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1. Inledning

Larmrapporter beskriver hur ungdomars intresse för naturvetenskap och t eknik (N&T) dalar. 

Här ser vi som blivande NO -lärare en riktig utmaning. Vårt intresse för dessa ämnen är stort 

men hur förmedlar vi detta till våra elever? Vi kommer snart att vara ute i arbetslivet, sugna 

på att tillämpa det vi lärt oss. Men i vilken arbetssituation kommer vi att hamna, hur ser lok a-

lerna ut och hur samarbetsvilliga är våra kollegor? Om vi ska gå i bräschen för förändring så 

måste vi veta vad som ska förändras och vad som faktiskt fungerar bra som det är, och hur vi 

ska genomföra en förändring så att den får önskad effekt? Vi använder i detta arbete ett lärar-

perspektiv när vi undersöker naturvetenskaps - (NO) och teknikundervisningen i grundsko lan.

Detta otroligt spännande ämne borde ha alla möjligheter att fånga elevernas intresse. Frågan 

är bara hur?

Vårt arbete är en del av projektet ”Naturvetenskap & Teknik i och utanför skolan”. Detta pr o-

jekt startades 2008 av Regionförbundet Östsam på uppdrag av skolverket för att öka ungdo-

mars intresse för naturvetenskap och teknik. Detta projekt har genomförts i två skolområden i 

Norrköping respektive Linköping och täcker hela grundskolan, från förskolan till årskurs 9. 

Delar av perspektiven i detta projekt kommer att leda vidare till ett flerårigt utbildningsprojekt

som kallas KNUT . KNUT har som syfte att utveckla och sprida tematiska arbetssätt för att 

integrera klimat- & energifrågor som en del i undervisningen.

Inom projektet ”Naturvetenskap & Teknik i och utanför skolan” så undersöks blan d annat 

elevers intresse för naturkunskap och t eknik, insatser för kompetensutveckling genomförs och 

tekniska verktyg utvecklas med bland annat en hemsida där skolor lätt kan se utbud et av olika 

aktiviteter i kommunerna. Det man vill åstadkomma med projektet är bland annat att tydliggö-

ra undervisningens verklighetsanknytning genom att samverka med det lokala näringslivet, att 

utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt i skolan samt att elever ska få en god allmänbildning 

inom områdena. Anledningarna till at t öka elever s intresse för n aturvetenskap och t eknik är 

att i framtiden tillgodose samhällets växande behov av arbetskraft inom natur/teknikområdet

samt att förse alla med en god allmänbildning.

För att förändra undervisningen krävs det att man arbetar med alla aktörer inom skolan. Viljan 

att förändra undervisningen måste komma inifrån , eftersom skolans inre liv handlar om mötet 

mellan lärare och elever. Det är dem det berör . Att undersöka skolledares, lärares och elevers 

idéer kring undervisningen är därfö r en essentiell del i det här projektet. Tidigare har tre c -
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uppsatser behandlat dessa frågor ur ett skollednings- och elevperspektiv. Vår uppgift är att 

analysera lärares uppfattning ar om N&T -undervisningen i grundskolan i syfte att skildra hur 

de ser på skolverksamheten inom dessa områden.

2. Syfte och frågeställningar

Vi har gjort en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka lärares uppfattningar om N&T-

undervisningen. Fokus ligger på h ur det ser ut i dagens klassrum, vad lärare uppfattar som 

hinder eller möjligheter samt hur undervisningen skulle kunna bli bättre. Resultaten jämförs 

mellan de olika årskurserna som ingår i studien för att skildra likheter och skillnader. En jäm-

förelse kommer även att göras mellan vårt resul tat och det resultat som framkommit om ele-

vers perspektiv på natur - och teknikundervisning i de två C -uppsatser (Andersson 2010 & 

Carlsson 2010) som tidigare skrivits inom projektet. Våra frågeställningar lyder:

· Vilka uppfattningar har lärare i grundskolans år F-3, 4-6 och 7-9 om naturvetenskap och 

teknikundervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö?

· Hur skiljer sig lärares uppfattningar i grundskolans år F-3, 4-6 och 7-9?

· Hur överensstämmer lärares uppfattningar med elevernas i grundskolans år 2, 4 och 9? 
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3. Bakgrund

3.1 Tidigare resultat kring elevers uppfattningar i projektet ”Naturvetenskap & 
teknik i och utanför skolan”

Nedan följer en kort sammanfattning av de resultat som framkommit av de två arbeten som 

tidigare gjorts inom projektet ”Naturvetenskap & teknik i och utanför skolan” som har stude-

rat elevers uppfattning om N&T-undervisningen i skolan.

Andersson (2010) har studerat elevers uppfattningar om N&T -undervisningens innehåll. Den 

ena av Andersons for skningsfrågor handlar om att undersöka vad elever i år 2, 4 och 9 i 

grundskolan vill lära sig mer om. Studien jämför också svaren man fått i de olika årskurserna. 

Det visar sig att det skiljer sig vilken sorts kunskap som elever efterfrågar i de olika årsku r-

serna. Eleverna i år två och fyra efterfrågar faktabaserade kunskaper medan eleverna i år nio 

vill kunna reflektera över sin kunskap och skapa en djupare förståelse över olika fenomen. 

Elever i alla årskurser vill lära sig mer om teknik, och tyngdpunkten i svaren ligger på hur 

olika tekniska prylar fungerar och hur man tillverkar dem. Fysik och astronomi visar sig också 

vara intressant i alla tre årskurserna. Många svar från eleverna i år två och fyra handlar om 

djur och natur medan bara ett svar i år nio hamnar i denna kategori. I år två så radar eleverna 

upp namn på olika djur och olika växter som de vill lära sig mer om. I år fyra så är resultatet 

lite mer varierat, man vill till exempel lära sig mer om lava och magma, dinosaurier och hur 

djur tänker. Även i kategorin hälsa så ser fördelningen mellan elevgrupperna ut som ovan. 

Inom ämnet kemi syns ett helt motsatt mönster där eleverna i å r nio visar ett stort intresse för 

detta ämne medan eleverna i år två inte nämner något som passar in i denna kategori. Inom 

kemi så vill niorna bland annat labba mer avancerat samt lära sig mer om kemiska tilläm p-

ningar (Andersson 2010).

En liknande stu die har också genomförts av Carlsson (2010) inom projektet ”Naturvetenskap 

& teknik i och utanför skolan”. Carlssons frågeställningar lyder ” Hur ser elever på skolan 

som arbetsplats ” och ” Hur ser elever på de arbetssätt, som används i skolans undervisning 

inom naturvetenskap och teknik?”. Hans resultat visar ett tydligt missnöje med skolans lokaler 

från alla elevgrupper som deltagit i denna studie. Eleverna uppfattar klassrummen som ofrä-

scha och slitna. De anser också att stolarna och borden på skolorna är obekväma. Något som 

eleverna från år 2 och 4 tar upp mer specifikt är skolgårdsmiljön som de upplever som u n-

dermålig.
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Vad gällande arbetssätt så upplever samtliga elever att det finns för mycket ”genomgångsu n-

dervisning” i N&T -undervisningen, alltså att lär aren står framme vid tavlan och ”föreläser” 

om något ämnesinnehåll. Eleverna från år 9 uttrycker att ett varierat undervisningssätt är att 

föredra och att läraren ska variera teori och praktik. Samtliga elever från denna stu die vill 

även laborera mera. Någ ot som alla elever i studien trycker på är att de vill bege sig ut från 

klassrummet och lära sig saker utomhus. Elever från år 2 säger att de vill lära sig saker i sk o-

gen och att det är roligast att vara ute. Eleverna från år 4 tycker också att skogen är e n bra 

läroplats och att det är spännande att åka iväg på exkursion. Eleverna från år 9 säger att de vill 

uppleva saker de lärt sig om, inte bara sitta i salen. (Carlsson 2010).

3.2 Natur och teknikundervisning

Detta arbete innehåller relativt många begrepp och därför följer här en sammanställning av 

dessa för att underlätta den fortsatta läsningen av arbetet.

Tabell 1. Sammanställning över olika begrepp i arbetet.

Begrepp Förklaring i korthet

Belief system Vad lärare säger, menar och gör.
Capability beliefs Lärares uppfattningar om sin egen förmåga.
Context beliefs Lärares uppfattningar om den yttre kontexten.
Epistemological beliefs Lärares uppfattningar om kunskap.
Expressed beliefs Lärares uttalade uppfattningar.
Nature of science (NOS) Tankar kring vetenskapens natur. Begreppet be-

rör naturvetenskapens status och validitet i sam-
hället.   

Nested Epistemologies Lärare har flera olika sorters uppfattningar som 
påverkar varandra.

NTA Natur och teknik för alla. Färdigt lektionsmaterial 
för N&T-undervisning.

Ontological beliefs Lärares uppfattningar om kunskapens natur.
Relation of beliefs Lärares uppfattningar om elevers roll i kunskaps-

processen.
Science technology society (STS) En ansats i undervisningen som strävar efter att 

sätta vetenskapen i en samhällskontext.
Scientific litteracy Naturvetenskaplig allmänbildning. Begreppet 

behandlar vilket syfte innehållet i N&T-
undervisningen ska ha i dagens skola.

