare kunna skapa sin egen uppfattning om omvärlden. Att läsa kompendiet om LMN-
projektet känns som att läsa STC:s kompendier. Pedagogiken är väldigt lik den som STC 
använder.  
 

”En viktig beståndsdel i denna programenhet är den stora, välplanerade och välförsedda materiallådan. 
Bekanta dig med föremålen och deras plats i lådan, så att du kan använda dem lätt och säkert.” (Ur LMN-
projektet. Innehåll, metodik, 1970, s.4) 

 
LMN-projektet innefattade alltså lådor med material, precis som STC. En detalj som gör 
projekten ännu mer lika är att läraren uppmanas att känna sig fri att använda egna idéer och att 
anpassa programmet till sin egen elevgrupp. När man läser detta inser man snabbt att STC inte 
kommer med något nytt rent metodiskt sett. 
 



 

 

Kursplanen för LMN gällde för årkurserna 1-6 och såg ut såhär: 
 
Fysikalisk/Kemisk sekvens Biologisk sekvens 
Föremål och material Organismer 
Växelverkan och system Livscykler 
Delsystem och variabler Populationer 
Relativt läge och rörelse Miljöfaktorer 
Energikällor Samhällen 
Modeller: elektrisk och 
magnetisk växelverkan Ekosystem 

 
 
 
4. Metod 
 
4.1. Kort om utbildning och utvärdering 
 
Det man vanligen menar med utbildning är ett organiserat sätt att lära i grupp. I gruppen ingår 
så kallade studerande som efter en tid antas ha tillägnat sig vissa kunskaper. Resultaten som 
uppnås, förväntas motsvara de mål man satt upp innan utbildningen började. Målen för vår 
grundskola hittar vi i läroplanen och i skolförordningen. Sättet man når målen på kan variera. 
Den studerande kan själv ha stort ansvar eller så kan läraren vara den ledande personen.  
 
När utbildningen är avslutad vill man oftast veta om den varit bra eller dålig. Man vill på 
något sätt mäta huruvida utbildningen varit bra eller dålig. Här använder man ordet 
utvärdering. Utvärdering bör alltid göras så att resultatet jämförs med de mål man ställt upp, 
men man måste också tänka på att det finns yttre omständigheter som kan göra det svårt att 
uppnå målen. Exempel på saker som kan påverka en utbildning är: 
 
• Resurser 
• De studerande 
• Läromedel 
• Skolsituationen 
• Samspel mellan lärare och studerande 
• Attityder 
• Färdigheter 
 
När man utvärderar en kurs eller utbildning måste man förutsätta att läraren gjort sitt bästa till 
exempel när det gäller förarbete. Om de studerande saknar vissa förkunskaper kan detta också 
påverka utbildningens resultat (Bjerstedt, 1965). 
 
4.2. Metodbeskrivning 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga lärarnas attityder till STC. Jag fann det enklast att 
dela ut en enkät med frågor rörande STC - Plant growth and development. Totalt har jag 
samlat in tio enkäter från tre olika skolor. 
 
Det som talar mot enkätmetoden är att jag som lärarstudent inte har någon större vana när det 
gäller att använda just denna metod. Det märks, därför att lärarna har svarat väldigt olika på 



 

 

samma fråga. Detta tyder på att de inte tolkat frågan på samma sätt. Om man ska försöka se 
någon fördel med att inte kunna göra bra enkäter, kanske en är att man får svar på flera frågor 
fast man bara ställt en. 
 
Det jag skulle ha kunnat göra för att få en bättre enkät, är att lämna ut en enkät och sedan 
granskat svaren för att kunna formulera om frågorna. Frågorna hade sett lite annorlunda ut, 
och då hade lärarna förmodligen tolkat frågorna mer likartat.  
 
På den första skolan hade tre lärare arbetat med STC. De bad att få lämna in enkäten 
tillsammans och jag tyckte att det var OK. Problemet är att vissa intressanta åsikter kanske 
sopas under mattan eftersom tre personers åsikter ska bli en. Från denna skola fick jag alltså 
en enkät. Alla tre lärarna på denna skola är män (ungefär i samma ålder) och följaktligen har 
denne enkäts inlämnare blivit en man.  
 
På nästa skola lämnade jag ut sex enkäter. De som fyllde i enkäten var alla kvinnor. När jag 
gav enkäterna till dem, bad jag dem att fylla i en var för att inte några åsikter skulle komma 
bort. Risken när man frågar lärare från samma skola är kanske att lärarna sitter och planerar 
och diskuterar tillsammans och på så vis skaffar sig en slags för skolan gällande attityd till 
STC. Olika synpunkter har ju kommit fram, och därför får man ändå vara nöjd. 
 
På den tredje skolan har tre kvinnliga lärare varit vänliga nog att hjälpa mig genom att fylla i 
enkäten.  
 
Såhär kan det visas i tabellform. 
 
Skola Lärare Kön Ålder Provat STC i år 

1 Kvinna 58 5 
2 Kvinna 56 4 A 
3 Kvinna 34 4 

B 4 Man 41 5 och 6 
5 Kvinna 24 5 och 6 
6 Kvinna 40 4 
7 Kvinna 49 3 
8 Kvinna 50 2 
9 Kvinna 48 5 

C 

10 Kvinna 28 6 
 
 
Nu har det blivit så att undersökningen nästan bara innehåller kvinnor. Jag har funderat på om 
resultatet kan ha blivit missvisande på grund av detta. Det enda som jag kan tänka på är att 
kvinnor kanske har en annorlunda inställning till förberedelser inför lektioner. I den här 
undersökningen ingår bara en man, och hans åsikter skiljer sig inte nämnvärt från kvinnornas. 
Det hade dock varit intressant att kontrollera denna detalj lite mer noggrant, kanske genom att 
fråga tio manliga lärare också. 
 
