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Sammanfattning 

En systematisk litteraturstudie har genomförts av forskning om de utmaningar grundskollärare 

ställs inför när de ska undervisa i naturorienterande ämnen (NO) och hur dessa utmaningar 

relaterar till lärarens kunskaper och förmågor. För att kunna analysera detta har teorin om 

pedagogisk ämneskunskap använts, på engelska Pedagogical Content Knowledge (PCK). 

Studien visar att PCK hos lärare i grundskolan, när det gäller undervisning av NO, generellt är 

låg och kan ses som en förklaring till att lärare upplever utmaningar med att undervisa i NO. För 

att öka lärarnas pedagogiska ämneskunskap (PCK) föreslår litteraturen bland annat införande av 

ett undersökande arbetssätt. 
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Inledning   
 
Enligt våra erfarenheter är NO något som ofta glöms bort på lågstadiet. Detta stöds av Hultén 

och Björkholm (2015) som menar att lärare till och med kan undvika att undervisa i NO och 

teknik. Vad beror detta på? Skälen för detta kan vara många och berör faktorer som både ligger 

utanför och inom en lärares påverkan. En yttre anledning kan vara att lärare lägger fokus på 

andra ämnen som anses vara ”mer viktiga” på lågstadiet såsom räkna, skriva och läsa. I vår 

studie har vi valt att fokusera på orsaker som rör lärarens undervisningsförmåga i ämnet och 

vilka följder det kan få. Vårt fokus ligger bland annat på NO-ämnets komplexitet utifrån lärarens 

synvinkel. 
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Syfte och frågeställning 
 
Skolverket (2017) påpekar att undervisningen i de tre delområden av NO, fysik, kemi och 

biologi, på lågstadiet ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och nyfikenhet samt ett 

intresse för att undersöka omvärlden. För att åstadkomma detta måste lärare ha en mängd 

kunskaper om såväl NO som kunskap om läroplan, elever, undervisningsmaterial, förmåga att 

undervisa och andra pedagogiska kunskaper som Hashweh (2013) nämner i sin PCK-teori som vi 

har studerat. Men vad händer om läraren inte har tillräcklig kunskap eller förmåga? Vi vill 

undersöka vilka förmågor som forskningen lyfter fram som viktiga för en lärare. Vi vill ta hjälp 

av PCK-teorin för att undersöka hur lärare kan öka sin kunskap och förmåga att undervisa i NO. 

Våra frågor är:   

·      Vilka bristande kunskaper och förmågor kan skapa utmaningar för grundskollärare på 

lågstadiet när de ska undervisa i NO? 

·      Vilka förslag ges i PCK-forskning för att förbättra grundskollärares förutsättningar för att 

arbeta med NO? 
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Bakgrund 
 

Naturorienterande ämnen 
Enligt Skollagen ska eleverna utveckla och inhämta kunskaper och värden genom utbildningen i 

skolan (Skolverket, 2017). Utbildningen ska stödja elevernas utveckling och även deras lärande 

samt vidhålla en livslång lust att lära (Skolverket, 2017). Att tidigt väcka barns intresse och 

nyfikenhet för fenomen i omvärlden är en viktig uppgift för NO-undervisningen (Areskoug, 

Ekborg, Lindahl & Rosberg 2013). Areskoug et al. (2013) menar att om eleverna kommer med 

glädje och förväntan till NO-undervisningen ökar förutsättningarna för deras 

kunskapsinhämtning. 

Naturvetenskapen i skolan delas in i tre delområden – biologi, fysik och kemi. I de tre 

delområden ska följande centrala innehåll behandlas på lågstadiet (Skolverket, 2017): 

- året runt i naturen: innefattar kunskaper om bland annat djur och växter i närmiljön, 

årstidsväxlingar, näringskedjor och jorden, solen samt månens rörelser (Skolverket, 2017).  

- kropp och hälsa: eleverna ska utveckla kunskaper om människokroppens olika delar och 

funktion, människans olika sinnen samt några av de fysiologiska behoven (Skolverket, 2017). 

- kraft och rörelse: undervisningen ska, enligt Skolverket (2017), bidra till kunskaper om 

tyngdkraft, friktion samt balans. 

- material och ämnen i vår omgivning: eleverna ska ges kunskaper om bland annat vattnets olika 

former, material och föremåls egenskaper och utveckling (Skolverket, 2017). 

- berättelser om natur och naturkunskap: Skolverket (2017) påpekar att undervisningen ska 

behandla skönlitteraturer och berättelser om naturen och människan. 

- metoder och arbetssätt: undervisningen ska innefatta observationer och fältstudier i närmiljön 

samt vetenskapliga undersökningar (Skolverket, 2017). 

Naturvetenskapen syftar till att förklara och beskriva fenomen i naturen med grund i iakttagelser 

och empiriska data (Areskoug, et al., 2013). Vidare menar Areskoug et al. (2013) att det är 
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viktigt att bygga vidare på de iakttagelser som barnen gör. Grunden till naturvetenskapen är att 

försöka finna mönster och förklaringar i det som sker genom att exempelvis visa att flertal 

händelser kan förklaras med samma modell eller teori (Areskoug et al. 2013).  

Pedagogical Content Knowledge 
PCK står för Pedagogical Content Knowledge och kan översättas till pedagogisk ämneskunskap. 

Begreppet myntades av Shulman (1986) för att karaktärisera den typ av kunskap en lärare 

behöver för att kunna undervisa i ett ämne. Hashweh (2013) definierar PCK på följande sätt:  

[...] a set or repertoire of personal content-specific pedagogical constructions which 

teachers develop as a result of repeated planning, teaching and reflection on the teaching 

of the most regularly taught topics. (Hashweh, 2013, s.120)  

McNeill och Knight (2013) visar att det i forskningen finns flera olika definitioner av PCK. Den 

definition vi har utgått ifrån är utvecklad och omformad av Hashweh (2013). Hashweh (2013) 

menar att PCK är en samling eller uppsättning av kunskapskategorier som kallas 

lärarpedagogiska konstruktioner. Han menar att lärares pedagogiska konstruktioner är ett resultat 

av samspel mellan de olika kunskapskategorierna (dessa visas i modellen i figur 1).  Enligt 

Hashweh (2013) är de pedagogiska konstruktionerna ämnesspecifika. 

Att ha en god PCK i NO innebär att vara bra på att undervisa i NO och den förmågan är då 

beroende av de sju kategorierna som omger lärares pedagogiska konstruktioner (PCK) menar 

Hashweh (2013). I vårt arbete kommer vi använda Hashwehs (2013) modell för lärares 

pedagogiska konstruktioner (PCK) som ett teoretiskt ramverk för att analysera lärares 

utmaningar i relation till NO-undervisningen. Vi kommer även analysera om och huruvida dessa 

utmaningar kan relateras till olika kategorier eller relationer mellan kategorier enligt Hashwehs 

(2013) modell. 
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Hashweh (2013)  

De sju kategorierna i bilden ovan beskriver lärares pedagogiska konstruktioner (PCK) som 

behövs för att kunna undervisa i NO (Hashweh, 2013). På svenska kan de översättas på följande 

sätt:  

• Aims, Purposes & Philosophy – innebär undervisningens mål och syfte.  

• Content Knowledge – översätts till ämneskunskap och kan beskrivas som lärarens egna 

kunskap och förståelse för ämnet.   