Tacit beliefs Lärares underförstådda uppfattningar.
Teachers beliefs Lärares uppfattningar.
Teachers influence Lärarens dominans, motsatt dess undergivenhet 

mot elever.
Teachers proximity Lärarens samarbete, motsatt dess opposition mot 

elever.
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Vad innebär egentligen naturkunskap och teknikundervisning i dagens skola? Den s venska 

skolans utformning med decentralisering och målstyrning gör att denna fråga kommer att b e-

svaras olika beroende på vilken skola vi befinner oss på. En stor del av undervisningen vilar 

på lärares yrkesprofessionella bedömningar om hur lärandesituation er bör utformas. Hartman 

(2003)  menar att d essa bedömningar tidigare påverkades väldigt mycket av vilken läraru t-

bildning som läraren gått. Klasslärarutbildningen hade en inriktning som var mer tematiserad 

och problemorienterad, en utbildningstradition med rötter i folkskolan , medan ämnesläraru t-

bildningen, med sina rötter i lärdomsskolan, hade en undervisning som var mer uppdelad i 

ämnesdiscipliner. I dag så är syftet med grundskolelärarutbildning att den ska vila på en 

gemensam grund och därför borde denna skillnad inte vara så tydlig hos nyutexaminerade 

lärare (Hartman 2003).

Lärares bedömningar påver kas också av den skolkultur som läraren ver kar i. Maltén (1997) 

beskriver en skolas skolkod som outtalade regler som påverkar lärares tankar och handlingar. 

Skolkoden på verkas bland annat av skolans tidigare undervisningstradition och är således 

mindre förändringsbenägen på äldre skolor (Maltén 1997). I Sverige har den pedagogiska 

inriktningen i skolan, sedan grundskolans införande präglats av Deweys progressivissm som 

lägger fokus vid att elever lär sig bäst genom att få vara aktiva i sitt kunskapssökande. Att 

fostra demokratiska medborgare har också varit ett uttalat syfte i de svenska läroplanerna

(Hartman 2003). Om man ser på dagens läroplaner så k an de ge indikatorer om vad som ska 

värderas i naturvetenskaps -och teknikundervisningen. Detta kan kopplas till vissa aktuella 

områden inom forskning om lärande så som lärande för hållbar utveckling, Nature of Science 

(NOS), Science Technology Society (STS ) och Scientific Literacy ( handlar om vilket syfte 

innehållet ska ha i dagens skola).

Lärande för hållbar utveckling är något som uttryckligen nämns i läroplanen för grundskolan

men som inte uttryckligen nämns i kursplanerna för naturvetenskap och teknik. 

”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket 2006)

Hållbar utveckling innehåller tre pelare: ekologi, ekonomi och samhälle, v ilket innebär att 

ämnet förutsätter ett tematiskt arbetssätt. Att arbeta tematiskt ingår också som en viktig del i 

läroplanen för naturorienterande ämnen:
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”Studier inom det naturorienterande ämnesområdet kopplas samman med kun-

skaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen.” (Skolverket 2000)

Scientific literacy är ett begrepp som på svenska kan översättas till naturvetenskaplig allmä n-

bildning. Begreppet innebär en undervisning med syfte att ge alla män niskor i samhället de 

kunskaper i naturkunskap som de måste ha som demokratiska medborgare. Det finns flera 

åsikter om vad det innebär att ge någon en naturvetenskaplig allmänbildning. Jenkins ( 2006)

menar att det innebär att ge människor en uppskattning av naturen och att de ska förstå de 

begränsningar naturvetenskapen har när det gäller att förklara de n (Jenkins 2006) . Att kunna 

hänga med i den vetenskapliga debatten är också en viktig del, till exempel genom att kunna 

skilja vetenskap från icke -vetenskap samt att vara kritisk mot vad olika experter i samhället 

påstår (Millar 2006). Millar argumenterar för att huvudsyftet med all naturkunskapsundervi s-

ning i skolan borde vara att ge alla elever en naturvetenskaplig allmänbildning medan bara 

några behöver e n fördjupad naturvetenskaplig utbildning som förbereder dem för fortsatta 

studier.

I läroplanen för naturorienterande ämnen finns bland annat följande citat som förespråkar att 

en naturvetenskaplig allmänbildning ska vara ett av syftena med undervisningen.

”Många uppgifter ställer idag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och 

en, inte minst gäller detta miljö och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuer-

ligt belysta i undervisningen skapas en möjlighet för eleven att utveckla en för-

måga att använda naturvetenskapligt kunnande som argument vid ställningsta-

ganden.” (Skolverket 2000)

STS står för Science, Technology and Society och innebär att man ska undervisa om natur-

kunskap och teknik kopplat till den kontext dessa ämnen tillämpas i (Bennett, Lubben och 

Hogarth 2006). I kursplanen för teknik hittar vi mycket som främjas av ett kontextbaserat u n-

dervisningssätt. Till exempel:

”För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga 

behov och teknik behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter 

för individ, samhälle och natur av en viss teknikanvändning” (Skolverket 2000)

Nature of Science förkortas till NOS i den vetenskapliga litteraturen. NOS har ingen exakt 

definition men den innehåller åsikter om vetenskap kopplat till tre kategorier. Dessa tre kat e-
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gorier är naturkunskapens status och validitet, de naturvetenskapliga metodernas natur och var 

skillnaden går mellan vetenskap och ovetenska p (Waters-Adams 2006). Martin -Diaz (2006) 

argumenterar för att undervisa ett innehåll som i NOS baseras på ”hur vi vet”, till skillnad från 

det traditionellt positivistiska synsättet på vetenskap som lägger tyngdpunkten på ”vad vi vet” 

(Martin-Diaz 2006). I grundskolans kursplan fö r naturorienterande ämnen hittar vi att unde r-

visningen ska sträva efter att eleven:

”Utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet till-

hörande vårt kulturarv” (Skolverket, 2000)

”Utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur dessa i 

sin tur leder till att teorierna förändras” (Skolverket, 2000)

Båda dessa citat visar att kursplanen förespråkar en syn som stämme r överens med NOS.  

Martin-Diaz (2006) studie visar att också naturkunskapslärare uppfattar aspekter av både NOS 

och STS som viktiga i deras undervisning. Lärare och deras uppfattningar kommer att vara det 

som resten av bakgrunden fokuserar på.
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3.3 Lärares påverkan på elever i skolan.

När barn börjar skolan står de inför en stor omställ ning i livet. Barnen hamnar i en grupp av 

människor där de oftast inte känner någon alls, eller åtminstone väldigt få. De är troligtvis inte 

heller speciellt erfarna med de nya lokaler som har blivit deras arbetsplats , där de nu ska vi s-

tas större delen av vardagarna. Kort och gott kan man säga att barnens tillvaro har ändrat sig 

ganska avsevärt och många av barnen känner sig säkert en smula osäkra till den nya plats de 

ska vistas på, men framförallt till den nya grupp de ska arbeta i. I allt detta finns en nyckelper-

son som är mycket viktig. Den nya barngruppen behöver en person som kan leda den framåt, 

och det är här läraren kommer in i bilden. Läraren känner lokalerna, organisationen, rutinerna 

och framförallt vet den vad som ska göras härnäst. Detta inger en viss trygghet för de flesta 

elever och det är inte speciellt förvånande att läraren påverkar eleverna väldigt mycket.

När eleverna möter sin nya lärare för första gången är de oftast helt öppna för intryck kring 

lärarens personlighet. Några elever kan vara påverkade av stereotypiska förväntningar på lära-

ren och kan redan ha en bild av hur läraren är, eller kommer att vara (den Brok, Fisher, Scott 

2005). Som lärare är det viktigt att inse att när man kliver in i klassrummet för första gången i 

en ny klass så skapa s elevernas bild av hur man är som person och ledare. Denna bild som 

eleverna har av läraren utvecklas under några veckor , för att sedan fixeras till en stadig up p-

fattning om hur läraren är och vilka fördelar samt nackdelar som läraren inhyser (den Brok, 

Fisher, Scott 2005) . Att lärare påverkar elever i skolan är relativt självklart, men det är inte 

lika självklart att förstå vilket beteende hos läraren, som påverkar elevern a i en önskad rik t-

ning.

Det finns två egenskaper som ele ver verkar uppskatta hos lärare . I en studie som har geno m-

förts i Brunei, Borneo (den Brok, Fisher, Scott 2005) har man tittat på elevers uppfattning om 

lärares interpersonella beteende. Man tittade på något författarna kallar för Influence , alltså 

lärarens dominans motsatt dess undergivenhet och dess Proximity, lärarens samarbete eller 

opposition till eleverna. Studien visar att eleverna uppskattar att läraren är samarbetsvillig och 

att elevernas positiva inställning ökar parallellt med lärarens ökade samarbete med eleverna. 

Om man tittar på lärarens förhållande till eleverna ser man att elevern a önskar lärare som är 

auktoritativa och har ett stadigt ledarskap i kl assrummet. Även här ökar lärarens positiva p å-

verkan på eleverna parallellt med att läraren blir mer auktoritativ. Den ultimata läraren ska 

självklart ha bra egenskaper i både inflytande och närhet. Samma resultat kan man se i en li k-
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nande studie som genomfö rts i Nederländerna. Här ser man att eleverna förespråkar klarhet, 

responsgivande, tydliga förväntningar och att ha förmåga att styra klassrummet från läraren

(den Brok, Brekelmans, Wubbels 2004). I denna identifierades en intressant variation. De data 

som låg till grund för denna studie kom från en delstudie på naturvetenskap slärare och en del-

studie på språklärare för utländska språk. Här såg man en variation i vilka begrepp som el e-

verna relaterade till , utifrån ”Influence” och ”Proximity”. Som exempel tyckte eleverna att 

nöje/glädje, relevans och ansträngning var relaterade till naturvetenskapens Influence, medans 

språkämnet endast relaterade till ansträngning. I Artikeln föreslår författarna att språklärare i 

till exempel engelska kan ha mindre effekt på elevernas prestation jämfört med naturvete n-

skapsläraren eftersom eleverna hela tiden får input i ämnet från media såsom tv, radio, ti d-

ningar etc. (den Brok,  Brekelmans, Wubbels 2004). 