 
 



 

 

5. Resultat 
 
Här följer nu en redovisning av enkäten. Först en tabell över de lärare som fyllt i enkäten. 
 
Lärare 
nummer: 

Kön Ålder Provat STC i 
årskurs 

Nuvarande tjänst 

1 kvinna 58 5 klasslärare sedan 35 år 
2 kvinna 56 4 klasslärare sedan 10 år 
3 kvinna 34 4 klasslärare sedan 4 år 
4 man 41 5 och 6 klasslärare sedan 11 år 
5 kvinna 24 5 och 6 resurslärare 
6 kvinna 40 4 klasslärare sedan ½ år 
7 kvinna 49 3 klasslärare sedan 14 år 
8 kvinna 50 2 klasslärare sedan 22 år 
9 kvinna 48 5 klasslärare sedan 26 år 
10 kvinna 28 6 klasslärare sedan 2 år 
 
 
Här följer så lärarnas svar. Varje lärares svar står bakom respektive siffra. Symbolen ”-” 
betyder att läraren inte svarat på frågan.  
 
Vad var dina spontana reaktioner under utbildningen? 
 
1. Den var genomtänkt. Den var nyttig - behövdes. Det gick lite för fort ibland. 
2. Fyllig och bra utbildning. God struktur med ett område per dag. 
3. Roligt - men egentligen självklart arbetssätt. Ungefär så är ju förskolemetodiken - där finns 

mycket bra att hämta. 
4. Väldigt bra med ett material där allt är samlat i en box. Väldigt ”styrt” 

material/elevinstruktioner - väldigt lite tänka själv. 
5. Utbildningen liknade den jag fått på lärarhögskolan. 
6. Den var mycket bra. Välstrukturerad. Rita (som presenterade igenom materialet) var ibland 

lite väl övertydlig. Man kanske skulle kunna tänka sig att ha en teoridel plus en praktisk del 
i varje tema. (I just detta tema kanske det inte är så nödvändigt som i Floating and sinking.) 

7. Bra att få prova själv, det som barnen sedan ska göra. 
8. Mycket bra att vi fick prova själva. 
9. Proffsigt. Intressant. Lätt att använda. 
10.Det var ett stimulerande material som gjorde att man blev nyfiken och ville verkligen 

pröva det med barnen. 
 
 



 

 

Var genomgången av materialet tillräcklig? Var den för omfattande? 
 
1. Genomgången var tillräcklig. Vissa moment kändes självklara och hade inte behövts gå 

igenom så noggrant. 
2. Tillräcklig och lagom. 
3. Genomgången tillräcklig, inte för omfattande. 
4. Den var tillräcklig. 
5. Ja, nästan för omfattande, man kan ju läsa! 
6. Genomgången av materialet var tillräcklig. 
7. Genomgången var bra och tillräcklig. 
8. Tillräcklig ja! För omfattande nej! 
9. Lagom. 
10.Inte för omfattande, nästan tvärtom. Det skulle behövas lite kompletterande teorikunskaper 

under den första utbildningen. 
 
Om något utelämnades, vad var det i sådana fall? Vad kunde ha utelämnats? 
 
1.  Jag kommer inte på något bra exempel, men man skulle kunna utelämna instruktioner om 

hur man stryker av en sked med en tändsticka och hur man fyller på jord. 
2.  - 
3.  - 
4.  Vi provade inte på alla föreslagna lektioner, det blev ett axplock. Men det var tillräckligt. 
5.  Allt hade inte behövts gå igenom så noggrant, man hade bara behövt nämna saker som var 

viktigt att tänka på. 
6.  - 
7.  Det var bra, jag har inte saknat något i utbildningen.  
8.  Det var bra! 
9.  - 
10. – 
 
Tycker du att det är orimligt mycket förberedelser innan man kan börja arbeta med 
STC? 
 
1.  Det är mycket förberedelser, men inte orimligt mycket. 
2.  Nej. 
3.  Nej. 
4.  Inte orimligt mycket, men ganska mycket tid tar det. 
5.  Nej, det är inte värre än om man arbetar med NO på vanligt sätt, tvärtom. 
6.  Nej. 
7.  Man måste läsa en hel del innan för att genomföra experimentet. 
8.  Man måste läsa på mycket så man är förberedd, eftersom det var så noga för att få det 

vetenskapligt. 
9.  Man är ovan första gången. Det blir säkert annorlunda när man använder i fortsättningen. 
10. På vår skola fungerade det bra, eftersom vi är fem lärare som kunde hjälpas åt. Det 

positiva är ju att allt material finns i lådorna. 
 



 

 

Tror du att det skulle bli mindre förberedelser om du skulle göra ditt eget laborativa 
läromedel? 
 
1.  Nej, det tror jag inte. 
2.  Nej. 
3.  Nej. 
4.  Nej. 
5.  NEJ, man skulle inte klara att skaffa så mycket saker. 
6.  Nej. 
7.  Nej. Förberedelserna blir av annat slag då, nämligen som att plocka ihop materialet som 

behövs. 
8.  Nej, det är jag inte säker på. Förberedelserna skulle bli av ett annat slag. 
9.  Nej! 
10. Absolut inte. 
  
Skulle du kunna tänka dig att göra ett eget arbetsområde liknande Plant growth and 
development på egen hand? 
 
1.  Nej, det skulle ta alldeles för mycket tid. 
2.  Ja, att sätta frön och följa utvecklingen framåt, men knappast hinna skörda. 
3.  Ja. 
4.  Ja, det har jag genomfört tidigare, inspirerad av 3U-materialet som finns på skolan. 
5.  Inte i samma omfattning. 
6.  Tveksamt, kanske om allt material finns till hands. 
7.  Ja, men inte lika omfattande. 
8.  Inte ett som är lika vetenskapligt och omfattande. Men jag gör gärna om detta. 
9.  Troligtvis inte. 
10. Ja, det skulle gå. (Man odlar ju själv med klassen ibland.) Men inte såhär omfattande. 
 