• Knowledge & Beliefs about Learning & Learners - kunskaper om sina elevers lärande 

samt elevernas egenskaper (förmågor, intressen, erfarenheter).  
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• Pedagogical Knowledge & Beliefs - pedagogiska kunskaper som till exempel, lärares 

kunskaper om undervisningsstrategier, kunna variera sina undervisningar, kunna planera 

undervisningar samt kunna hantera ett klassrum.  

• Knowledge of Context - kunskaper om undervisningskontexten.  

• Knowledge of Recourses - kunskaper om undervisningsmaterial.  

• Curricular Knowledge - kunskaper om läroplan/styrdokument.  

 

Undersökande arbetssätt i NO (Inquiry-Based Science Education) 
Inquiry-Based Science Education är ett begrepp som översätts till undersökande arbetssätt på 

svenska och syftar till att eleverna ska lära sig grunderna i NO genom att genomföra 

undersökningar på ett systematiskt sätt (Areskoug et al., 2013). Areskoug et al. (2013) menar 

vidare att man med begreppet undersökande arbetssätt, strävar efter att efterlikna forskaren i 

dennes arbets/forskningsprocess. Detta betyder att man följer en viss process för att ta sig an ett 

problem eller en uppgift. Enligt Areskoug et al. (2013) krävs följande delförmågor hos eleverna 

för att kunna genomföra denna process: 

·       ”formulera frågor och planera en undersökning 

·       genomföra en undersökning efter given planering och använda experimentutrustning 

·       värdera resultatet - jämföra olika resultat, resonera om resultaten samt föreslå 

förbättringar av undersökningen 

·       dokumentera en undersökning i text och bild” 

(Areskoug et al. 2013, s.196). 

En satsning som har gjorts för att utveckla NO-undervisningen i grundskolan är, Naturvetenskap 

och Teknik för Alla (NTA), (Johansson, 2012). I skolutvecklingsprojektet (NTA) deltar över 100 

svenska kommuner (Johansson, 2012). Enligt Johansson (2012) är NTA baserad på ett 

undersökande arbetssätt. Utifrån färdiga teman som innehåller laborationsmaterial och 

lärarhandledningar, är målet med NTA att hjälpa och stimulera grundskolans lärare och elever 

med undervisningen i naturvetenskap och teknik (Johansson, 2012). Ett exempel på ett 
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undersökande arbetssätt som Johansson (2012) beskriver i sin avhandling, är genom att eleverna 

får analysera ett händelseförlopp. Eleverna fick analysera vad som händer om en leksaksbil rullar 

med eller utan däck (Johansson, 2012). Exemplet utifrån Johansson (2012) avhandling, beskriver 

första punkten i hur ett undersökande arbetssätt kan genomföras och beskrivs som, (1) ett givet 

problem ställs för eleverna, (2) eleverna formulerar hypoteser, (3) eleverna utför en 

undersökning, (4) eleverna drar slutsatser utifrån resultaten och sina förutsägelser (Johansson, 

2012). För att lärandemålet ska uppnås i klassrummet, är det viktigt att lärarna planerar arbetet 

med hur undersökningarna ska genomföras (Johnsson, 2012). 
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Metod 
 
Ett sätt att sammanställa forskningslitteratur på är genom en systematisk litteraturstudie (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Förutsättningen för att kunna göra en systematisk litteraturstudie 

kräver tillräckligt med relevant material för att kunna använda det som underlag för bedömningar 

och slutsatser (Barajas et al., 2013). I denna studie utgörs materialet av vetenskapliga artiklar 

som vi ansåg relevanta för våra forskningsfrågor. För att på ett systematiskt sätt samla in artiklar 

har vi genomfört sökningar i databaser. Barajas et al. (2013) påpekar att det finns många 

databaser att söka litteratur i men databasen vi har använt oss av är ERIC. ERIC står för 

Educational Resources Information Center och anledningen till att vi använde ERIC är för att 

den innehåller vetenskapliga artiklar inom pedagogik och psykologi från 1966 och framåt 

(Barajas et al. 2013). 

Val av sökord 
Att utgå från ord i sin frågeställning är enligt Barajas et al. (2013) ett vanligt sätt att välja 

sökbegrepp på. Barajas et al. (2013) menar vidare att sökorden kan kombineras i en 

fritextsökning med så kallade booleska operatorer som OR, AND och NOT. Operatorerna har 

olika funktioner, exempelvis innebär ett OR mellan två sökord att de texter man hittar innehåller 

antingen det första sökordet eller det andra. OR ger enligt Barajas et al. (2013) därmed ett 

bredare resultat än när AND används, eftersom AND innebär att texterna man hittar via 

söksträngen måste innehålla båda sökorden. Operatorn NOT hittar referenser som innehåller 

första sökordet men inte det andra och används om man vill begränsa sökningen genom att ta 

bort texter som innehåller ett visst begrepp/ord (Barajas et al., 2013). I vår sökning använde vi 

oss endast av AND för att inkludera alla begrepp i en och samma artikel och samtidigt få färre 

antal artiklar. Vi har använt oss av sökorden science education AND challenges in teaching 

AND primary education AND PCK or pedagogical content knowledge. Samtliga av dessa ord 

var relevanta för det innehåll vi har valt att studera. Baserat på att vi endast ville ha artiklar som 

berör utmaningar i lärarens undervisning valde vi därför att ha med challenges in teaching och 

inte enbart challenges. Detta för att undvika andra utmaningar som till exempel kan beröra 

eleverna eller andra utmaningar i skolan. Vi valde begränsningen Abstract för science education. 



Johanna Asmelash & Jonathan Ekman   Examensarbete 1 
Naturorienterande ämnen   Kurskod: 972G25 
 
 
 

   
 

12 

Abstract är en kort sammanfattning av vad artikeln kommer att innehålla och genom att välja 

Abstract efter ett sökord kommer det enbart komma upp artiklar som har sökordet i Abstract-

delen. Vi valde även att avgränsa oss till Peer Review i vår sökning. Peer Review innebär enligt 

Barajas et al. (2013) att artiklarna är kritiskt granskade före publicering och därför markerade vi 

Peer Review-rutan så att vi endast fick upp artiklar som är granskade. Vi har även valt att 

avgränsa oss till Journal Articles. Det har vi gjort eftersom att Journal Articles är ett 

samlingsnamn för artiklar som är skrivna om och för ett specifikt syfte. På detta sätt kan 

rapporter och andra texter undvikas eftersom vi endast var ute efter vetenskapliga artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Söksträngen med ovanstående angivna begränsningar gav 

oss 18 träffar varav åtta av de 18 artiklarna var väsentliga för vår studie. 

De texter som vi valt att fokusera på rör de syfte- och frågeställningar som arbetet kretsar kring. 

Artiklarna som vi har läst och analyserat har haft stort fokus på frågan kring svårigheterna i att 

undervisa i NO. De artiklar som vi har valt att fokusera på har haft avstamp i de klasser och 

åldersgrupper som vi har velat lägga fokus på i vår undersökning, vilket i detta fall har varit 

grundskolan med inriktning på 1–3. 

De exkluderade artiklarna (tio stycken) har inte varit relevanta för våra syfte- och 

frågeställningar. De bortvalda artiklarna har handlat om andra ämnen, haft fokus på annan 

åldersgrupp eller varit irrelevanta ur ett innehållsperspektiv. Mer utförliga förklaringar till varför 

de exkluderade artiklarna har exkluderats finns i bilaga 1. 
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Resultat 
I detta avsnitt har vi sammanställt de vetenskapliga artiklar som vi har behandlat. I resultatet 

lyfter vi fram artiklarnas innehåll där vi beskriver bakgrund, syfte, metod och resultat av varje 

artikel. 