Även om dessa studier är väld igt lokala och inte presenterar någon bredd med avseende på 

geografiskt område är det ändå intressant i den bemärkelsen att läraren, genom liknande st u-

dier, kan få en uppfattning om vad eleverna egentligen uppskattar för ledarskap och beteende 

och vad det är för egenskaper som gör att undervisningen optimeras (den Brok, Fisher, Scott 

2005).

3.4 Hur lärares uppfattningar påverkar deras agerande och upplägg i undervi s-

ningen.

När en lärare tar examen oc h påbörjar sitt nya jobb har hon/han med sig massor av uppfat t-

ningar om hur undervisningen ska se ut. Läraren har själv gått i skolan och är under många år 

präglad av hur undervisningen ska se ut och hur den bäst ska genomföras. Pajares (1992) re-

der ut begreppet ”belief” i sin uppsats och ta r där upp hur begreppet diskuteras mellan olika 

forskare. Det finns mycket forskning om hur lärare tänker och arbetar, m en forskningen har 

fått kritik för att studiernas resultat inte har varit till nytta för l ärarna. För att förändra detta 

kom förslaget att man skulle skapa ett nytt perspektiv där resultatet skulle kunna komma till 

bättre nytta. Förslaget som kom från kritikerna behandlade lärares ”Beliefs”. Vi har valt att 

översätta detta till lärares ”uppfattningar”. En ”belief” är dock en bred kategori och handlar 

om såväl vad lärare säger, avser och genomför. Detta perspektiv motiverades med antagandet

att det är lärares uppfattningar , som till störs ta del påverkar undervisningen i skolorna. Dock 

finns det forskare som inte dela r den na innebörd, att lärares uppfattningar är intressantare i 

forskningen än deras kunskaper. Eftersom kunskap är en sådan viktig del i formandet av up p-
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fattningar, och då ligger till grund för de m, hävdar en del att d et är precis dett a område man 

ska titta på i denna typ av forskning. Hur som helst öppnar detta uppfattningsperspektiv upp 

ett stort forskningsområde som är mycket spännande, men också svårt att hantera (Pajares 

1992).

Det är lätt att bli förvirrad när man tittar på lärares uppfattningar. Det är till exempel lätt att 

blanda ihop uppfattning med vetande/kunskap. Uppfattningar har en starkare känslosam p å-

verkan på individen och de är också väldigt individuella. Två lärare i samma ämne kan exe m-

pelvis undervisa väldigt olika i ett arbetsområde , trots att de i princip har samma kunskaper i 

ämnet. Lärares uppfattningar är mindre dynamiska än kunskap och är också mindre flexibla . 

Kunskapen är hela tiden öppen för utvärdering, bedömning och kritik, en egenskap som inte 

finns på samma sätt i lärarens uppfattningar. Att kritisera en lärares uppfattning om något kan 

till och med upplevas som personlig kritik av läraren. En definition som skrivits för att tydlig-

göra distinktionen mellan vetskap och uppfattning kan man läsa om i Pajares (1992): 

”Belief is based on evaluation and judgment; knowledge is based on objective 

fact” (Pajares. 1992 s. 313). 

Trots denna distink tion finns det en klar koppling mellan kunskap och uppfattning. När en 

uppfattning formas används kunskap i kombination med erfarenheter som byggstenar för upp-

fattningen (Pajares 1992).

Lärares uppfattningar kan vara mer eller mindre uttalade. Uttalade uppfattningar definieras 

som uppfattningar som en lärare uttrycker muntligt men av olika anledningar inte impleme n-

terar i undervisningen (Keys 2005). Keys (2005) säger att detta kan vara uppfattningar som 

läraren uttalar för att till exempel vara skolledningen till lags men inte tror tillräckligt på för 

att omsätta i praktiken, vilket i så fall skulle tala emot att uppfattningar skulle vara så djupt 

rotade hos lärare som Pajares menar att de är (Pajares 1992). Motsatsen till uttalade uppfat t-

ningar skulle kunna vara underförstådda uppfattningar (Waters-Adams 2006) . Uppfattningar 

som syns när man studerar lärarens praktik men som läraren inte uttalar. Den tredje varianten 

av uppfattningar är de som Pajares vill betrakta som lärarens ” belief system” , uppfattningar 

som läraren både uttalar, avser och implementerar (say, intend and do) i undervisningen (Paja-

res 1992).

Flera studier visar att lär ares uttalade uppfattningar om n aturvetenskap och lärande inte 

stämmer överens med deras praktiska undervisning (Brown och Melear 2005, Waters-Adams 
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2006 m.fl.). Ofta är lärares uttalade uppfattningar mer elevcentrerade än deras undervisning s-

sätt (Brown och Melear 2005). Åsikterna går isär när det gäller orsakerna till detta. En del 

forskare hävdar att lärares uppfattningar direkt skulle påverka undervisningen om det inte 

fanns en massa yttre faktorer som påverkade, till exempel läroplansmål, gruppsammansät t-

ning och lokalers utseende (Waters-Adams 2006). Men resultaten i de artiklar vi har läst tyder 

snarare på att sambandet är mer komplext. (Se till exempel Waters -Adams. 2006 och Brown 

& Melear. 2005)

Lärare har självfallet uppfattningar inom en mängd olika områden, till exempel om vad vete n-

skap är, om hur barn lär sig eller om hur undervisning ska vara upplagd. Dessa uppfattningar 

påverkar varandra. Tsai (2002) ger detta fenomen namnet ”Nested epistemologies” . Det går 

att diskutera vilka av dessa uppfattningar som väger tyngst när det gäller den praktiska unde r-

visningen. Waters-Adams studie visar att lärare för de yngre åldrarna tenderar att i praktiken 

värdera uppfattningar om lärande högre än uppfattningar om vetenskapens natur. När dessa 

lärare försökte anpassa sin naturvetenskapsundervisning för att bättre stämma överens med 

element i Nature of Science så kände de endast självförtroende för resultatet så länge det 

överensstämde med deras uppfattningar om lärande (Waters-Adams 2006). 

Kang och Wallace (2004) har undersökt hur lärares uppfattningar om vetenskapens natur p å-

verkar deras undervisning och de såg att sambanden kan se olika ut. Samband mellan uppfatt-

ningar och undervisning verkar vara mer direkta om lärarens syn på vad vetenskap är (ontolo-

gical beliefs) stämmer överens med lärarens syn på elevers roll i kunskapsprocessen (relatio-

nal beliefs). Ett direkt samband syns till exempel hos en lärare som ser vetenskap som något 

på förhand bestämt och elevernas roll i kunskapsprocessen som mottagare av information. 

Medan en annan lärare ser vetenskapen som något föränderligt o ch kont extuellt beroende, 

men ser elevernas roll i kunskapsprocessen som mottagare av på förhand bestämd kunskap. 

Läraren skiljer på ”real science” och ”school science” och därför syns inte lärarens uppfat t-

ningar om vad vetenskap är i hans praktiska undervisning . I samband med detta tar Kang och 

Wallace upp en annan typ av uppfattningar som också kan påverka lärares undervisning, näm-

ligen vad de uppfattar att elever behöver. De förklarar till exempel uppdelningen mellan ”real 

science” och ”school science” som läraren gör i det andra exemplet ovan, med att läraren upp-

fattar att studenter behöver den typ av kunskap som gör att de klarar sin examen (Kang &

Wallace 2004).
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3.5 Att förändra undervisningen

Syftet med denna studie är att förändra N&T -undervisningen och eftersom lärares uppfat t-

ningar har visat sig vara väldigt viktiga för hur undervisningen utformas så följer här en 

genomgång för hur dessa kan förändras.

För att förändra lärares uppfat tningar kan det underlätta att veta var dessa uppfattningar ko m-

mer ifrån. En forskare menar att det finn s tre områden som har potential att forma en lärares 

uppfattningar; personlig erfarenhet, erfarenhet från undervisning och erfarenhet av formell 

kunskap (Murphy, Delli och Edwards 2004) . Att erfarenheter utanför yrket påverkar lärares 

uppfattningar känns naturligt eftersom man möter till exempel vetenskap och lärande även 

utanför skolan, samt tar del av det övriga samhällets åsikter kring dessa ämnen. I Waters -

Adams (2006) studie så berättar en lärare hur tre av hennes bröder utbildat sig inom vetenskap 

medan hon själv inte har det. Forskaren pekar på detta som en orsak till lärarens uppfattningar 

om vetenskap som en yttre auktoritet, grundat i hennes egen känsla av otillräcklighet i fami l-

jens vetenskapliga diskussioner (Waters-Adams 2006).