Beskriv kort hur ni arbetat med STC på er skola. 
 
1.  Vi har varit tre klasser, två fyror och en femma, som arbetat med STC. Varje klass har haft 

sina lektioner. Vi har haft mycket samarbete när det gäller materialet och för att jämföra 
resultat. Vi har följt lektionsgången i elevhäftet och arbetat i helklass (32 elever). Under tre 
veckor hade vi tillgång till lärarkandidat, annars har jag varit ensam lärare. 

2.  Vi har följt instruktionerna ganska noga. Dock har vi vid några tillfällen ändrat 
turordningen mellan lektionerna. Vi kunde inte styra utvecklingen helt eftersom våra 
blommor blommade senare än vad som angivits som normalt. Det tog vi med en 
klackspark. 

3.  Jag har följt handledningen mycket noggrant men vi har inte gjort några extra 
uppgifter/överkurs/forskarhörna på grund av tidsbrist. 

4.  Vi har arbetat med STC i två femmor och två sexor, totalt ca 110 elever. Vi har följt 
instruktionerna mycket noga. 

5.  Vi har arbetat som materialet säger att man ska göra. Vi hoppade över tillverkning av 
blomma i några klasser, och tillverkning av biet i några klasser. Är amerikanska barn mer 
omogna än svenska? 

6.  Vi har arbetat klassvis. 
7.  Vi har flöjt lärarhandledningen. 
8.  Vi har arbetat klassvis och följt lärarhandledning och elevbok. 



 

 

9.  Vi har tillsammans (lärarna på skolan) gått igenom materialet i lådorna. Vi har noggrant 
följt instruktionerna i lärarhandledningen. 

10. Jag har följt STC:s anvisningar. Vissa pass har vi arbetat med engelska stenciler i stället 
för svenska. 

 
Fungerar materialet på lektionstid? 
 
1.  Materialet fungerar bra. 
2.  I stort sett bra. 
3.  Bra. 
4.  I sexan sämre på grund av att eleverna är ovana att laborera, de är svaga läsare, det råder 

osämja, det är för många elever och därmed för trångt i klassrummet, eleverna är ej 
självständiga, eleverna har dålig uthållighet, Bänkarna är ej anpassade etc. I femman 
däremot mycket bra. 

5.  Ja, mycket bra. Det blir gärna stimmigt i klassrummet, eleverna är ovana att arbeta på detta 
sätt. 

6.  Ja, förutom att jorden var lite torr och att bevattningsanläggningen inte fungerade så bra. 
7.  Ja. 
8.  Ja. 
9.  Mycket bra. 
10. Ja, det fungerar bra. 
 
Vilka är elevernas reaktioner? 
 
1.  Eleverna har tyckt att det har varit mycket intressant och spännande. Det har inte varit svårt 

att få dem att jobba med det. 
2.  De är mycket intresserade och engagerade. Hela tiden. 
3.  Mycket positivt men en del elever tycker att det är jobbigt att skriva. 
4.  Ovant i sexan. Många elever tyckte att vi höll på för länge med ett och samma tema. Röriga 

lektioner tyckte många - svåra. I femman ett helt annat tålamod och större upptäckarlusta - 
mycket lärorikt. 

5.  Positiva reaktioner. Många skötte sina växter som om det var deras egna barn. 
6.  De tyckte att det var roligt. De vårdade sin planta ömt. Det var svårt att övertala dem att ta 

bort plantan från bevattningen. Pollineringen tyckte de var jobbig. 
7.  Mycket positivt! Barnen gick och tittade på sina växter så fort de kom in i klassrummet på 

morgonen. 
8.  De har varit mycket positiva och tyckt att det varit roligt. 
9.  De flesta uppskattar det. 
10. Positiva. Många tog det väldigt ”allvarligt” och namngav sina plantor. 
 
Vad kan man säga om lärarhandledningen? (Är den för omfattande?)  
 
1.  Jag har inte använt lärarhandledningen särskilt mycket. Mitt allmänna intryck är att den är 

omständlig. 
2.  - 
3.  Den är mycket konkret och tydlig. Bra. Den är ej för omfattande. 
4.  I det stora hela bra. 
5.  Allt står verkligen i den, den tar bort eget tänkande och lämnar inte så mycket utrymme för 

egna idéer. 



 

 

6.  Jag har inte använt den så mycket. En del som stod i elevboken kunde ha stått i 
lärarhandledningen. 

7.  Den är bra. Man kan ju välja bort det (av alla tips) man inte vill göra. 
8.  Den är bra, med extra tips. 
9.  Bra med en fyllig lärarhandledning. 
10. Den är ej för omfattande, mer faktatexter skulle behövas. 
 
Hur mycket har du använt lärarhandledningen? 
 
1.  Har använt lärarhandledningen 55-60% av tiden.  
2.  Har använt lärarhandledningen 50% av tiden. 
3.  Har använt lärarhandledningen hela tiden. 
4.  Har använt lärarhandledningen hela tiden. 
5.  Har använt lärarhandledningen 50% av tiden. 
6.  Har använt lärarhandledningen 30% av tiden. 
7.  Har använt lärarhandledningen 60% av tiden. 
8.  Har använt lärarhandledningen 80% av tiden. 
9.  Har använt lärarhandledningen 70% av tiden. 
10. Har använt lärarhandledningen 50% av tiden. 
 
Hur mycket har det hindrat dig att den ej var översatt till svenska? 
 
1.  Har hindrat mig till 55-60%. 
2.  Har hindrat mig till 70%. 
3.  Har inte hindrat mig. 
4.  Har inte hindrat mig. 
5.  Har inte hindrat mig. 
6.  Har hindrat mig till 55-60%. 
7.  Har hindrat mig till 55%. 
8.  Har inte hindrat mig. 
9.  Har inte hindrat mig. 
10. Har hindrat mig till 55-60%. 
 