 

Sammanfattning av artiklar  
 
Preparation for Practice: Elementary Preservice Teachers Learning and Using Scientific 

Classroom Discourse Community Instructional Strategies. 

Lewis, Elizabeth; Dema,c Oxana; Hashbarger, Dena (2014). 

Bakgrund: Lewis, Dema och Hashbarger (2014) påpekar att trots många nationella satsningar 

har genomförts i en rad länder så fortsätter NO-ämnet att marginaliseras och kunskapsresultaten i 

ämnet blir sämre. Med tanke på att lärare är en viktig faktor och en länk mellan NO-världen och 

eleverna påpekar Lewis et al. (2014) att det är viktigt att se till att blivande lärare har en god 

bakgrund och kunskap samt förmåga att undervisa i NO. 

Syfte: Syftet med undersökningen som Lewis et al. (2014) utfört är att undersöka de utmaningar 

som lärare ställs inför när det handlar om att undervisa i NO. 

Metod: Lewis et al. (2014) har utfört studien på ett universitet i USA och sexton nyblivna lärare 

deltog. I studien fick de deltagande nyblivna lärarna ta del av ämnes- och kunskapshöjande 

undervisning för att öka deras pedagogiska ämneskunskaper (Lewis et al., 2014). Därefter fick 

deltagarna samtala i grupper med varandra samt svara på en enkät som berörde innehållet i den 

tidigare undervisningen som de tagit del av. En fråga som då berördes var till exempel, vilka 

åsikter kring NO-undervisningen hade de nyblivna lärarna före och efter att de tagit del av den 

ämnes- och kunskapshöjande undervisningen? 

Resultat: Lewis et al. (2014) beskriver att resultatet visade att 56% av de nyblivna lärarna i 

denna undersökning hade negativa erfarenheter av NO från tidigare. Flera lärare kände sig 

obekväma med att undervisa i NO. Anledningen till att lärarna kände sig obekväma i samband 
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med NO-undervisningen berodde på dåligt självförtroende (Lewis et al., 2014). Lewis et al. 

(2014) studie visade att de nyblivna lärarna framhöll att det mest effektiva och värdefulla sättet 

att undervisa på i NO var genom ett undersökande arbetssätt. De medverkande lärarna som 

deltog i studien planerade för att använda sig av ett undersökande arbetssätt i sin framtida 

undervisning (Lewis et al., 2014). 

  

Enhancing Primary Science: An Exploration of Teachers´ Own Ideas of Solutions to 

Challenges in Inquiry-and Context- Based Teaching. 

Walan, Susanne; Mc Ewan, Birgitta; Gericke, Niklas (2016).  

Bakgrund: Walan, McEwan och Gericke (2016) framhåller med hjälp av tidigare forskning att 

undersökande- och kontextbaserad NO-undervisning är något som skapar större intresse för 

elever i samband med inlärning av NO. Samtidigt visar tidigare forskning på att lärare har 

svårigheter i just att använda undersökande- och kontextbaserade strategier i sin undervisning. 

Syfte: Syftet med studien enligt Walan et al. (2016) var att undersöka vilka utmaningar 

grundskollärare kan stöta på i samband med att de jobbar med undersökande- och kontextbaserad 

undervisningen, samt hur man kan finna lösningar på dessa. 

Metod: I studien beskriver Walan et al. (2016) att det deltog tolv stycken verksamma lärare från 

en mellanstor stad i Sverige. De deltagande lärarna skulle genomgå ett program som kallas CPD 

och står för Continous Profession Development” (Walan et al., 2016). Detta program avser enligt 

Walan et al. (2016) att öka deltagarnas förmåga att undervisa och få dem att utforska nya 

undervisningssätt att använda sig av. Programmet i studien varade i fem månader och innehöll 

fem workshops. Under dessa workshops fick lärarna chans att diskutera hur de skulle organisera 

den undersökande- och kontextbaserade undervisningen samt vilka utmaningar de kunde stöta på 

i samband med användandet av det i undervisningen. Gruppdiskussioner som skedde under 

workshopen spelades in, transkriberades och analyserades. Forskarna samlade dessutom in och 

analyserade deltagarnas portfolios i vilka de deltagande lärarna hade dokumenterat sina 

reflektioner kring programmet (Walan et al., 2016). 



Johanna Asmelash & Jonathan Ekman   Examensarbete 1 
Naturorienterande ämnen   Kurskod: 972G25 
 
 
 

   
 

15 

Resultat: Walan et al. (2016) framhåller att de deltagande lärarna ansåg att det ofta fanns brister i 

samband med att de undervisade i NO och att detta berodde på att de saknade kunskap i ämnet. 

Vidare menade lärarna att vid användandet av ett undersökande arbetssätt krävs det god 

planering samt mycket tid (Walan et al., 2016). I studien fann Walan et al. (2016) även, i 

samband med NO, att lärarna upplevde att det var svårt att hantera material som de tänkt 

använda i sin undervisning. Slutligen framhöll de att lärarna som deltog i studien hade 

svårigheter med att hantera stora klasser, elevernas olika kunskapsnivåer och faser i arbetet som 

även detta kan vara en del i bristande PCK (Walan et al., 2016). 

  

Elementary School Teachers Learning Science Content through Teaching. 

Brian Edward Kinghorn (2014). 

Bakgrund: Kinghorn (2014) framhåller att det finns begränsade kunskaper i NO bland lärare. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om undervisning i klassrummet med olika aktiviteter 

kan öka lärares SMK och PCK. SMK står för, Subject Matter Knowledge och innefattar kunskap 

om ämnets innehåll (Kinghorn, 2014). Kinghorn (2014) beskriver vidare att syftet med studien 

var att studera om lärare kan öka sin PCK i samband med att undervisa i NO. 

Metod: Kinghorn (2014) samlade in data genom att intervjua de deltagande lärarna. Intervjuerna 

gjordes individuellt och varade i cirka en timme. Intervjuernas fokus låg på vad lärarna hade lärt 

och tagit till sig för innehåll som de skulle använda sig av i sin NO-undervisning. Intervjuerna 

fokuserade även på att finna var lärarna hade hämtat information och hur de förberett sig inför 

varje lektion, samt deras bakgrundskunskaper och tidigare erfarenheter av undervisning inom 

NO. Detta gjordes enligt Kinghorn (2014) för att undersöka om de deltagande lärarna hade lärt 

sig “nytt innehåll” i samband med att de förberedde sig inför nya lektioner.  

Resultat: Resultatet visar att lärarna fått utvecklade kunskaper i samband med att de förberett sig 

inför varje lektion och reflekterat kring sin undervisning i efterhand för att utveckla sin PCK. 
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Lärarna medgav att de erhållit ny ämneskunskap inom NO genom att undervisa men i studien 

ges det inga konkreta exempel.  

 

Preservice Elementary Teachers´ Reflection on Narrative Images of Inquiry. 

Dietz, Christine M.; Davis, Elizabeth A. (2009). 

Bakgrund: Dietz & Davis (2009) beskriver inledningsvis att blivande grundskollärare står inför 

utmaningar när de i lärarutbildningen lär sig att undervisa i NO. 

Syfte: I studien har forskarna undersökt hur lektionsplaneringar i NO kan användas för att främja 

studenternas lärande. De lektionsplaneringar som används var en del av utbildningsmaterialet i 

Curriculum Access System for Elementary Science (CASES) som är en online-resurs som ska 

hjälpa blivande och nyblivna grundskollärare med deras NO-undervisning.  