Det är inte ovanligt att lärares uppfattningar är djupt rotade och har formats under lång tid, 

redan från dess att läraren själv började skolan. Detta innebär att när en lärare påbörjar sin 

lärarutbildning så har han/hon reda n 12 års erfarenheter av skola n som format hans/hennes 

uppfattningar om vad som kännetecknar bra lärande.  Följaktligen är dessa uppfattningar inte 

helt lätta att ändra på. Det har visat sig att uppfattningarna är svårare att ändra om läraren upp-

levde sin egen skolgång som positiv, medan lärare med negativa erfarenheter från skolan är 

mer öppna för att tillämpa andra undervisningssätt (Waters-Adams 2006). Forskningen är inte 

överens om att lärarutbildningen kan ändra studenters uppfattningar om lärande (Murphy, 

Delli och Edwards 2004).  I en studie undersöktes hur en kurs i undersökningsbase rat upplägg 

påverkar relativt nyutexaminerade lärares uppfattningar och undervisning. Trots att deltagarna 

sa att kursen var en av de mest användbara kurserna för deras läraryrke så stämde varken d e-

ras uppfattningar eller undervisning överens med de kunskaper om vetenskap och lärande som 

kursen försökte förmedla (Brown och Melear 2005). Ofta så väljer lärarstudenter att integre ra 

de nya föreställningar na om lärande och undervisning de möter som passar in i de uppfat t-

ningar de redan har. De väljer bort dem som inte passar in (Waters-Adams 2006).

Waters-Adams (2006) menar att en lärares uppfattningar om lärande präglas av 1900 -talets 

pedagogiska forskning, som enligt forskaren har haft s in tyngdpunkt i progressivismen (Wa-
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ters-Adams 2006). Detta skulle i så fall kunna vara en av orsakerna till att lärare i flera studier 

säger att elever lär sig bäst genom praktiskt arbete, problemlösning och undersökande arbet s-

sätt (Waters-Adams 2006, Kang & Wallace 2004; Brown & Melear 2005). Uppfattningen om 

att bra undervisning innebär att studenter är aktiva finns hos både elever, lärarstudenter och 

yrkesverksamma lärare (Murphy, Delli och Edwards 2004) . Det faktum att denna uppfattning 

finns hos personer på flera stadier i utbildningssystemet kan tyda på att progressivistiska upp-

fattningar är de som ligger till grund för organisati onen av skolan, och således påverkar de 

arbetssätt som praktiseras, som i sin tur påverkar uppfattningarna hos personer som under sitt 

liv deltar i denna organisation.

Då forskningen är oenig om hur stor betydelse utbildningen har för att förändra lärares upp-

fattningar så är de mer eniga om att lärares yrkeserfarenhet påverkar dem. Nyutexaminerade 

lärare har mindre överensstämmelse mellan sin a uttryckta uppfattningar och sin praktiska un-

dervisning. De har också tendens att vara mer lärarcentrerade båd e i si na uppfattningar och 

sitt handlande än vad mer yrkeserfarna lärare är (Brown och Melear 2005) . Lärare med lång 

yrkeserfarenhet har ofta starkare uppfattningar om hur barn lär sig på bästa sätt (Waters-

Adams 2006). Det har också visat sig att lärare uppfattar externa hinder för undervisningen 

som mindre begränsande ju fler år de arbetat inom yrket (Lumpe et. al. 1999). Men i den här 

diskussionen är det viktigt att stryka under resultaten från Murphy, Delli och Edwards studie

(Murphy, Delli och Edwards 2004) som faktiskt visar att uppfattningar om hur en bra lärare 

ska vara är väldigt lika oavsett om vi ser på sjuåriga elever, lärarstudenter och yrkesverksa m-

ma lärare, vilket tyder att en del uppfattningar om lärande skapas väldigt långt ner i åldrarna 

och förändras inte mycket med tiden (Murphy, Delli och Edwards 2004).

Om man vill göra en förändring inom skolan, till exempel införa en ny kursplan, så måste 

man beakta hur denna förändring påverkas av lärare och elevers uppfattningar om lärande. 

Uttalade uppfattningar kan ge en falsk bild av att implementeringen av kursplanen går som 

den ska, trots att läraren av olika orsaker inte praktiserar den (Keys 2005).  En lärares uppfat t-

ningar kommer också att påverka dennes motivation för att förändra sitt arbetssätt. Motivation 

innehåller dels ett uppsatt mål att röra sig mot och dels uppfattningar som utvärderar målet 

mot de konsekvenser som det innebär att ta sig dit. Dessa uppfattningar består av två delar. 

Capability beliefs (uppfattningar om egen förmåga) innebär att en lärare måste ha en uppfat t-

ning om att de har förmåga att genomföra de förändringar som krävs för att nå uppsatta mål. 

Dessutom måste de uppleva att det inte finns några faktorer som de inte kan kontrolle ra som 

kan hindra förändringen, detta kallas för context beliefs (uppfattningar om yttre kontext



16

(Lumpe et. al. 1999). Keys nämner också en tredje sorts uppfattningar som har betydelse för 

motivation, nämligen den att förändringen är nödvändig (Keys 2005).

Lärare själva nämner tid, resurser och professionellt stöd som yttre faktorer som hindrar dem 

från att agera i linje med sina uppfattningar (Keys 2005). Keys utvärderar dessa faktorer på en 

brittisk skola i de tidigare åren och ser då att till exempel brist på resurser, den här gången 

laborativt material, inte påverkar hur bra undervisningen är i naturvetenskap och teknik (Keys 

2005). Detta skulle då indikera att vis sa lärare uppfattade att det fanns hinder i utbildnings-

kontexten inte existerade i verkligheten. Men Lumpe et. al. (1999) argumenterar att eftersom 

det är lärares uppfattningar om kontexten som styr deras handlande så är det dessa uppfat t-

ningar som ska betraktas som sanna och inte den faktiska verkligheten (Lumpe et. al. 1999). 

Därför är det viktigt att ge lärare chans att reflektera över sina uppfattningar om den yttre kon-

texten för att se vad som faktiskt har betydelse när de undervisar.

Väldigt många studier nämner behovet av kontinuerlig pr ofessionell fortbildning som det ef-

fektivaste sättet att förändra lärares uppfattningar (Keys 2005; Kang & Wallace 2004) . Dels 

så behöver lärare bli medvetna om de olika uppfattningar som de har, och ges möjlighet att 

utveckla mer sofistikerade uppfattningar om naturvetenskap, teknik och lärande (Waters-

Adams 2006). Samtidigt så är det viktigt att lärare får se dessa uppfattningar i relation till sin 

praktiska undervisning, för att förstå vilka uttalade uppfattning ar som faktisk syns i praktiken, 

en nödvändighet för att lärare ska kunna förändra och förbättra sitt arbetssätt. Kang och Wa l-

lace förespråkar praktisk a metoder där lärare får filma eller skriva om lektioner och sedan 

diskutera dem tillsammans med sina kollegor (Kang & Wallace 2004), men at t förändra lära-

res uppfattningar måste till slut bli en personlig process för varje enskild lärare. Vi kan bara 

skapa omgivningar som uppmuntrar utvecklingen av hållbara uppfattningar genom skolorg a-

nisationens utformning (Lumpe et. al. 1999 ). Den borde stö dja lärares självförtroende och 

kunskapsutveckling samt inte upplevas som ett hinder för att genomföra förändringar. Des s-

utom måste den ge läraren tid till att undersöka och reflektera över sin undervisningskontext, 

ensam och tillsammans med kollegor.
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3.6 Sammanfattning av lärares uppfattningar 

Lärares uppfattningar består av flera delar och kan påverkas av lärarens olika erfarenheter. De

kan de vara mer eller mindre uttalade , behandla olika aspekter av undervisning och påverka 

lärares motivation till förändring. Lärares beliefs är ett komplext begrepp som behandlas vä l-

digt olika i olika forskningslitteratur. Därför är det svårt att göra en figur över detta begrepp. 

Lärares uppfattningar sammanfattas nedan i figur 1, 2, 3 och 4 som ger en visuell framst äll-

ning av huvuddragen i vår bakgrund.

Lärares uppfattningar

Personlig erfarenhet
Erfarenhet

från undervisning

Erfarenhet av

formell kunskap

Figur 1. De tre områden som har potential att påverka lärares uppfattningar

Figur 2. Lärares belief systems enligt Pajares (1992)

Figur 3. Nested Epistemologis enligt Tsai (2002)

Figur 4. Motivation enligt Keys (2005) och Lumpe et. al. (1999)

Belief systems (Pajares, 1992)

Uttalade uppfattningar Underförstådda uppfattningar

Nested epistemologies (Tsai, 2002)

Uppfattningar om kunskap

(Ontological beliefs)

Uppfattningar om lärande

(Relational beliefs)

Motivation

Uppsatta mål Utvärderande uppfattningar

om yttre kontext

(Context beliefs)

om egen förmåga

(Capability beliefs)

om nödvändig-

het
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4. Metod

Nedan följer en presentation av vår metod. Den startar med en presentation av den metod som 

valts för datainsamlingen. Därefter följer studiens urval och genomförande för att avsluta med 

en beskrivning av dataanalysen samt etiska överväganden.

4.1 Datainsamlingsmetod

I studien har fokusgruppsmetodiken använts som datainsamlingsmetod. Att använda sig av 

fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en given tid får diskutera 

ett klarlagt ämne med varandra. Denna fokusgrupp leds av en såkallad modera tor som ser till 

att gruppen håller fokus på diskussionsämnet så att den inte spårar ur allt för mycket. Om dis-

kussionen skulle avta kan moderatorn lägga fram nya aspekter på ämnet för att driva igång 

den igen. Grundtanken med fokusgrupper är att deltagarna ska tala fritt med varandra. Att 

metoden heter just fokusgrupp skvallrar om att deltagarna diskuterar med fokus på något valt 

område. Denna metod ser man oftast i marknadsundersökningar och liknande stu dier, men på 

senare år har den också blivit vanlig i annan akademisk forskning (Wibeck 2000).