Om du använde STC igen, skulle du göra på något annat sätt än det som 
lärarhandledningen föreslår? Vad? Hur? 
 
1.  Jag skulle ta någon lektion i en annan ordning (till exempel tillverkning av bipinne). Jag 

skulle slå ihop vissa lektioner. 
2.  - 
3.  - 
4.  Ja, jag skulle ej följa så slaviskt - anpassa den efter elevgruppens förutsättningar. 
5.  Vissa saker skulle jag strunta i, överflödigt.  
6.  Man kan inte göra så mycket annorlunda eftersom man ska följa växtens livscykel. 
7.  Nej! 
8.  - 
9.  Liknande det sätt som föreslås. 
10. Ja, ungefär likadant. Det är svårt att förändra Plant growth and development eftersom man 

är ganska bunden till tidsschemat.  
 



 

 

 Innehåller STC några direkta felaktigheter som du ser det? Vad? 
 
1.  Nej, det har jag inte upptäckt. 
2.  -  
3.  Nej. 
4.  Nej. 
5.  Jag saknar förklaringar till varför det är på ett eller annat sätt. En lärare kan inte allt. Vissa 

fakta fick jag leta efter på andra ställen för att eleverna skulle få svar på sina frågor. 
6.  Nej. 
7.  Nej. 
8.  Nej. 
9.  Nej. 
10. - 
 
Passar Plant growth and development i den klass du provat det i? 
 
1.  Ja det har passat bra. 
2.  Ja, mycket bra. 
3.  Ja. 
4.  Inte idealiskt. Vi jobbar ”ämnesspecialicerat” i åk 4-6 (tre klasser). STC blir ett ”projekt 

bland andra”. 
5.  Ja, mycket bra. 
6.  Ja, den passar mycket bra. 
7.  Ja, mycket bra. 
8.  Ja. 
9.  Ja. 
10. Ja, lite för enkelt för åk 6. 
 
Har du utelämnat moment? Av vilken anledning? 
 
1.  Jag har utelämnat en del extrauppgifter på grund av tidsbrist. 
2.  En del moment mot slutet. Tyckte att det var tillräckligt att följa den gröna plantan. 

Utelämnade några moment med andra frön till exempel. 
3.  Överkurs och extrauppgifter på grund av tidsbrist. 
4.  Nej. 
5.  Vissa moment onödiga. Vissa saker är samma, upprepningar. 
6.  Vi tillverkade inte blomman eller biet på grund av tidsbrist. Det går att lyfta ur dessa 

lektioner och ändå behålla helheten. 
7.  Jag har inte utelämnat moment men jag har inte använt alla tips som ges. Vi har heller inte 

använt elevböckerna, utan muntlig genomgång och OH-bilder. 
8.  Ingen i klassen har fått elevhäfte, jag har förklarat med hjälp av tavlan eller OH-bilder. Jag 

har inte utelämnat moment men låtit bli att gå vidare med vissa extra tips. 
9.  Jag har utelämnat moment på grund av tidsbrist. 
10. Jag utelämnade tillverkning av blomma och bi.  
 
Vad kan man säga om STC:s tidsschema? 
 
1.  Det har varit stressigt ibland. 
2.  Det fungerar nästan helt, men någon förskjutning blev det. 



 

 

3.  Intensivt. 
4.  Pressat, det gällde att hela tiden vara i fas, annars blev det lidande. 
5.  Under detta tema har det varit bra. 
6.  Det tog mer tid än vad jag räknat med.  
7.  Det stämde i stort sett. Vi kunde dock inte pollinera blommorna som det var tänkt utan vi 

fick vänta några extra dagar. 
8.  Pressat vissa veckor. 
9.  Vissa moment tar längre tid än beräknat. 
10. Det är ganska viktigt att följa. 
 
Kan man med STC uppnå målen som anges i dess egen lärarhandledning?  
 
1.  Ja, det tycker jag. 
2.  Ja. 
3.  Ja. 
4.  Nästan. 
5.  Ja. 
6.  Ja, det kan man. 
7.  Ja. 
8.  Ja. 
9.  Ja. 
10. Ja. 
 

”Undervisningen skall söka väcka elevernas intresse inför företeelser i naturen och för olika sätt att 
försöka förklara dem.” (Lpo94 s.15) 
”Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det eleverna själva erfarit.” (Lpo94 s.15) 
”Det är viktigt att knyta abstraktionerna till konkreta fenomen och direkta empiriska iakttagelser och 
resonemang kring sådana.” (Lpo94 s.15) 
”Alla sinnen bör engageras och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare med egna frågor.”  
(Lpo94 s.15) 

  
Anser du, om du ser på ovanstående citat ur Lpo94, att användandet av STC kan 
motiveras av Lpo94? (Ge gärna något exempel.) 
 
1.  Ja, absolut! 
2.  Ja. 
3.  Ja. 
4.  Ja, absolut - det är ett mycket bra material, men det är mycket som behöver justeras efter 

elevernas förutsättningar. 
5.  Ja, eleverna får göra allt konkret själva, istället för att bara se när läraren gör experiment 

som blir vanligt i NO-undervisningen på mellanstadiet. 
6.  STC överensstämmer väl med läroplanen. Det konkreta materialet och den stegvisa 

strukturen tror jag leder fram till förståelse för ämnet. 
7.  Ja. 
8.  Ja. 
9.  Absolut. 
10. Alla fyra citaten passar in! Mer konkret än att odla växten och följa livscykeln kan det inte 

vara. 
 



 

 

Övriga kommentarer mottages med tacksamhet. Vilka problem har ni mött som du inte 
redan nämnt? Vad har varit oväntat bra?  
 