Metod: Undersökningen gjordes på blivande lärare som gick sin tredje termin på 

grundlärarprogrammet i USA och som just då läste NO. Undersökningen utfördes genom att 40 

blivande lärare placerades i ett fältklassrum en gång i veckan, i sex timmar och fick med stöd av 

bland annat lektionsplaneringarna öva på följande: 

1. Arbeta med att försöka förutse och förstå elevers idéer. 

2. Jobba med undersökningsorienterad NO-undervisning. 

3. Kritisera och anpassa undervisningsmaterial till lektioner. 

Resultat: Studien visade att reflektioner kring lektionsplaneringar kan öka studenternas lärande 

positivt genom att studenterna får möjlighet att träna på att försöka förutse och förstå elevers 

idéer, träna på att anpassa undervisningsmaterial till lektioner och bli bekvämare i sin roll som 

lärare. Resultatet visade att de blivande lärarna i undersökningen tyckte att de lärare som 

fokuserade på elevernas egna idéer hade de bästa lektionsplaneringarna. 
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The Changing Roles of Science Specialists during a Capacity Building Program for Primary 

School Science. 

Herbert, Sandra; Xu, Lihua; Kelly, Leissa (2017). 

Bakgrund: I studien lyfter Herbert, Xu & Kelly (2017) fram att grundskollärare har dåligt 

självförtroende och låg ämneskompetens när det gäller att undervisa i NO. Det stora problemet 

som beskrivs i artikeln är själva kvalitén i NO-undervisningen i grundskolan, som leder till att 

allt färre elever väljer program som innehåller NO på gymnasiet. För att åtgärda problemet i 

skolor belägna i Australien, tillhandahöll regeringen ett lärarprogram i professionell utveckling i 

NO, för lärarna i skolorna i Australien. Programmet syftade till att utveckla så kallade ”NO-

specialister” på skolorna. Dessa skulle bidra till att öka kvalitén i ämnet och undervisningen i NO 

på sina skolor. De utvalda NO-specialisterna fick gå en tvåårig utbildning. De som höll i 

utbildningen och utbildade NO-specialisterna var redan förutbildade NO-specialister.   

Syfte: Syftet med undersökningen var att studera vilken effekt det ovan beskrivna programmet 

hade och de utmaningar och begränsningar samt överraskningar som lärarna fick uppleva i 

skolorna. 

Metod: I studien intervjuades de specialister som utbildade NO-specialisterna från tre skolor där 

programmet hade blivit en framgång och givit positiva resultat. Skolorna som deltog hade olika 

förutsättningar, en skola hade 190 elever där den socioekonomiska nivån var hög, en annan skola 

hade 450 elever där den socioekonomiska nivån var blandad, en tredje skola med 130 elever med 

låg socioekonomisk nivå deltog också. 

Resultat: Studien visade att utbildningen förbättrade lärarnas NO-kunskap samt att engagera 

eleverna i sin undervisning. Utbildningen gav även lärare ökande kunskaper i hur de ska 

förbättra sina elevers intresse och medverkan i NO. De förutbildade NO-specialisterna, hjälpte 

lärarna utifrån de brister och behov de hade i sin PCK, därmed blev hjälpen personlig.  
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How to Support Primary Teachers´ Implementation of Inquiry: Teachers´ Reflections on 

Teaching Cooperative Inquiry-Based Science. 

Gillies, Robyn M.; Nichols, Kim (2015). 

Bakgrund: Enligt Gillies och Nichols (2015) står grundskollärare inför utmaningar när det gäller 

att undervisa genom ett undersökande arbetssätt i NO. Gillies och Nichols (2015) beskriver att 

anledningen till de problem som lärarna har i samband med sin undervisning beror på dåliga 

ämneskunskaper eller lärarnas otillräckliga pedagogiska färdigheter. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar och utmaningar i att undervisa 

med hjälp av ett undersökande arbetssätt i NO. 

Metod: Studien gjordes genom att lärarna fick delta i en workshop på fyra dagar där de skulle 

lära sig inlärningsstrategier i undersökande arbetssätt i NO samt hur de skulle kunna använda det 

i sin undervisning. Lärarna fick utbildning kring två områden i NO och hur de sedan skulle 

integrera dessa i sina klasser med hjälp av samarbetsstrategier inom undersökande arbetssätt. 

Lektionsserien som lärarna skulle undervisa i sina klasser innehöll 12 lektioner och pågick i sex 

veckor. Syftet var att utveckla elevernas undersökningsförmåga där de skulle identifiera 

vetenskapliga frågor och begrepp i relation till de vetenskapliga fenomen som undersöktes samt 

lära sig hur vetenskapliga undersökningar kan utformas. 

Resultat: Studien visade att lärarna uppskattade att använda sig av ett undersökande arbetssätt, 

speciellt när de undervisade så att eleverna utsattes för mer öppna diskussioner. Undersökande 

arbetssätt i NO ger eleverna möjligheter att utforska möjliga lösningar, förklara fenomen och 

utvärdera resultat (Gillies & Nichols, 2015). Fördelarna med arbetssättet är enligt Gillies och 

Nichols (2015) att elevernas intresse kan öka för NO genom att erbjuda eleverna möjligheter och 

inte enbart utmaningar. Vidare menar Gillies och Nichols (2015) att det är viktigt att lärare 

försöker ”fånga” elevernas intresse genom att låta dem undersöka naturfenomen genom 

experiment där tankeväckande frågor ställs till eleverna och där eleverna får delta i diskussioner 

genom samarbete och på så sätt utveckla kunskaper i ämnet. För att åstadkomma detta krävs att 

lärare fördjupar sin egen kunskap kring det undersökande arbetssättet. 
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Primary Connections: Simulating the Classroom in Initial Teacher Education. 

Hume, Anne Christine (2012). 

Bakgrund: Hume (2012) menar att det finns en oro kring NO-ämnet och dess utveckling. 

Tidigare studier som Hume (2012) har tagit del av visar att det är dåliga kunskapsresultat för 

elever i NO. Hume (2012) menar att lärares dåliga undervisningsresultat i NO är en konsekvens 

av att lärarna har dålig/begränsad NO-ämneskunskap. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka ifall “simulation” av undervisning kunde öka de 

deltagande lärarnas PCK och tilltro till sin egen förmåga i relation till NO-undervisning. Detta 

gjordes genom att simulera rollspel i klassrumsmiljö (Hume, 2012). Simuleringen innebar att de 

deltagande lärarna antog rollen som grundskollärare och elever i 7–8 års ålder och utförde 

undervisning inför varandra (Hume, 2012). Anledningen till att man använde sig av simulation 

var för att man ville få till en autentisk miljö (Hume, 2012) 

Metod: Enligt Hume (2012) samlades data in genom att använda sig av intervjuer, analyser av 

dokument (såsom lektionsplaneringar och liknande), samt reflektioner från deltagande lärarna. 

Undersökningen utfördes på både nyexaminerade såväl som erfarna lärare på Nya Zealand. Av 

de 106 deltagande lärarna som deltog i studien ansåg sig många av lärarna ha dåligt 

självförtroende i relation till undervisning i NO. I samband med undersökningen fick lärarna i 

simulationsövningen, inta olika roller såsom lärare samt elever där NO-undervisningen skedde 

inför varandra (Hume, 2012). Även kursledarna deltog i simulationen och hade en "expertroll" 

och gav deltagarna feedback och hjälp för att öka lärarnas PCK (Hume, 2012).  Efter att 

simuleringen var genomförd tilläts lärarna samverka och interagera med varandra där de fick 

möjligheter att utbyta idéer. Detta ledde till att lärarna kände sig mer bekväma i sin NO-

undervisning. 