Fokusgrupper är en relativt gammal metod som har använts av forskare sedan 1920 -talet. In-

tresset för fokusgrupper ökade dramatiskt precis före andra världskriget då Robert Merton och 

Paul Lazarfeld använde denna metod då de jobbade på sociologiska institutionen på Colombia 

University. Metodidén föddes då Merton var delaktig i en intervjusituation där han reagerade 

på att intervjuledaren ställde ledande frågor. Han föreslog då att man skulle kunna låta delt a-

garna prata mer självgående under intervjun och fokusgruppmetoden var sedan ett faktum

(Wibeck 2000).

Fokusgrupper blev som sagt populärt precis innan andra världskriget 1939. Efter kriget, eller 

mer exakt mellan 1950 till 1980 -talet, användes metoden nästan enbart till marknadsunde r-

sökningar. Forskarna som inr iktade sig på sociologi och stat svetenskap använde andra met o-

der som under denna tid var mer populära i dessa discipliner. Under 1980 -talet blev intresset 

större för fokusgrupper och då för en bredare grupp forskare. Fokusgrupper användes nu även 

av samhällsvetare och det skrevs flera böcker där metoden, och dess tillämpning ar, blev nog-

grant beskrivna. Idag används metodiken i många olika discipliner. För att nämna några; soci-
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ologi, medie - och kommunikationsvetenskap, pedagogik, folkhälsovetenskap, socialmedicin 

och marknadsföring (Wibeck 2000).

Fokusgruppen är en gruppintervju där deltagarna har valts ut för att de kanske har deltagit i en 

viss situation, som i detta fall är undervisning i naturvetenskap och teknik. Det som är intre s-

sant i denna metod är diskussionen i gruppen snarare än individens åsikter. Fokusgruppmet o-

den innebär att man relativt ostrukturerat diskuterar ett väl avgränsat område. På grund av att 

medlemmarna har liknande erfarenheter så förutsätter man att man då kan fördjupa diskussi o-

nen. Ledaren för fokusgruppen ska se till att gruppen inte spårar ur, sam tidigt som denne inte 

ska styra diskussionen för mycket (Wibeck 2000).

4.2 Fördelar med fokusgrupper

När ska man tillämpa fokusgrupper som metod? Enligt Wibeck är fokusgrupper en bra metod 

om deltagarna i gruppen är olika varandra, som till exempel att de har skilda åsikter inom n å-

got område (Wibeck 2000). I detta fall får man som forskare en ganska bra bild över hur 

människor tänker och talar kring olika åsikter som finns i gruppen. En annan situation där 

fokusgruppen som metod är att föredra är när man ska undersöka hur människor handlar och 

beter sig i olika situationer. Här kan deltagarna i gruppen anstränga sig för att förstå varandra 

och på så vis driva fram hur människor handlar i olika situationer. Här blir alltså deltagarnas

följdfrågor en essentiell del av interaktionen och kan alltså vara till stor nytta för moderatorn. 

Fokusgrupper kan också användas om det har uppstått spänningar mellan olika parter i en 

fråga. I en fokusgrupp kan deltagarna uppmuntras till en mer objektiv diskussion utan att gå i 

försvarsställning (Wibeck 2000). Metoden inbjuder till öppna diskussioner där deltagar na till 

viss del styr innehållet. En annan styrka med fokusgrupper är att man kan få fram många åsi k-

ter kring en fråga i motsats till en vanlig intervju där deltagaren inte kan höra andra männ i-

skors resonemang. Deltagarna kan exempelvis lyfta frågor som de tycker är betydelsefulla och 

viktiga i sammanhanget och det kan ibland handla om frågor som forskarna inte ens hade 

tänkt ställa (Wibeck 2000). Fokusgruppmetodiken är alltså, till skillnad från vanliga intervju-

metoder, inte så förutsägbar. Metoden inbjude r till öppna diskussioner där deltagarna till viss 

del styr innehållet.
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4.3 Nackdelar med fokusgrupper

Wibeck tar upp situationer där fokusgrupper inte är lämpligt. Fokusgrupper är till exempel 

självklart inte att föredra när gruppdiskussioner inte är ett lämpligt forum av någon anledning. 

Ett exempel skulle kunna vara en gruppkonstellation av fabriksarbetare och fabrikschefen. I 

detta läge kan det till exempel vara känsligt att diskutera arbetsförhållanden på arbetsplatsen. 

Man bör också tänka på vad som k ommer fram i de olika grupperna. Även om forskarna har 

tystnadsplikt så är det inte garanterat att gruppmedlemmarna håller tyst om känsliga saker 

som kan komma fram. Man bör heller inte ta med människor som inte är engagerade i det som 

fokusgruppen ska diskutera. Om man gör det riskerar man att diskussionerna hämmas. En 

ytterligare risk med fokusgrupper är att forskaren inte har kontroll över situationen. Ledaren 

måste ha känsla för när diskussionen måste styras upp och hela tiden få deltagarna att bibehå l-

la fokus på ämnesområdet. Ledaren måste också tänka på de grupprocesser som kan påverka 

resultatet. En tystlåten person kanske inte kommer till tals i en grupp med m ånga vältaliga 

deltagare. Eftersom fokusgrupper innefattar flera människor, till skillnad från intervjuer, kan 

det också vara problematiskt att hitta ett intervjutillfälle som passar alla parter (Bryman 

2002).

Om man ska genomföra en studie och har för avs ikt att samla statistiska data är fokusgrupper 

dessutom inte att rekommendera eftersom de, i sin utformning, inte är generaliserbara (Wi-

beck 2000). Fokusgruppmetoden skapar också stora datamängder som kan vara svåra att an a-

lysera. Att både analysera det som sägs och hur samspelet ser ut i fokusgruppen kan vara svårt

(Bryman 2002).

4.4 Kreativa sessioner

Företaget Crearum har utvecklat en variant av fokusgruppintervjuer som de kallar ”kreativa 

sessioner”. Deras mål med denna metod är att generera en arsenal av idée r kring ett disku s-

sionsämne och sedan välja ut de bästa idée rna som då kan sättas i verket. För att exemplifiera 

detta arbetssätt kan man tänka sig att ett företag tar tillvara sina anställdas idéer genom att låta 

dem ha kreativa sessioner kring frågeställningen ”Hur tillverkar vi världens bästa bil”. Vi har 

på liknande sätt låtit lärare diskutera frågeställningen ” Hur ska vi tillsammans med eleverna 

göra världens mest intressanta N&T- undervisning?”.
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Rent konkret börjar d enna metod med en frågeställning. I detta steg avgränsas och tyliggörs 

det problem som ska lösas i samråd med sessionsledaren och arbetsgruppen. Detta steg är av 

yttersta vikt eftersom det hjälper till att rikti ngsbestämma det fortsatta arbetet. Nästa steg är

att arbeta fram fokuspunkter där man fokuserar på centrala delar som behandlas på djupet. 

Några exempel på områden med särskilt fokus kan vara vilka förutsättningar som gäller, vilka 

möjligheter som finns eller vilka hinder som finns inom diskussionsområdet. Det tredje steget 

är att finna idéer och lösningar på eventuella problem. Här utgår man från fokuspunkterna 

som grund. Det är viktigt att sessionsledaren hjälper arbetsgruppen att tänka i nya banor och 

vidga sitt tankesätt för att effek tivisera detta steg . I nästa steg är det relevant att kombinera 

olika idéer som framkommit under sessione n. En idé för sig själv är inte särskilt stark som 

problemlösning, men däremot kan flera idéer kombineras och utvecklas till en bra åtgärd, som

lösning av problemet. Här är det viktigt att man ser till helheten, annars blir det svårt att jä m-

föra olika förslag och hitta samband mellan dem. I det näst sista steget filtrerar man alla idéer 

och lösningsförslag som kommit fram för att ta fram de mest relevant a. Det sista steget är att 

fastslå en åtgärd. Här tas handlingsplaner fram som fördelar arbetet till åtgärden. Figur 1 illu-

strerar arbetsgången kring kreativa sessioner.

Figur 5. Figur över arbetsgången i Crearums metod ”kreativa sessioner”.
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4.5 Urval

De sessionsgrupper som innefattades i denna studie bestod av lärare från förskoleklass till 

årskurs nio. Vi hade tre sessionstillfällen där deltagarna vid första tillfället var åtta lärare från 

årskurs sju till nio från skolor i Linköping och Norrköping. Den andra sessionsgruppen bestod 

av sex lärare från förskoleklass upp till årskurs tre från skolor i Linköping och Norrköping . 

Den sista sessionsgruppen bestod av fyra lärare från årskurs fyra till sex från skolor i Linkö-

pings kommun. Lärarna kommer från sa mma enheter från vilka elevdata inom projektet tid i-

gare samlats in. 

Tabell 2. Tabell över studiens urval

Session 1 2 3

Deltagare Lärare i årskurs 7-9 Lärare i årskurs F-3 Lärare i årskurs 4-6

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Antal deltagare för-

delade efter kön
4 4 0 6 1 3

Vi går nu över i att presentera lärarsessionernas genomförande mer i detalj.