1.  Jag tycker att projektet har varit bra. Ibland har jag känt en viss tidspress. Det gäller att 

planera väl i förväg så att sådd, pollinering och skörd passar in med lov och studiedagar. 
2.  Löss på plantor blev ett problem, dock ej oöverstigligt. Pollenallergi ett annat. 
3.  - 
4.  Många ”aha-upplevelser” bland eleverna. Konkret och genomtänkt material. Mycket stora 

svårigheter att nå målen i den sexa jag arbetat, på grund av brister som jag redan påpekat. 
5.  För oss var utrymmet ett problem. Vi hade inget direkt förvaringsutrymme på grund av att 

skolan är liten, många elever och småklassrum. 
6. I detta tema måste man kunna planera in lektionerna efter växternas framväxt. Därför är det 

en fördel om man kan vara flexibel i sitt schema. Elevboken måste göras om innan den kan 
användas. Övertydliga instruktioner som istället hade kunnat stå i lärarhandledningen. 

7. - 
8. - 
9. - 
10.- 
 
 
6. Sammanfattning av resultatet av enkäten. 
 
Här följer några resonemang kring lärarnas svar på varje fråga. 
 
Vad var dina spontana reaktioner under utbildningen? 
 
Här har några uttalat sig om deras spontana reaktioner över materialet, och några har uttalat 
sig om utbildningen. De som uttalat sig om materialet är positiva. Kommentarerna som rör 
utbildningen är också positiva, bland annat är det några som tycker att det var bra att få pröva 
materialet själv. Någon blev ivrig att få använda det i sin klass. 
 
Kommentarer med negativ klang förekommer. Till exempel tycker någon att det gick lite fort, 
någon tycker att det är för styrt (det är exempel på en kommentar som jag hört flera säga). 
 
Var genomgången av materialet tillräcklig? Var den för omfattande? 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att nio av de tio lärarna tycker att utbildningen för lärarna 
var tillräcklig. Några tycker att den var tillräcklig i överkant och att man skulle kunna ha läst 
sig till information själv. 
 
En av de tio tycker att hennes teoretiska kunskaper behöver kompletteras. 
 
Om något utelämnades, vad var det i sådana fall? Vad kunde ha utelämnats? 
 
Något exempel på sådant som kunde utelämnats ges, men lärarna verkar i stort sett nöjda med 
utbildningen. 
 



 

 

Tycker du att det är orimligt mycket förberedelser innan man kan börja arbeta med 
STC?  
 
Här är lärarna ganska eniga. Det är några som tycker att det är mycket att läsa, men någon 
säger också att det faktiskt kan vara mer förberedelsearbete om man arbetar med NO på 
vanligt sätt. Tre av tio säger bara nej. 
 
Tror du att det skulle bli mindre förberedelser om du skulle göra ditt eget laborativa 
läromedel? 
Skulle du kunna tänka dig att göra ett eget arbetsområde liknande Plant growth and 
development på egen hand? 
 
Samtidigt är det ingen som tror att det blir mindre förberedelsearbete om man skulle göra sitt 
eget läromedel. De verkar tacksamma över att allt material finns samlat i STC-lådan och att de 
slipper samla ihop detta själva. 
 
När det gäller frågan om någon av lärarna skulle kunna tänka sig att göra ett eget 
arbetsområde liknande Plant growth and development, så säger några att de inte vill därför att 
det skulle ta för mycket tid. Några skulle gärna sätta lite frön och följa livscykeln, men det 
skulle nog inte bli så omfattande. Lärare 7 tror att det blir ett väldigt materialinsamlande först. 
 
Beskriv kort hur ni arbetat med STC på er skola. 
 
Arbetssättet varierar sig lite från lärare till lärare. Generellt sätt har man följt instruktionerna i 
handledningen. Elevboken har använts till och från, av vissa inte alls. 
 
Fungerar materialet på lektionstid? 
 
Förutom några smådetaljer så tycker lärarna att det fungerar bra, någon/några säger till och 
med att det fungerar mycket bra.  
 
Vilka är elevernas reaktioner? 
 
Elevernas erfarenheter verkar vara enbart positiva. Många har tagit arbetet på stort allvar, och 
haft stor omsorg om sina små växter. Är det något de inte gillar så skulle de inte ha tyckt att 
det varit kul i ett annat ämne heller. Det tråkiga kan inte kopplas till STC. Det fanns några 
elever hos lärare 3 som tyckte det var jobbigt att skriva.  
 
En klass verkar ha haft problem med att hålla intresset uppe under hela lektionen, men det 
verkar inte vara materialets fel utan beror snarare på att klassen inte har vanan att arbeta på 
detta sätt, och att det sociala problem i klassen. 
 
Vad kan man säga om lärarhandledningen? (Är den för omfattande?)  
 
Lärarna tycker att den är bra, fyllig, den innehåller många extra tips. Åsikterna går dock isär 
något. Någon tycker att den dödar ens egna idéer och ett av intrycken är att den är omständlig. 
Någon har rationaliserat bort den och i stället använt elevboken.  
 



 

 

Dess omfattning verkar vara är tillräcklig. Det är lärare 10 som tycker sig känna brister i 
ämneskunskaperna, och efterlyser mer faktatexter i lärarhandledningen.  
 
Hur mycket har du använt lärarhandledningen? 
 
För att göra en mycket kort sammanfattning av denna fråga kan man säga att två av lärarna har 
använt handledningen hela tiden, och att resten har använt den 50-80% av tiden, förutom en 
som säger sig ha använt den ca 30% av tiden. 
 
Att jag ställde frågan beror på att jag tyckte att det kunde vara intressant att se om de åsikter 
som lärarna hade om lärarhandledningen avspeglade sig på hur mycket de använde den nu 
under utvärderingen. De som uttalat sig negativt också har använt den lite mindre än de som 
tyckt om den mer. 
 
Hur mycket har det hindrat dig att den ej var översatt till svenska? 
 