Resultat: Hume (2012) framhåller att simulation i form av rollspel var ett effektivt sätt för 

lärarna att öka sin PCK, detta då deltagarna fick reflektera kring sina prestationer samt att de 

kunde samtala och få nya insikter i samband med interaktion med de andra lärarna. Detta gjorde 
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att deltagarna kände sig mer bekväma och lättsamma med undervisningen vilket gjorde att de 

kände sig mer involverade och lärde sig mer (Hume, 2012). 

  

Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Scientific Argumentation: The Impact of 

Professional Development on K–12 Teachers. 

Katherine L. McNeill, Amanda M. Knight (2013).  

Bakgrund: Ett inlärningssätt som är användbart i NO är att skapa argumentationer i 

klassrummet. Lärares förståelse att använda argumentation som ett inlärningssätt i NO påverkas 

av hur det införlivas i klassrummet och i undervisningen (McNeill & Knight (2013). Forskning 

visar att lärare kan ha svårt att skapa argumentationer i sina klassrum samt att de kan känna att de 

inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna ändra på sina undervisningsstrategier. 

Fortbildning med hjälp av workshops kan stödja lärare för att kunna integrera argumentationer 

och vetenskapligt undersökande arbetssätt i klassrummet. 

Syfte: Studien gick ut på att undersöka hur tre fortbildande workshops i 70 grundskolor 

påverkade grundskollärare och deras PCK i NO. Professionell utveckling med hjälp av 

fortbildning är nödvändig för att stötta lärarna (McNeill & Knight, 2013). I studien fokuserar 

man på argumentation som undervisningsmetod som lärare behöver kunna för att i sin tur hjälpa 

eleverna att engagera sig med hjälp av att ställa frågor, utreda & undersöka och bygga 

förklaringar baserade på naturvetenskapliga bevis. 

Metod: I workshopen deltog 20 till 25 lärare från varje skola. Undersökningen gjordes i USA 

och pågick under tre månader. I den första workshopen fick de deltagande lärarna lyssna på 

varför det är viktigt att införa argumentation inom NO-undervisningen. Lärarna fick även 

analysera elevernas skrivarbeten och på så sätt träna på hur elevernas arbeten kunde utvecklas. I 

den andra workshopen hade de deltagande lärarna med sig elevernas skrivarbeten och delade 

sedan ut dem till de övriga lärarna för att sedan diskutera de olika utmaningar som fanns i 

elevernas skrivarbeten. De som höll i workshopen introducerade olika undervisningsstrategier 

för att hjälpa lärarna att skapa meningsfulla argumentationer i sina klassrum i NO-undervisning. 
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Den tredje workshopen genomfördes cirka en månad senare, där de deltagande lärare hade med 

sig sina elevers arbeten för att ytterligare diskutera utmaningar med varandra. 

Resultat: Det visade sig att lärarna hade svårt att formulera frågor för argumentationslektioner, 

liksom svårt att bedöma hur öppna frågorna borde vara för att stödja eleverna i sitt lärande. 

Lärare ska inte bara förstå vikten av argumentation inom NO-undervisningar utan de behöver 

även förstå hur det kan integreras i den övriga undervisningen för att utveckla elevernas lärande 

(McNeill & Knight, 2013). Resultatet visade att fortbildning i samband med workshops kan 

stödja lärare i att utveckla förståelser av hur argumentation ska kunna införas i undervisning. 

Studien tyder på att yrkesutveckling med hjälp av workshops, kan stödja lärare i att utveckla mer 

kunnande i samband med genomförandet av argumentationslektioner. 
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Sammanställning av artiklarna 
I detta avsnitt reflekterar vi kring resultaten av de inkluderade artiklarna med avseende på våra 

frågeställningar. Den första frågan behandlar de utmaningar som lärare kan stöta på i sin 

undervisning. Den andra frågan kommer att behandla de lösningar som kan hjälpa till att 

utveckla lärares pedagogiska ämneskunskaper inom naturvetenskap. 

 

• Vilka bristande kunskaper och förmågor kan skapa utmaningar för 

grundskollärare när de ska undervisa I NO? 

 

I artiklarna knyts utmaningar i undervisning till PCK och samtliga artiklar lyfter fram att 

utmaningar kan förklaras med begränsad PCK i NO. De utmaningar som artiklarna lyfter fram 

handlar delvis om att lärare tvivlar på sin egen förmåga i undervisningen och har egna dåliga 

erfarenheter av ämnet. Men även andra utmaningar framkommer. Detta menar till exempel 

Lewis et al. (2014) och Herbert et al. (2017), som i deras forskning finner att det är många lärare 

som visar tendens på bristande kunskaper inom NO-ämnet, som medför att de tvivlar på sin egen 

förmåga. 

I artiklarna beskriver författarna PCK som ett helhetsbegrepp men enligt Hashwehs (2013) PCK-

modell, finns det sju stycken kunskapskategorier som omfattar PCK-begreppet. Trots att 

artiklarna har beskrivit PCK som ett helhetsbegrepp, har de kunskapsbrister som varje artikel lyft 

fram, pekat på en eller flera kunskapskategorier som beskrivs i Hashwehs (2013) modell. Dessa 

kunskapskategorier kan vara nödvändiga att ha inom NO-undervisning. 

De utmaningar som har konstaterats berör främst en kunskapskategori med avseende på 

Hashwehs (2013) PCK-modell och benämns som ämneskunskap. Lärares ämneskunskap 

beskrivs som den kunskap en lärare har i ett ämne (Hashweh, 2013). Gillies och Nichols (2015) 

beskriver i sin studie att lärares dåliga ämneskunskaper kan påverka NO-undervisningen 

negativt. Trots att lärarna i Gillies och Nichols (2015) studie, hade en positiv inställning till NO-

undervisning, uttryckte de också oro kring undervisning av NO på grund av sina egna dåliga 

ämneskunskaper. Gillies och Nichols (2015) menar att den otillräckliga ämneskunskapen hos 
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lärare, kan skapa dilemma för undervisningen eftersom det kan leda till att eleverna inte får 

tillräckliga kunskaper i NO. Som en följd av lärarnas bristande ämneskunskaper i NO, kan 

utvecklingen av elevernas ämneskunskaper begränsas (McKneill & Knight, 2013). 

McKneill och Knight (2013) fokuserar i sin forskning på två kunskapskategorier utifrån PCK, 

som de anser är viktiga för att lärare ska kunna skapa vetenskapliga argumentationer i sina 

klassrum. Dessa två kunskapskategorier kallar Hashweh (2013) i sin PCK-modell för 

pedagogiska kunskaper samt lärares kunskaper om sina elevers lärande. Pedagogiska kunskaper 

berör till exempel kunskaper om undervisningsstrategier (Hashweh, 2013). Elevernas lärande 

och egenskaper beskrivs som den förståelse lärare har om sina elevers lärande och elevernas 

egenskaper som till exempel, erfarenheter och förmågor (Hashweh, 2013). McKneill och Knight 

(2013) påpekar att dessa två kunskapskategorier är väldigt viktiga för att kunna skapa 

vetenskapliga argumentationer i klassrummet. Genom att lärare har kunskaper om sina elevers 

förståelse och kan se deras styrkor och svagheter, kan det hjälpa lärare att förstå lärandemålet i 

NO. Det kan även hjälpa lärare att utforma effektiva undervisningar med hjälp av 

argumentationer (McKneill & Knight, 2013). Trots att fokus i studien ligger på två kategorier, 

anser McKneill och Knight (2013) att det bara är en delmängd av lärares PCK. McKneill och 

Knight (2013) menar vidare att en god PCK kräver att lärare har kunskaper i de olika 

kunskapskategorierna men främst kunskaper om vetenskapligt lärande, kunskap om elevernas 

förståelse av vetenskap och lärares förståelse för undervisningsstrategier.  