4.6 Genomförande

Sessionsgrupperna genomfördes av en sessionsledare från företaget Crearum. Vi som författat 

uppsatsen deltog som observatörer under samtliga sessioner.

Sessionsledaren inledde med en presentationsrunda och några uppvärmningsövningar för att 

lätta upp stämningen och lära kä nna deltagarna i arbetsgruppen. D ärefter startade sessionen

med sessionssteg 1 (se figur 1) . Sessionsledaren introducerade frågeställningen som löd ”Hur 

ska vi tillsammans med eleverna gör a världens mest intressanta N&T - undervisning?”. Be-

greppen i denna frågeställning klargjordes och definierades så att arbetsgruppen tveklöst för-

stod innebörden av frågeställningen. I sessionssteg två (se figur 1) avgränsades denna fråge-

ställning genom att delas upp i tre delfrågor; ”Fakta”, ”Svårt/dåligt eller ointressant” och 

”Goda exempel”. Dessa frågor utgjorde diskussionsunderlag för tre stationer som sattes upp i 
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sessionsrummet. Gruppen delades in i tre delgrupper som besökte varje station i cirka 15 mi-

nuter.

Den första stationen med namnet ”Fakta” hade frågeställningar som syftade till att skildra hur 

undervisningen ser ut idag . Här togs frågor upp kring vi lka arbetssätt som används, vilket 

innehåll som behandlas, lokalens utformning och vilket undervisningsmaterial som använd s.

Den andra stationen hette ”Svårt/dåligt eller ointressant” där lärarna tilläts skriva ner de saker 

som de tyckte fungerade dåligt i undervisningen. Den tredje och sista stationen , ”Goda exem-

pel”, utgjorde den station där lärarna fick skriva ner saker som de tyckte fungerade bra i u n-

dervisningen. Varje grupp fick skriva ner det de kommit fram till under varje station på post -

it-lappar. Alla stationer hade var sin väggmonterad plastplansch där gruppen fick sätta upp 

sina nedskrivna post-it-lappar. Dessa post-it-lappar blev ett av råmaterialen för analysarbetet i

denna studie.

I sessionssteg tre (se figur 1) var tanken att gruppen tillsammans skulle hitta idéer kring fråge-

ställningen. Detta följs av sessionssteg fyra där man mer specifikt försökte finna lösningar till 

olika problem som dök upp under id éstadiet. En ny tom plastplansch sattes upp och grup p-

medlemmarna fick i helgrupp ge idéer och lösningsförslag på post -it-lappar som sedan sattes 

upp på planschen och diskuterades. Nya post-it-lappar sattes upp vart efter nya idéer kom upp 

i diskussionen.

Det femte och sjätte steget i sessionen var filtrering och framtagande av handlingsplan. Delta-

garna fick välja de idéer som de ville gå vidare med , och skriva ner dessa i en handlingsplan. 

Efter att grupperna fick berätta om sin handlingsplan samlades dessa in av sessionsledaren. 

Sessionsledaren samlade även in alla post-it-lappar för att göra en sammanställning av dessa.

4.7 Dataanalysmetod

Vårt råmaterial består dels av post-it-lappar som lärarna skrev under de kreativa sessionerna 

och dels av videoinspelningar. Detta material analyseras i tre steg.

Steg 1. Den första analysen av detta material görs av Crearum som sammanställt post -it-

lapparna i tabeller utifrån de sex steg som ingår i deras metod. De post -it-lappar som citeras i 

vår resultatdel är kopierade direkt från originalen och inte från Crearums sammanställning.
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Steg 2. Den andra analysen genomförde vi utifrån Crearums material, för att hitta kategorier i 

enlighet med den kvalitativa analysmetod som kallas för Grounded Theory (Bryman 2002). 

Dessa kategorier har inte baserats på de sex stegen i Crearums metod. Materialet f rån varje 

lärarsession har kodats var för sig och passande kategorier har bildats. Sedan har kategorierna 

jämförts och samma namn har getts till kategorier med samma innehåll. Utifrån dessa kateg o-

rier har vi hittat en huvudkategori som alla andra kategorier kan relateras till. Denna huvudka-

tegori avspeglas i vår första frågeställning. Den andra frågeställningen ”Hur skiljer sig lärares 

uppfattningar i grundskolans år F-3, 4-6 och 7-9?” får vi när vi jämför kategorierna från de 

tre lärarsessionerna med varandra. Den tredje och sista frågeställningen ”Hur överensstämmer 

lärares uppfattningar med elevernas i grundskolans år 2, 4 och 9?” hittar vi när vi jämför 

vårt reslutat med resultatet i c -uppsatserna om eleve rnas perspektiv på naturvetenskaps - och 

teknikundervisning som skrivits inom detta projekt.

Steg 3. Det tredje steget i analysen har varit att se på de videoinspelningar som gjorts av lära r-

sessionerna för att sätta in materialet från post -it-lapparna i rätt sammanhang.  Härifrån har 

vissa diskussioner transkriberats och återgivits. De citat som anges från videoinspelningen är 

exakta och belyser och fördjupar aspekter i resultaten.

Vi har gjort en kvalitativ dataanalys (Bryman 2002) av vårt material från fokusgruppsinte r-

vjuerna. Enligt Bryman så finns det inga överenskomna regler för kvalitativ analys av data 

utan bara generella analysstrategier (Bryman 2002). Vårt tillvägagångssätt passar in i en kv a-

litativ analysstrategi som kallas för Grounded theory (Bryman 2002). Tyngdpunkten i Groun-

ded theory ligger i att man låter materialet styra valet av frågeställningar istället för att först 

bestämma en frågeställning och sedan leta efter svaret i materialet. Forskaren kodar materialet 

i flera steg. Först så bryts materialet ned till begrepp. Dessa begrepp jämförs och kopplas ihop 

till passande kategorier. Kategorierna jämförs i sin tur med varandra för att hitta kopplingar 

mellan kategorierna. Till slut så hitta s en huvudkategori som alla andra kategorier kan passa 

in i. Denna huvudkategori blir den huvudsakliga frågeställning som arbetet kretsar kring. F ö-

respråkare för grounded theory förordar att insamling och analys av material ska ske parallellt 

och att vad som framkommer i analysen ska få styra den fortsatta datainsamlingen (Bryman 

2002).
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4.8 Etik

Forskningsetisk hänsyn har tagits under arbetets gång utifrån forskningsetiska pri nciper inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2005). Deltagarna har fått inform a-

tion om vad Kreativa sessioner är och går ut på samt att deras deltagande kommer att filmas 

och dokumenteras. Syftet med de kreativa sessionerna samt med vår uppsats är inte riktigt 

samma så båda syftena har presenterats för deltagarna. Deltagandet har var it frivilligt. Post -it 

lapparna är redan avidentifierade eftersom de inte innehåller namn men videomaterialet har 

bearbetats så att varken namn eller kön avslöjas i arbetet . Videomaterialet har bara handhållits 

av författarna, handledare och mediacentral o ch inte spridits vidare. Materialet kommer bara 

att användas till de syften för vilka det samlats in . Vi går nu vidare med att presentera result a-

ten.
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5. Resultat

Nedan följer resultatet från de tre fokusgrupperna i år F-3, 4-6 och 7-9. Vi har kategoriserat 

materialet i tre huvudkategorier: Lärarnas uppfattningar om innehållet i undervisningen, l ärar-

nas uppfattningar kring arbetssätt i undervisningen och lärarnas uppfattningar om arbetsmi l-

jön i skolan.  En översikt av vad dessa kategorier innehåller finns i figur 6, 7 och 8 i början av 

varje kapitel samt i figur 9 i resultatsammanfattningen. Vi har valt att presentera resultatet i 

tabeller där materialet är uppdelat i tre kolumner, en för varje lärarsession för att göra materia-

let överskådligt och jämförbart. I texten efter varje tabell fördjupas resultatet med citat direkt 

avskrivna från post-it-lappar och videoinspelningar av lärarsessionerna och anges med aktuell 

årskurs. Med hjälp av Tabell 1 till och med 18 svarar vi på vår första fr ågeställning: "Vilka 

uppfattningar har lärare i grundskolans år F-3, 4-6 och 7-9 om naturvetenskap och teknikun-

dervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö". Vi går sedan vidare och jämför resultatet 

mellan stadierna i diskussionen och svarar då på vår andra frågeställning "Hur skiljer sig lära-

res uppfattningar i grundskolans år F -3, 4 -6 och 7 -9". För att svara på vår tredje och sista 

frågeställning "Hur överensstämmer lärares uppfattningar med elevernas i grundskolans år 2, 

4 och 9" kommer vi kort jämföra resultaten från elevsessionerna med våra resultat.