Den lärarhandledning som tillhandahölls lärarna under utvärderingen av STC var inte översatt 
till svenska (från engelska). Det kan vara intressant att se om orsaken till att lärarna använt 
lärarhandledningen sparsamt, kan vara en följd av detta faktum. 
 
Fem av de tio säger dock att det ej hindrat dem alls. Dessa fem har använt lärarhandledningen 
ganska flitigt. En har använt den till ca 50 %, och två 70-80 %. De andra två har använt den 
hela tiden. 
 
Den andra hälften av de tio lärarna säger sig ha blivit hindrade 55-70 %. Dessa fem har använt 
lärarhandledningen mellan 30 och 60 % av tiden. 
 
Om du använde STC igen, skulle du göra på något annat sätt än det som 
lärarhandledningen föreslår? Vad? Hur? 
 
Det är ett par stycken som har förslag på förändringar, men det rör sig mest om att de vill 
ändra lite på ordningen eller hoppa över något moment. Man behöver ibland anpassa ett 
material efter elevgruppen. 
 
Tre lärare svarar inte, vilket tolkas som att det går bra att arbeta på det sätt som 
lärarhandledningen föreslår. 
 
Innehåller STC några direkta felaktigheter som du ser det? Vad? 
 
Enligt 9 av 10 lärare i denna undersökning innehåller STC inte några direkta felaktigheter.  
 
Passar Plant growth and development i den klass du provat det i? 
 
5 stycken svarar ”bra”, 4 stycken svarar ”mycket bra”. Den enda som säger något annat menar 
bara att STC liknar andra projekt de redan håller på med. 
 
Har du utelämnat moment? Av vilken anledning? 
 



 

 

Ett par lärare har utelämnat moment av den anledning att de tyckt att det varit ont om tid. Det 
är överkursmoment och extrauppgifter som i huvudsak utelämnats. Att tillverka bi och 
blomma tar ganska lång tid och detta moment har därför utelämnats av två lärare. Någon 
poängterar att det går att ta bort moment, men behålla helheten ändå.  
 
Lärare 5 har upplevt att det varit en del onödiga moment, för mycket upprepningar. 
 
Det som inträffat här är att lärare har anpassat STC till sin elevgrupp. Varje lärare känner sin 
klass, och vet förmodligen att det skulle vara omöjligt eller kanske onödigt att tillverka ett bi 
eller en blomma i sin klass. Lärare 7 berättar att elevboken rationaliserats bort. Det verkar vara 
så att det går lika bra att ha en muntlig genomgång med tavla och OH-bilder, åtminstone i den 
klass hon undervisar.  
 
I en klass kanske eleverna är mycket ”hungriga” och man får sticka till dem alla uppgifter som 
finns, medan en annan klass inte hinner eller orkar med själva grundkursen. Det är upp till 
läraren att känna efter hur mycket klassen vill ha. 
 
Vad kan man säga om STC:s tidsschema? 
 
Fyra stycken tycker att det har varit stressigt eller pressat, en säger att det har tagit mer tid en 
beräknat, vilket väl är ungefär samma sak.  
 
Några andra infallsvinklar finns också. Man talar om att det gäller att vara i fas, någon har fått 
vänta i några dagar innan de kunnat pollinera.  
 
Kan man med STC uppnå målen som anges i dess egen lärarhandledning?  
 
”Ja”, svarar nio lärare. ”Nästan” svarar en lärare. 
 
Enligt lärarna i undersökningen behöver man inte ändra på STC:s målbeskrivning.  
 
Anser du, om du ser på ovanstående citat ur Lpo94, att användandet av STC kan 
motiveras av Lpo94? (Ge gärna något exempel.) 
 
Lärarna är överens. Svaret är ”ja”.  
 
Övriga kommentarer mottages med tacksamhet. Vilka problem har ni mött som du inte 
redan nämnt? Vad har varit oväntat bra?  
 
Lärare 1 har en viktig synpunkt när hon påpekar att lovdagar och studiedagar kan sätta 
projektet på hal is. Förvaringsutrymme är ett annat problem.  
 
En detalj som återkommit i samtal och som skriftlig kommentar är den om allergi. Många 
svenska barn är allergiska och det verkar som om åkerkålen varit lite besvärlig.  
 
En kommentar som också återkommit är att det är enklare för en lärare att använda STC om 
han eller hon kan plocka in lektioner när det passar. Det är lättare att göra det om man har en 
egen klass, det vill säga om man är klasslärare. Man har då möjlighet att flytta en lektion till 
senare i veckan och genomföra till exempel pollinering när det är dags. Nio lärare i denna 



 

 

enkätundersökning är ju klasslärare och en är resurslärare, alltså ska det inte ha varit så stora 
problem med denna detalj. Är man däremot matematik- och NO-lärare på mellanstadiet har 
man genast mer problem att flytta på lektioner, eftersom man då har andra lärare att ta hänsyn 
till. Det har ju visat sig att man inte helt och hållet kan lita på att åkerkål blommar när den ska, 
och då måste man kunna vara flexibel. Ibland kanske man inte vet förrän man kommit till 
skolan, om det går att genomföra lektionen eller inte. Det kan då bli svårt att flytta runt 
lektioner på kort varsel för lärare som är schemalagda på flera stadier. 
 
Någon kritiserar under denna fråga elevboken. Den innehåller för mycket detaljer och 
instruktioner och behöver omarbetas. Detta kan kanske vara en anledning till att vissa lärare 
valt att inte använda den. 
 
 
7. Diskussion 
 
Hur ska man då sammanfatta alla dessa kommentarer, alla dessa intryck som lärarna fått, och 
satt på pränt i enkäten? Något som slår mig är att om man ställt frågor om STC av kritisk 
karaktär, så har lärarna haft en tendens att försvara läromedlet. De har sagt att ”nej men så är 
det inte” och ”det fungerar bra”. Kanske kan man säga, att det pekar på att lärarna tycker bra 
om STC. Brukar man inte försvara sådant som man tycker om?  
 