 

·      Vilka förslag ges i PCK-forskning för att förbättra grundskollärares förutsättningar 

för att arbeta med NO? 

Förslag som ges i artiklarna för att förbättra grundskollärares PCK inom NO-ämnet har varit en 

del. Utifrån artiklarna som vi har tagit del av, har det konstaterats att lärares egna 

ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper samt kunskaper om sina elever, är de tre områden som 

lärare främst kan behöva förbättra i sin PCK. Ett förslag som har uppmärksammats mycket är att 

utbildning i ”undersökande arbetssätt” kan förbättra grundskollärares förutsättningar för att 

arbeta med NO och kan därmed vara ett möjligt sätt för lärare att stärka delar av sin PCK. Lärare 
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har på senare tid undervisat i NO genom att aktivt involvera eleverna i undersökande arbetssätt, 

vilket medför att lärare måste fördjupa sin egen kunskap inom NO (Gillies & Nichols, 2015). 

Genom ett undersökande arbetssätt inom NO, kan undervisningen skapa bättre inlärning hos 

eleverna, då forskning har visat att ett undersökande arbetssätt kan skapa större intresse för 

eleverna (Walan et al., 2016). Gillies och Nichols (2015) konstaterar att ett undersökande 

arbetssätt har många potentiella fördelar då det ger eleverna möjlighet att studera olika lösningar, 

förstå och förklara naturvetenskapliga fenomen och utarbeta resultat. Ett undersökande arbetssätt 

kan, som nämnt ovan, förbättra lärares sätt att arbeta med NO i sin undervisning. Men för att 

använda sig av ett undersökande arbetssätt, kan lärare behöva stärka sin egna ämneskunskap. 

Detta visar på att ett undersökande arbetssätt inte är en komplett lösning till att förbättra lärares 

hela PCK utan bara en del, då lärare kan behöva en bra ämneskunskap för att arbeta med ett 

undersökande arbetssätt. 

Fortbildning och workshops är också en möjlig lösning som artiklarna beskriver och som menar 

att det kan utveckla och förbättra lärares PCK. Enligt skolinspektionen (2017) är 

kompetensutveckling i samband med fortbildning en möjlighet som rektorer och huvudmän (t ex. 

en myndighet) kan använda för att förbättra lärarnas arbete i klassrummet. I Walan et al. (2016) 

studie, fick deltagande lärare medverka i workshops som kallades för CPD och som syftade till 

att utöka lärares egna ämneskunskaper och möjligheter att finna nya sätt att undervisa inom NO. 

Med hjälp av workshopen, fick de deltagande lärarna träna på hur de skulle kunna organisera en 

undersökande NO-undervisning samt vilka utmaningar de kunde stöta på. McKneill och Knight 

(2013) synliggör i sin undersökning att den fortbildning som genomfördes i deras studie, 

utvecklade lärarnas förmåga att använda argumentation i den naturvetenskapliga undervisningen, 

och som därmed förbättrade lärares PCK. Vidare menar de att fortbildning kan vara ett sätt att 

komplettera NO-undervisningar (McKneill & Knight, 2013). Ett sätt att förbättra lärares 

naturvetenskapliga ämneskunskaper som Gillies och Nichols (2015) undersökte i sin studie, var 

genom workshops där lärare fick träna på olika inlärningsstrategier vid genomförandet av ett 

”undersökande arbetssätt”, samt hur dessa inlärningsstrategier kan integreras i undervisningen. 

Gillies och Nichols (2015) menar att workshops kan vara ett viktigt hjälpmedel för lärare att 

utveckla sin undervisning i NO, genom att få möjlighet att träna på olika inlärningsstrategier. 
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Kinghorn (2014) visar i sin studie att delar av lärares PCK kan förbättras vid undervisning. 

Lärarna hade förbättrat sina egna ämneskunskaper inom NO i samband med att de förberedde sig 

inför sin undervisning genom att läsa på om ämnesinnehållet (Kinghorn, 2014). Ett exempel som 

ges är att lärarna i samband med en lektion där de ska utföra experiment, förbereder sig genom 

att genomföra experimentet i förhand för att kunna hantera svårigheter som kan uppkomma när 

de ska genomföra undervisningen och därmed tränar på sina pedagogiska kunskaper (Kinghorn, 

2014). Resultatet visar att lärarna som deltog utvecklade två kunskapskategorier som Hashweh 

(2013) benämner som ämneskunskap och pedagogiska kunskaper i sin PCK-modell. 

Herbert et al. (2017) uppmärksammar ytterligare ett sätt att förbättra delar av lärares PCK som är 

genom att använda NO-specialister som ska utbilda en eller två lärare på varje grundskola, som 

därefter också blir NO-specialister. När de utvalda lärarna har blivit NO-specialister, är sedan 

tanken att de i sin tur ska föra vidare sin nya kunskap på sina skolor. Resultatet leder till att varje 

skola utifrån de behov som de behöver utveckla, har möjlighet att få individuell hjälp. Herbert et 

al. (2017) konstaterar att med NO-specialisternas hjälp, ökades de övriga lärares PCK. 

Andra möjliga lösningar till att förbättra lärares förutsättningar till en bra NO-undervisning kan 

vara genom att lärare med hjälp av rollspel får öva på hur en effektiv undervisning kan gå till och 

därefter reflektera och utbyta idéer med andra lärare (Hume, 2012). En liknande lösning som 

Dietz och Davis (2009) beskriver i deras studie, menar att erfarna lärares idéer och 

lektionsplaneringar kan användas som ett läromedel för blivande lärare i deras lärarutbildning. 

Dietz och Davis (2009) menar vidare att när studenterna i deras undersökning fick reflektera 

kring de erfarna lärarnas idéer och lektionsplaneringar, skapade de bilder av hur deras framtida 

lektioner kan se ut och vad som kan fungera och inte fungera i klassrummet.   
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Diskussion 
 
Resultatsdiskussion 
Resultatet visar att det finns många olika aspekter som kan bidra till att lärare har en bristande 

PCK. Aspekter som främst nämns i artiklarna är bland annat lärares egna ämneskunskaper, 

pedagogiska kunskaper samt kunskap om sina elever, som är tre av sju kunskapskategorier i 

Hashwehs (2013) PCK-modell. De resterande fyra kunskapskategorier som berörs i Hashwehs 

(2013) PCK-modell beskrivs inte lika tydligt som de tre nämnda. Sammanställningen av 

artiklarna visar att dessa kategorier kan påverka lärares pedagogiska konstruktioner (PCK) och 

kan därför vara orsaken till att PCK:n kan vara låg hos vissa lärare. 