5.1 Lärarnas uppfattningar om innehållet i undervisningen

Nedan följer sju tabeller som redovisar lärares uppfattningar om innehåll i undervisningen. De 

första tre tabellerna behandlar vad lärare tror att elever vill lära sig mer om, hur eleverna visar 

detta, samt vad som är viktigt för elevernas lärande. Sedan följer två tabeller som redovisar 

vad som styr och begränsar lärarna när de väljer ut sitt innehåll i undervisningen. Avslu t-

ningsvis redovisas lärarnas uppfattningar om det nuvarande innehållet i undervisningen samt 

vilket innehåll de skulle vilja undervisa mer om. Redovisningen av resultatet kommer följa 

strukturen som redovisas nedan i figur 6.
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Figur 6. Översikt på lärarnas uppfattningar om innehållet i undervisningen.
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Tabell 3. Lärarnas uppfattningar om vad eleverna vill lära mer om

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Blanda Aktuella händelser Astronomi
Bygga Djur Kärnkraft, atomerna
Djur Flygplan Sin egen framtid, miljö, kli-

mat, hälsa
Laborera Fortplantning Mythbusters
Natur Kändisar Hälsa
Rymden Genetik
Skapa Miljö
Vardagsteknik, hur saker 
fungerar

Senaste inom forskning

Ellära/teknik
Motorer

I denna tabell redovisas vad lärare tror att eleverna vill lära sig mer om. Syftet med att presen-

tera detta resultat är för att kunna jämföra det med vad eleverna säger att de vill lära sig mer 

om. Det som är viktigt att förtydliga är att det i resultatet från lärarna i år F-3 innehåller kate-

gorierna skapa, blanda, bygga och laborera som sku lle kunna passa bättre under av eleverna 

önskat arbetssätt. Anledningen till att vi har placerat dem här är att lärarna själva svarade just 

så här när de fick frågan om ”Vad tror ni elever vill lära sig mer om?” och det visar en intre s-

sant skillnad mellan lärarna i de olika stadierna.

I videomaterialet från lärarsessionen i 7-9 så läggs en tonvikt vid att elever vill lära sig om 

saker som berör dem själva vilket framgår i följande citat:

”Allt som har med människan att göra…som är jag…sex, samlevnad” (Lärare 7-9)

”/…/och så det som berör den egna framtiden, det vill säga när det gäller miljö, 

klimat och hälsa. Det är mindre intressant vad som händer i Kina än vad som lig-

ger nära.” (Lärare 7-9)
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Tabell 4. Lärarnas uppfattningar om hur det framkommer vad eleverna vill lära mer om

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Elevengagemang Aktuella händelser i samhäl-

let
Aktuella händelser i samhäl-
let

Genom aktivitet Elevengagemang Elevengagemang
Uttalat intresse Via enkät få fram idéer Uttalat intresse

Kategorin Uttalat intresse innehåller uppfattningar om att eleverna rakt ut ställer frågor eller 

talar om ämnet de är intresserade av med lärare eller med klasskamrater, vilket syns i följande 

citat:

"Dom frågar rakt ut" (Lärare 4-6)

"Dom vill berätta om någonting som knyter an till dom själva" (Lärare 4-6)

Elevengagemang diskuteras på följande sätt mellan tre lärare i lärarsessionen i 7-9 och hand-

lar om att elever presterar bättre inom ämnen de är intresserade av.

”Sen på lektionen ser man ett engagemang och sen så ser man oc kså ett bättre 

resultat inom de områdena.” (Lärare 7-9)

”Inga omprov” (Lärare 7-9)

”Det är aldrig nå gonsin någon som har omprov på sex och samlevnad, aldrig 

någonsin är det det” (Lärare 7-9)

I uppfattningarna från lärare i år F-3 så hittar vi att elever visar intresse i aktiviteter, som vi 

inte tycker passar in under engagemang på lektioner. Dessa resultat kategoriserade vi som 

genom aktivitet. En lärare i F-3 nämner till exempel att man kan se barns intresse i leken.

”Ja i leken kan det ju komma fram ibland också” (Lärare F-3) 

”Att de skapar lekar runt det på något sätt?” (Sessionsledare)

”Ja” (Lärare F-3)

Den fjärde kategorin, aktuellt i samhället innebär att lärare kan ana sig till vad elever är i n-

tresserade av genom att

”Känna av trender i samhället” (Lärare 7-9).
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Tabell 5. Lärarnas uppfattningar om vad som är viktigt för lärande

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Anpassa efter eleven Anpassa efter eleven Anpassa efter eleven
Befästa kunskap Elevaktivitet Baskunskaper 
Elevaktivitet Elevens egenskaper Befästa kunskap
Inspirerande Inspirerande Elevens egenskaper
Klassrumsklimat Klassrumsklimat Engagerade lärare
Konkret Konkret Fördjupning
Koppla till elevers erfarenhe-
ter

Koppla till elevers erfarenhe-
ter

Klassrumsklimat

Laborativt Laborativt Lärarens bemötande av ele-
ver

Lustfyllt Lustfyllt Samhällsanknytning
Lärarens bemötande av ele-
ver

Tillräcklig tid

Lärarens ämneskunskaper
Tillräcklig tid 
Överraskande

Denna tabell redovisar vad lärare har för uppfattningar om vad som är viktigt för elevernas 

lärande. Lärare nämner lärarens ämneskunskaper , lärarens engagemang och lärarens bemö-

tande av elever som viktiga faktorer. Lärarens bemötande av elever innehåller till exempel 

resultat som innebär att man är intresserad av sina elever och litar på att de kan klara av saker 

på egen hand:

”Att man bemöter dem med intresse” (Lärare F-3)

”Höga förväntningar, man måste tro att de kan” (Lärare F-3)

En lärare i 7-9 uttrycker hur viktigt det är för elevernas lärande med lärares engagemang:

”Vi tror att man måste ha engagerade lärare, de som vill jobba med det här och 

har typ tid med det här och inte går i pension snart.” (Lärare 7-9)

En annan del som vi ser i resultatet berör vad innehållet i undervisningen ska kännetecknas av 

för att främja elevers lärande. Innehållet ska vara inspirerande, lustfyllt, konkret, laborativt 

och överraskande. Namnen på de kategorier som innehåller detta resultat är nästan direkt tag-

na från de ord som lärarna själva skrivit på sina post -it-lappar, vi har dock sett till att namnen 

överensstämmer mellan kolumnerna. En lärare säger till exempel att det är viktigt för eleve r-

nas lärande med:

"Intresse och lustfylldhet" (Lärare 4-6)
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Kategorin elevaktivitet kan också passa in i vad innehållet ska kännetecknas av, för det kop p-

las av lärarna ofta samman med uppfattningar om att innehållet ska vara laborativt och ko n-

kret. En lärare skriver till exempel att innehållet ska vara

”På riktigt - eleverna får göra” (Lärare 4-6).

Lärare har också uppfattningar om hur innehållet ska utformas för att främja elevens lärande. 

Dessa uppfattningar hamnar i kategorierna anpassa efter eleven, koppla till elevers erfarenhe-

ter, baskunskaper, fördjupning, befästa kunskap och samhällsanknytning. Att anpassa efter 

eleven innehåller uppfattningar om att

”Anpassa till elevens nivå” (Lärare F-3)

”Alla lärstilar ska tillgodoses” (Lärare 4-6)

Kategorin samhällsanknytning innehåller dels att använda sig av externa aktörer i undervi s-

ningen 

”In med universitet och arbetsliv i undervisningen” (Lärare 4-9)

samt att anknyta undervisningen till det omgivande samhället

”Visa på flashiga naturvetenskapliga tekniska jobb” (Lärare 4-9)

I kategorin elevens egenskaper så hittar vi de uppfattningar som lärarna har om att elevens 

bakgrund, språk, intresse och motivation påverkar dennes lärande.

De två sista kategorierna, klassrumsklimat och tillräcklig tid behandlar uppfattningar om a r-

betsmiljöns påverkan på elevernas lärande. Det finns skilda åsikter om vad som kännetecknar 

ett klassrumsklimat som är positivt för elevers lärande. Ur lärarnas svar kan man utläsa att 

klassrumsklimatet ska vara strukturerat, accepterande, rättvist och positivt. Nedan följer några 

exempel från lärarna på vad som kännetecknar ett bra klassrumsklimat.

”Lugnt och tryggt” (Lärare 4-6)

”Studiero” (Lärare 7-9)

”Tillåtande öppen atmosfär” (Lärare 4-6)

”Alla får höras” (Lärare F-3)
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”Humor och glädje” (Lärare 7-9)

Tid nämns kopplat till innehållet, elever anses behöva tid för återkoppling och till att

”Bearbeta stoffet” (Lärare 7-9).

Tabell 6. Lärarnas uppfattningar om vad som styr urvalet av innehåll i undervisningen

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Elevernas intresse Arbetstiden Elevernas intresse
Kontext Inspiration Gruppen/klassen
Lärarens intresse Lokalen Lärarens intresse
Läroplanen och kursplaner Läroplanen och kursplaner Läroboken
Tradition Material Läroplanen och kursplaner
Årstiderna Traditioner Material

Vad som är aktuellt i samhäl-
let

Schema och lokaler

Vetenskap och beprövad er-
farenhet

Tidigare erfarenheter

Vilket NTA tema på gång Tidsbrist för planeringsarbete
Yttre omständigheter, mat 
skolskjuts

Vad som är aktuellt i samhäl-
let

Årstiderna Årstiderna

Resultaten i denna tabell stämmer till viss del överens med resultaten i tabell 7, då lärare tyc k-

er att de saker som styr deras urval av innehåll i undervisningen även utgör en begränsning. 

Denna uppfattning syns i följande diskussion mellan t re lärare från lärarsessionen i 7-9 kring 

läroplanen och kursplaner.