Läromedlet är väldigt omfattande. Omfattande är ett ord som dyker upp ofta när man 
diskuterar STC. Det känns som att det är det enda med STC som kan diskuteras, men 
egentligen är det inget att diskutera. Lärarna verkar vara överens om att läromedlet är bra, och 
vilket läromedel man än använder så använder man det aldrig i detalj. En lärare formar nästan 
alltid om läromedlet något så att det passar denne själv och så att det passar elevgruppen.  
 
När jag vid samtal före detta arbetes avstamp, poängterade att det är bra om man följer 
materialets anvisningar när man utvärderar det, fick jag dålig respons. Lärarna ansåg att 
materialet kunde utvärderas utan att man följde lärarhandledningen blint. När åtta veckor gått, 
och första lärargruppen hade arbetat sig genom Plant growth and development, frågade jag vid 
ett samtal varför de utelämnat moment. De sa då att det är omöjligt att göra precis allting som 
Plant growth and development innehåller. De hade valt att hoppa över vissa moment som de 
visste inte skulle fungera bra i just deras klass. Man ser också att lärarna har utelämnat olika 
moment, beroende på vilken årskurs materialet provats i. Under utvärderingen i Linköping har 
Plant growth and development provats från år 2 till år 6, och någon lärare har påpekat att 
eleverna tyckte det var lite larvigt att göra vissa moment, till exempel tillverka bi och blomma. 
Kanske kan man säga att man möter mindre svårigheter, om man använder läromedlet i rätt 
klass. Plant growth and development är ju avsett för grade 3, motsvarande år 2 i Sverige, och 
materialet har ju provats i både år 2, 3, 4, 5 och 6. Lärarna har anpassat nivån till sin klass, 
men kanske har vissa moment inte varit bra för just en grupp, och det är därför som de 
utelämnats.  
 
7.1. Förberedelser 
 
Det går att göra ett eget laborativt läromedel. En lärare har alltid mycket förberedelser och är 
van att det är så. Tar man Plant growth and development på allvar så innebär det verkligen en 
del förberedelser. Dels innebär det, att man måste plocka fram och göra i ordning allt nytt 
material första gången man använder lådan. (Det är dock mindre förberedelser andra gången.) 



 

 

Det är också en hel del förberedelser innan varje lektion, materialet ska fram osv. Detta är 
kanske inte något stort problem, man kan ju exempelvis be elever hjälpa till. Hur mycket 
arbete framplockning av material innebär, beror kanske också på hur det aktuella klassrummet 
ser ut. I vissa klassrum kan man låta materialet stå framme och i andra måste man städa undan 
efter varje lektion. 
 
Lärarna har också uttalat sig om förberedelser överhuvudtaget när det gäller NO-undervisning. 
Att undervisa i NO och använda möjligheten att laborera innebär arbete. Någon lärare sa att 
det var skönt att allt material fanns samlat i lådan. När man gör sitt eget laborativa läromedel 
måste man själv samla in allt material och det gör att man måste ägna många timmar åt bara 
det. Några av lärarna sa också att de inte skulle vilja göra ett eget arbetsmateriel just av den 
anledningen. Det tar helt enkelt för mycket tid. I denna undersökning har lärarna 
sammanfattningsvis sagt just att de inte skulle kunna tänka sig att göra ett eget läromedel. 
Någon säger att de kan tänka sig att följa en växts livscykel, men inte gå in så i detalj som 
STC gör. Återigen kommer begreppet omfattning fram i ljuset.  
 
Sammanfattar man åsikterna om förberedelser så kan man nog säga att lärarna tycker att det är 
en hel del förberedelser men att man skulle få jobba minst lika mycket om man gjorde sitt eget 
laborativa läromedel, om man ens kan tänka sig att göra ett eget laborativt läromedel. 
 
7.2. Lärarhandledningen 
 
Ordet omfattande kommer upp till ytan igen. Lärarhandledningen innehåller mycket detaljer 
och det verkar störa vissa lärare. Någon säger i enkäten att det tar död på kreativiteten, och det 
är inte bra. Dessa åsikter kan kanske ha gjort att lärarhandledningen använts lite mindre. Men, 
man måste inte göra allt som materialet föreslår och det har lärarna tagit fasta på. De allmänna 
intrycken verkar vara bra, och alla tycker att handledningen innehåller tillräckligt med 
information. Det enda som saknas i lärarhandledningen är information i sakfrågor. När 
undervisning bedrivs måste den undervisande läraren alltid vara påläst. Självklart även när det 
gäller om STC. Alla läromedel för låg- och mellanstadiet skulle säkert kunna innehålla mer 
sakinformation, men då skulle de mer och mer likna rena faktaböcker. En lärarhandledning 
ska hjälpa läraren genom arbetet och ge tips på möjligheter att gå vidare, men vill någon ha 
förklaring på ett naturvetenskapligt fenomen får denne nog gå till en faktabok eller gräva lite i 
högen av förkunskaper för att få svar. En lärarhandledning måste, som vi nog alla inser, hållas 
inom vissa ramar. Som jag ser det, utifrån att ha tolkat lärarnas svar, finns det ingen anledning 
att ändra på lärarhandledningens omfattning. 
 
I enkäten har jag frågat lite om problemet med att lärarhandledningen inte är översatt. Först 
frågade jag om lärarna hade använt handledningen mycket. Var det någon som använt den i 
mindre utsträckning tänkte jag se om det fanns någon orsak till detta. En orsak till att använda 
handledningen mindre kunde ju vara att den var på engelska. Att handledningen är på 
engelska innebär inte att den är dålig, däremot kan det utgöra ett hinder för vissa och ha som 
följd att de inte använder den.  
 