PCK:n kan påverkas negativt genom att lärare till exempel har bristande ämneskunskap, vilket 

kan påverka undervisningen på många olika sätt. Till exempel kan eleverna få en dålig 

undervisning i undersökande arbetssätt eftersom att lärarna inte har tillräckliga kunskaper för att 

använda ett undersökande arbetssätt i NO-undervisningen (Walan et al., 2016). En annan ingång 

som berör dåliga ämneskunskaper menar Herbert et al. (2017) är att låga ämneskunskaper hos 

lärare kan bidra till att de känner mindre tillit till sig själva i samband med NO-undervisningen 

och därmed kan undervisningen begränsas. Därför ville Herbert et al. (2017) i sin studie förbättra 

bland annat lärares egna ämneskunskaper genom ett program som skulle öka kvalitéten i NO-

undervisningen. Detta ville även Walan et al. (2016) som i sin studie utförde ett program för att 

öka de deltagande lärarnas egna ämneskunskaper. Båda artiklarna lyfter fram lärarnas egna 

dåliga ämneskunskaper som en bidragande faktor till dålig PCK. Men artiklarna lyfter även fram 

två liknande lösningar på att öka lärarnas egna ämneskunskaper genom två olika program. 

En lösning som vi anser skulle kunna öka lärarnas egna ämneskunskaper, kan vara genom att öka 

ämnesinnehållet i lärarutbildningen. Genom att ha mer ämnesspecificerad undervisning i 

lärarutbildningen menar vi att det skulle kunna skapa en bättre grund för lärare i 

yrkesverksamheten. Men utifrån Kinghorns (2014) studie lyfts det fram att lärare ställs inför 

höga krav då de har flera ämnen att lära sig under sin utbildning. Detta kan få till följd att lärare 

inte hinner bygga upp sin egen ämneskunskap i lärarutbildningen på grund av den begränsade 
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tiden som finns tillgänglig. Därför håller vi med Kinghorn (2014) att det kan vara utmanande att 

fördjupa sig i ett ämne samtidigt som lärarstudenterna har fler ämnen att utbilda sig i. 

Som en möjlig följd av dålig ämneskunskap kan detta påverkade lärares pedagogiska kunskaper. 

McKneill och Knight (2013) beskriver i sin studie att lärares egna dåliga ämneskunskaper kan 

leda till att lärarna har svårt att variera sina undervisningar. Utifrån Hashwehs (2013) PCK-

modell ingår pedagogiska kunskaper som innebär att lärarna, bland annat ska kunna variera sina 

undervisningar och även kunna använda sig av olika undervisningsstrategier. Vi tolkar det som 

att en risk till följd av dåliga ämneskunskaper kan påverka lärares pedagogiska kunskaper. Som 

en följd av detta kan lärare bli begränsade i hur de ska undervisa och ha svårt att variera sig i 

undervisningen, vilket kan leda till att lärarna till exempel endast använder sig av läroböcker i sin 

NO-undervisning. 

En satsning som nämns och som har fått mycket uppmärksamhet utifrån våra sammanställda 

artiklar, är användandet av ett ”undersökande arbetssätt”. Med ett undersökande arbetssätt är 

tanken att öka lärares kunskaper i att använda fungerande strategier i undervisningen, öka lärares 

egna ämneskunskaper och skapa mer intresse hos eleverna (Walan et al., 2016). Detta är vad vi 

anser är fördelarna med ett undersökande arbetssätt. Arbetssättet kan vara en möjlig lösning till 

att öka lärares pedagogiska kunskaper, men är inte den enda lösningen. Undersökande arbetssätt 

har blivit mest omtalat i våra artiklar men vi anser att det inte ska tolkas som den enda lösningen 

på att förbättra lärares PCK, då det troligtvis finns andra lösningar som inte lyfts fram i våra 

artiklar. Det finns fördelar med att använda sig av ett undersökande arbetssätt som vi har nämnt 

ovan, men vi finner även nackdelar. En nackdel med undersökande arbetssätt som Walan et al. 

(2016) fann i sin studie, var att lärarna hade svårt med att hitta undervisningskontexten utifrån ett 

undersökande arbetssätt. Detta är en kunskapskategori som berör lärares PCK utifrån Hashwehs 

(2013) PCK-modell som benämns som kunskapen om undervisningskontexten. Att inte ha 

kunskap eller förståelse kring vad NO-undervisningen ska innehålla kan skapa svårigheter för 

lärare i att undervisa. Detta bekräftar Walan et al. (2016) som menar att lärare som inte har 

kunskaper i undervisningskontexten, kan till exempel ha svårt att veta vad som ska ingå i NO-

undervisningen (Walan et al., 2016). Detta kan även leda till att lärare undviker att ställa frågor 
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till sina elever som de inte kan svara på, eftersom att lärarna inte har förstått sammanhanget i 

undervisningen (Walan et al., 2016). 

Något som också behandlas i de undersökningar som vi har tagit del av, beskriver vikten av att 

öka lärarprofessionen. Här menar Hume (2012) att lärare kan ”skickas” iväg på kurser, 

workshops eller liknande. Genom fortbildning i form av kurser eller workshops, skulle lärare 

kunna få möjligheter att öka olika delar av sin PCK utifrån de brister lärarna har. Vi menar att 

lärare genom fortbildning kan få möjlighet att träna på de svårigheter de har i sin NO-

undervisning och därmed förbättra sin PCK. McKneill och Knight (2013) och Walan et al. 

(2016) belyser i sina studier att fortbildning i form av workshops kan vara ett sätt att öka lärares 

delar av PCK. Men vi tror att en konsekvens av detta, kan medföra en kostnad för skolorna samt 

ett frågetecken kring om det finns tillräckligt kunnig personal för att ersätta dessa verksamma 

lärare under utbildningen. 

 

Metoddiskussion 
Till en början hade vi en väldigt tydlig bild av hur vår frågeställning skulle se ut och vad vi ville 

undersöka. Vårt mål till att börja med handlade om att undersöka de lärare som prioriterade bort 

NO-undervisning på grund av tidsbrist och inte på grund av pedagogiska ämneskunskaper. Ett 

begrepp som vi inte hade någon kunskap omkring som vi fann när vi gjorde sökningar på detta 

område var PCK. Baserat på denna upptäckt lade vi vårt fokus på PCK. Därefter valde vi att 

inrikta in oss på PCK ur lärarens synvinkel i grundskolan. Vi fann under vår sökning att de 

artiklar vi studerade använde sig av olika “ord” när de behandlar grundskolan. De ord vi stötte på 

var elementary school och primary school. Detta är två ord som har samma innebörd men 

används olika beroende på vilket land artikelförfattaren(na) kommer ifrån. Ett annat begrepp som 

vi tyckte var relevant var science education då vi ville belysa de brister och utmaningar som 

lärare hade inom NO-undervisningen. Vi upptäckte sedan att PCK inte enbart används inom NO-

ämnet utan är ett begrepp som allmänt beskriver lärares pedagogiska ämneskunskaper även inom 

andra ämnen.  
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Eftersom vi redan hade en medveten bild av vad vi ville studera, ville vi begränsa antalet artiklar 

genom att göra en så utförlig sökning som möjligt. Vi ville få artiklar som behandlade alla de 

sökord som vi valt att inkludera i sökningarna. Därefter uteslöt vi icke-relevanta artiklar som 

hade ett innehåll som inte var riktad mot vår studie. Artiklar som inte var riktade mot vår studie 

kunde ha ett helt annat innehåll, såsom fokus på ett annat ämne eller annan åldersgrupp.  

Eventuellt hade vi kunnat ha två olika söksträngar där vi exkluderat science education just för att 

PCK finns inom fler ämnen än bara NO. Det hade då kunnat resultera i att vi hade fått en djupare 

“ingång” i begreppet PCK på en söksträng och ett annat resultat där PCK är kopplat till NO-

innehållet i den andra söksträngen. Vi menar att om vi inte hade inkluderat sciene education i 

ena sökningen hade möjligheten varit större av att få en helhetsbild av själva PCK-begreppet. 