Det förefaller vara så att de som har använt den lite mindre också tyckt att det varit besvärligt 
att den varit på engelska. Det är också så, att de som använt den lite mer, inte har varit 
hindrade av språket. 
 



 

 

Lärarna säger också till slut att de inte skulle vilja göra på något annat sätt än det som 
handledningen föreslår, när de använder STC. Det kanske man kan säga understryker 
påståendet att handledningen är bra som den är. De förändringar som lärarna föreslår har inte 
med själva handledningen som sådan att göra. 
 
7.3. Lpo94 
 
Ska STC användas i den svenska skolan är det bra om materialet harmonierar med vår 
läroplan (Lpo94). I enkäten fick lärarna svar på om de tyckte att STC kunde motiveras av 
Lpo94 utifrån ett antal citat. Lärarna var helt överens om att STC kunde motiveras av Lpo94. I 
något av citaten antyds att undervisningen ska sporra eleverna att själva försöka förklara 
naturvetenskapliga fenomen, och en viktig del i STC är just att försöka förutsäga händelser. 
Mot slutet av ett STC-tema kommer också frågor som kräver att eleverna använder sina 
erfarenheter för att svara på frågor som har samband med temat. Till exempel diskuterar man i 
slutet av detta tema hur en bonde försörjer sig. Innan dess har man sått frön, vattnat, skördat 
och till sist räknat de frön man skördat och jämfört med det antal man sått. 
 
STC är dessutom fullt av de konkreta erfarenheter som Lpo94 efterlyser. Det bygger ju helt 
och hållet på att eleverna (efter en genomgång) arbetar på egen hand. Eleverna får sedan 
reflektera över det som de upplevt, precis så som Lpo94 önskar. Under lärarutbildningen talas 
det ofta om att alla sinnen ska engageras i undervisningen och det är ingen tvekan om att STC 
gör det. Jag har deltagit i ett antal lektioner och då har det varit full aktivitet. Eleverna har, de 
gånger jag studerat dem, arbetat intensivt med sina växter och varit intresserade av det de 
hållit på med. I klassrummet kan det bli ganska rörigt när arbetet kommer igång, men tittar 
man noga så ser man att inlärning pågår.  
 
Det är ett av de citat jag lyft fram ur Lpo94 som möjligen inte riktigt uppfylls av arbetet med 
STC. Det står i Lpo94 att utrymme bör ges ”för att gå vidare med egna frågor”. Jag har i 
samband med utvärderingen hört sägas att det är svårt att göra detta med STC. Arbetet tar 
mycket tid och skulle man dessutom behöva gå vidare med elevernas egna frågor skulle det ta 
alldeles för mycket tid. I början av temat tar man reda på vad eleverna vet och vad de vill veta. 
Det är inte alltid som det är möjligt att ta reda på allt som eleverna vill, just på grund av 
tidsbrist. Detta är information som jag fått från en lärare och det är möjligt att andra har 
lyckats lösa detta problem på något sätt jag inte känner till. Skulle man hur som helst inte 
svara på elevernas frågor kan det leda till besvikelse hos eleverna och det är naturligtvis inte 
bra. Eleverna kan naturligtvis söka fakta själva, antingen kan de göra det hemma eller i den 
s.k. merläsningshörna som man kan upprätta i klassrummet.  
 
Det arbetssätt som STC innebär, stämmer överens med läroplanen. Eleverna får möjlighet att 
skapa egna kunskaper genom empiriska studier. STC önskar att klassen ska ägna tid åt 
diskussion och reflektion, något som Lpo94 också vill. Detta är exempel på att användandet 
av STC motiveras av Lpo94. Läser man sidorna 15-19 i Lpo94 hittar man fler exempel. 
 

”Undervisningen skall söka väcka elevernas intresse inför företeelser i naturen och för olika sätt att 
försöka förklara dem.” (Lpo94 s.15) 
”Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det eleverna själva erfarit.” (Lpo94 s.15) 
”Det är viktigt att knyta abstraktionerna till konkreta fenomen och direkta empiriska iakttagelser och 
resonemang kring sådana.” (Lpo94 s.15) 
”Alla sinnen bör engageras och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare med egna frågor.” (Lpo94 
s.15) 



 

 

 
Det var de fyra ovanstående citaten som ingick i enkäten. De står under rubriken ”kursplaner” 
och ingår i den allmänna delen där man beskriver en önskvärd bild av biologi-, fysik- och 
kemiundervisningen. Det finns också, som alla lärare vet, en del för endast biologi. Helt klart 
är det att STC - Plant growth and development, utifrån dessa sidor i Lpo94, skulle kunna 
utgöra en del av den totala biologiundervisningen i den svenska grundskolan. STC uppfyller 
självklart inte alla krav, men många av de viktigaste.  
 
Detta STC-tema behandlar en livsform och dess livsbetingelser (vad behöver åkerkål för att 
kunna leva?). När eleverna pollinerar sina blommor med de bin som ingår i temat, förstår de 
en del av naturens samspel. Att arbeta så nära med en växt som eleverna gör, ger dem kanske 
förståelse för hur viktigt det är att förstå att vi själva också är en del i det stora kretsloppet. 
Kunskap inom detta område ger också respekt för det levande, vilket är helt nödvändigt för 
vår framtid. 
 
 
 
8. Konklusion 
 
Slutsatsen jag drar av min studie är att STC är ett läromedel som fungerar bra i den svenska 
skolan. Lärarnas inställning till STC är övervägande positiv, och de förändringar av materialet 
de gör innan de undervisar kan knappast ses som kritik mot läromedlet. Alla läromedel 
behöver anpassas (mer eller mindre) till den klass i vilken det skall användas. 
 
Läromedlet kolliderar inte med Lpo94. Snarare harmonierar det i både innehåll och arbetssätt. 
STC kan användas med stöd av Lpo94. 
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