Chansen hade då varit mindre att hitta de “utmaningar” som finns inom just NO-ämnet om vi 

enbart hade haft en söksträng med bara PCK-begreppet.   
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Slutsats 
 
Trots att det inte finns någon universell accepterad definition av begreppet PCK, ingår oftast de 

kunskapskategorier som myntades av Shulman (1986), (McKneill & Knight, 2015). I 

undersökningarna har det framgått tydligt att en av de bidragande faktorerna till att det blir en 

bristfällig NO-undervisning i skolan, beror på att lärares egen PCK kan vara dålig. I många av de 

undersökningar som vi har tagit del av, har PCK presenterats som ett helhetsbegrepp men enligt 

Hashwehs (2013) PCK-modell är det viktigt att förstå att det handlar om en hel 

kunskapskonstruktion som innehåller sju kunskapskategorier. I undersökningarna har PCK 

beskrivits som ett helhetsbegrepp trots att de har menat en speciell kunskapskategori. Vissa har 

till exempel studerat bristande ämneskunskaper medan andra fokuserat på 

undervisningsstrategier. Men det vi har konstaterat utifrån undersökningarna är att lärarna 

generellt sätt kan ha en låg PCK, trots att det brister i en eller flera kunskapskategorier och inte i 

alla de sju kunskapskategorierna. Även om artiklarna fokuserat på en speciell kunskapskategori 

visar forskningen att det bara är en delmängd av lärares PCK (McKneill & Knight, 2015).  

Slutsatsen vi har dragit av vår studie är att det finns flera utmaningar som är kopplat till lärares 

egna PCK som därmed behöver förbättras genom olika lösningar som har framhållits. Genom att 

lärare har en stark PCK kan det öka förutsättningar för lärarna att bidra med en god undervisning 

och därmed känna mer tilltro till sig själva i sin lärarroll. Därför är det viktigt att förbättra de 

konsekvenser som kan uppstå i samband med NO-undervisningen som påverkas av lärares egna 

PCK.  
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Framtida forskning 
 

Vi har i vår studie funnit att en möjlig lösning som kan förbättra lärares egna PCK kan vara att 

utbilda lärare i undersökande arbetssätt. Men baserat på vår studie har vi funnit utmaningar i 

genomförandet av undersökande arbetssätt. Utifrån dessa utmaningar som lärare ställs inför i 

samband med ett undersökande arbetssätt kan detta vara ett möjligt fortsatt framtida 

forskningsområde. Frågor som då kan tänkas besvaras är:  

- Vad anser verksamma lärare vara nödvändigt för att öka deras PCK och förutsättningar i NO-

undervisningen? 

- Är undersökande arbetssätt en lämplig metod och vad ska den då innehålla? 

Med dessa frågeställningar kan det bli en fortsättning på detta arbete där vi går djupare in i 

lärares tankar och idéer på vilka utmaningar de ställs inför samt vilka idéer de har kring att lösa 

problemen. 
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Bilaga 1 

Författare Titel Sökbaser Exkluderingskriterier 

Ogunniyi, M. B.; 

Rollnick, Marissa 

(2015). 

  

Pre-Service Teacher 

Education in Africa: 

Prospects and Challenges 

ERIC Berör elevens utmaningar i NO 

men inte ur ett lärarperspektiv, 

vilket vi söker. 

Bore, Anna 

(2007). 

Bottom-Up for Creativity 

in Science? A 

Collaborative Model for 

Curriculum and 

Professional 

Development 

ERIC Fokuserar på elevers lärande och 

modeller för att förbättra deras 

inlärning. 

Primary Science 

Review (2006). 

Focus on… 10 Years of 

Primary Science Review 

ERIC Behandlar de utmaningar som 

finns i grundskolan i NO som 

framkommit under de senaste 10 

åren. Artikeln är inte relevant då 

den inte behandlar utmaningar i 

lärares ”pedagogiska 

ämneskunskap”. 
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Parker, Joan; 

Haywood, Dave; 

Jolley, Nina 

(2012). 

Developing Pre-Service 

Primary Teachers´ 

Perceptions of Cross-

Curricular Teaching 

through Reflection on 

Learning 

ERIC Behandlar de utmaningar & 

komplikationerna som uppstår i 

undervisningen när man gör 

läroplansförändringar. 

Labate, Hugo 

(2007). 

Science Education: A 

(Pending) Chapter in the 

Curriculum 

Transformation in 

Argentina 

ERIC Behandlar kursplansändringar i 

NO i Argentina där fokus ligger på 

vilka förändringar som gjordes 

och berör inte vårt ämne om 

lärares pedagogiska 

ämneskompetens. 

Shadreck, 

Mandina (2015). 

Integrating ICTs into the 

Environmental Science 

Primary School 

Classroom in Chegutu 

District, Zimbabwe: 

Problems and Solutions 

ERIC Artikeln behandlar de hinder och 

utmaningar som hindrar 

grundskolelärare att integrera IKT 

i sin undervisning men pekar inte 

tydligt på de utmaningar och 

brister i lärares pedagogiska 

ämneskunskap som vi vill 

undersöka.  
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Daisy, Martin 

(2012). 

Using Core Historical 

Thinking Concepts in an 

Elementary History 

Methods Course 

ERIC I detta arbete beskrivs 

ämneskunskapens avgörande roll 

för att engagera eleverna i 

samhällskunskap och historia. 

Mathews, 

Susann; Basista, 

Beth; Farrell, 

Ann; Tomlin, Jim 

(2003). 

Meeting the Challenge of 

Middle School 

Mathematics and Science 

Teacher Preparation 

ERIC Artikeln behandlar inte lärares 

utmaningar i NO-undervisning.  

Alvermann, 

Donna E,; Rezak, 

Achariya T,; 

Mallozzi, 

Christine A,; 

Boatright, 

Michael D,; 

Jackson, David F. 

(2011). 

Reflective Practice in an 

Online Literacy Course: 

Lessons Learned from 

Attempts to Fuse Reading 

and Science Instruction 

ERIC Fokus i artikeln ligger på 

lässtrategier som ska förbättra 

elevers förståelse inom 

naturvetenskap.  
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Vasinda, Sheri; 

Ryter, Di Ann; 

Hathcock, 

Stephanie; Wang, 

Qiuying (2017). 

Acces is Not Enough: A 

Collaborative 

Autoethnograpic Study of 

Affordances and 

Challenges of Teacher 

Educators’ iPad 

Integration in Elementary 

Education Methods 

Courses 

ERIC I detta arbete beskrivs hur teknik 

integreras i undervisningen med 

hjälp av iPads för att förbättra 

lärarstudenternas lärande i 

lärarutbildningen.  
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Självvärdering 
Under arbetets gång har båda varit aktiva och gjort lika mycket i arbetet. Litteratursökningen 

gjorde vi tillsammans där vi valde ut vilka artiklar vi tyckte var relevanta/ icke-relevanta för vår 

studie. Efter att vi hade valt artiklarna, delade vi upp arbetet så att vi läste hälften var. Därefter 

skrev vi sammanfattningar av varje artikel som vi sedan delade med varandra så att båda kunde 

ta del av innehållet av varandras artiklar. Vi valde att använda oss av Word Online för att ha ett 

gemensamt arbete där båda kunde skriva och ändra i ett och samma dokument. Vi båda anser att 

samarbetet har fungerat väldigt bra då båda har lagt ner mycket tid på att få arbetet att fungera. 
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