”Läroplan och kursplan är ju både en hjälp och en begränsning.” (Lärare 7-9)

”Men vad, är det för mycket, för detaljerat eller vad är det som är begränsning-

en för det ska väl vara en hjälp egentligen.” (Sessionsledare)

”Begränsningen är att det är oerhört mycket stoff om man… om man läser väl-

digt noga, så är det väldigt mycket de ska kunna.” (Lärare 7-9)

”Å det går inte att hinna att gå på djupet med allt.” (Lärare 7-9)

Lärarna från år F-3 och 4-6 nämner tradition som en av faktorerna som styr urvalet i unde r-

visningen. Lärarna menade att vissa delar av undervisningen var traditionsbundna på ett s å-

dant sätt att de gjorde samma sak i vissa ämnesområden och att det var

"gammal vana" (Lärare F-3)
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som styrde innehållet till viss del. Lärarna från år F -3 nämnde även kontext och menade att 

undervisningens innehåll styrdes av i vilket sammanhang ämnesområdet presenterades. L ä-

rarna från år 7-9 nämnde även att grupper/klassen styrde undervisningsinnehållet på ett sådant 

sätt att läraren försökte anpassa innehållet så att klassens intresse och kunskapslust tillgod o-

seddes. Något som också verkar begränsa lärarnas urval i år 4 -6 och 7 -9 i undervisningen är 

ekonomin, som också kopplar till brist på material på skolorna.

Tabell 7. Lärarnas uppfattningar om vad som begränsar urvalet av innehållet i undervisningen

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Att man blir för styrd Brist på material Administrativt arbete
Ekonomi Lärarens ämneskunskaper Brist på material
Fantasi Schemat Ekonomi
Lokaler Stort stoff Elevvård
Lärarens ämneskunskap Tid Lärarens ämneskunskaper
Personal Tradition Läroplanen
Stort stoff Var person på sin plats, mås-

te jag vara med på det här?
Stort stoff

Svårt att möta alla barns be-
hov

Tid

Tid

Det som skiljer ut sig från denna tabell om vi jämför den med tabell 6 är att lärarna ifrågasä t-

ter att behöva lägga tid på uppgifter som de anser vara onödiga i stället för att ägna värdefull  

tid åt planering. Lärarna upplevde att de ibland blev kallade till konferenser som inte gav dem 

något. På en post-it-lapp i år 4-6 kan man läsa:

"Var person på sin plats, måste jag vara med på det här?" (Lärare 4-6)

Årskurs 7-9 nämner också speciellt elevvård som en begränsande faktor i urvalet av innehåll. 

De ansåg att det gick en massa onödig tid till elever som av olika anledningar har problem, 

något som de egentligen inte tyckte ingick i deras jobb.

”Det är hela tiden en avvägningsfråga, är man mentor i första hand, eller har 

jag undervisning.” (Lärare 7-9)

Samtliga lärare diskuterade att ett stort stoff begränsar urvalet av innehåll eftersom det är så 

mycket som läraren enligt läroplan och kursplan ska hinna behandla i undervisningen.
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Tabell 8. Lärarnas uppfattningar om vad de undervisar om

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Astronomi, Tid Cetis teknikmaterial Akustik
Djur, växter Evas funkar program Analys
Kretslopp Flyta Analys av okända salter -

använda tidigare kunskaper, 
engagemang/SCI

Laboration Frö till frö Astronomi
Matteuppgifter Kemiförsök Atomer
Människokroppen Konstruktion Blandningar
NTA Kretsar kring el Datakunskap
Vatten, färdsätt, närområdet Magneter Densitet/Värme

Motorer Design
NTA lådor – teman Design, möbler, modeller, 

stad - hållbar
NTA teman Djur, natur
Pillardagarna Droger
Rörelse Ekologi
Rörelse och konstruktion El lära
Sjunka Eld och brand
Snilleblixtarna Elektrokemi
Teknikspanarna Elektronik

Energi
Evolution
Filtrera läsk, - analys, smak, 
doft, utseende
Formler
Genetik
Idéhistoria
Kemi, kosmetika och hår/hud
Kemisk bindning
Konstruktion, 
Koppla lektioner till "mig 
själv"
Kretslopp
Kärnfysik
Mekanik
Miljön
Människan i stort
Optik
Organisk kemi
Periodiska systemet
Reaktionslära
Ritteknik
Separationsmetoder
Sex och samlevnad
Syror och baser
Säkerhet, symboler
Teknikhistoria
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Teman energi no+so+so
Tillverka eget!
Transporter
Vardagskemi
Värmelära
Yrkesorientering (no/Tk)

Vi har här valt att ta med den långa lista över klassiska äm nesområden som lärarna från år 7-9 

presenterar i resultatet även om den skulle kunna sammanfattas på ett mer komprimerat sätt. 

Vi återkommer till det i analysdelen senare i arbetet. Lärarna i åk 7-9 beskriver undervisnings-

innehållet med de olika arbetsområdena i N&T som utgångspunkt. En lärares kommentar om 

innehållet är:

”Att det känns som att där kan vi läsa kapitlen i böckerna där ja.” (Lärare 7-9)

Det finns dock några få områden som ligger utanför den klassiska ämnesindelningen av sto f-

fet såsom kosmetika, kopplat till hår och hud, eller E-nummer och tillsatser.

NTA är ett arbetsmaterial för N&T -undervisningen som användes av alla lärare i lärarsessi o-

nen i 4-6 och av en lärare i F-3. NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är ett 

färdigt lektionsmaterial som är tematiskt uppbyggt.  Lärare i å rskurs 4-6 nämner till exempel 

frö till frö som är ett sådant tema. Detta tema syftade till att lära eleverna den cykel om hur ett 

frö gror och blir till en planta, som sedan kan avge nya frön som gror till flera nya plantor.
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Tabell 9. Lärarnas uppfattningar om vad de vill undervisa mer om

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Hälsa Cellen Aktuella ställningstaganden -

hänga med i debatten
Miljö, aktuella saker, klimat Miljö Design, hållbar stad
Resursanvändning Miljön och konsekvenserna 

av vår livsstil, utan pekpinnar 
och pessimism

Energiforskning

Teknik, uppfinningar Synliggöra arbetstillfällena 
inom N&T

E-nummer och tillsatser

Var saker kommer ifrån, mo-
bilen, mjölk

Historia utveckling

Öppenhet till ny teknik och 
nya upptäckter, miljö, håll-
barhet

Hållbar utveckling

Hälsa
Mer baskunskaper
Miljö, hållbar utveckling
Risker, strålning, kemikalier
Vetenskapligt synsätt

Lärarna från år 7-9 säger att de vill undervisa mer om baskunskaper för att de anser att elever 

behöver dessa för att sen kunna föra djupare resonemang vilket belyses av följande citat.

”Ja för att inte hamna i sådana där roliga diskussioner där de inte har något att 

prata om… skulle vi vilja ha tid för att jobba med baskunskaper så att de har 

något att relatera till.” (Lärare 7-9)

Alla lärare kopplar flera ämnesområden till att de är aktuella i samhället och att eleverna där-

för behöver kunna ta ställning till dem.

”Olika frågor där det… där det handlar om att ta ställning, aktuella frågor 

där… ja som kan beröra till exempel miljö och annat, kärnkraftsfrågor.” (Lära-

re 7-9)
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5.2 Lärarnas uppfattningar kring arbetssätt i undervisningen

Följande två tabeller kommer att sammanfatta de uppfattningar som lärare har om arbetsätt i 

N&T-undervisningen. I tabell 10 redovisas uppfattningar om vilka arbetssätt som kännetec k-

nar dagens N&T -undervisning och i tabell 11 redovisas de uppfattningar som lärare har om 

vilka arbetssätt som kännetecknar en bra naturkunskaps och teknikundervisning. De kategori-

er med liknande innehåll i dessa båda tabeller har vi gett samma namn för att i efterhand ku n-

na jämföra lärares uppfattningar om de faktiska arbetssätten med lärares uppfattningar om 

goda exempel på arbetssätt. Innehållet i kategorierna kan dock skilja sig något mellan tabell 

10 och 11, vilket kommer att tydliggöras i texten till varje tabell. Redovisningen av resultatet 

kommer följa strukturen som redovisas nedan i figur 7.

Figur 7. Översikt på lärarnas uppfattningar om arbetssätt i N&T-undervisningen.

Lärares 
uppfattningar om 

arbetssätt

Vad de använder för 
arbetssätt

Goda exempel

på arbetssätt
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Tabell 10. Lärarnas uppfattningar om vad de använder för arbetssätt i undervisningen

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Externa aktörer Elevaktivt Förmedlingspedagogik
Grupparbete Förmedlingspedagogik Grupparbete
Laboration NTA Laboration
Lek Praktiskt arbete Litteraturstyrt
Litteraturstyrt Tematiskt arbete Låst innehåll
NTA Utomhuspedagogik Muntlig framställning
Utomhuspedagogik Prov 

Skriftliga arbeten 
Utomhuspedagogik

Lärare har uppfattningar både om vilka olika typer av arbetssätt de använder samt vad deras 

arbetssätt kännetecknas av. Det är tydligt i materialet att lärare använder sig av flera olika 

arbetssätt. Trots detta så har lärarna i år 7-9 uppfattningen att innehållet är låst och lärarna i år 

F-3 uttrycker uppfattningen att undervisningen inte är varierad. Förmedlingspedagogik nämns 

uttryckligen som ett exempel på arbetssätt av lärare i 4-6:

"Ren förmedlingspedagogik, alltså att man förmedlar kunskapen" (Lärare 4-6)

Vi definierar kategorin förmedlingspedagogik som arbetssätt där läraren pratar och eleven 

lyssnar och har bland annat placerat följande citat i denna kategori:

”Genomgång” (Lärare 7-9)

Vi skulle även kunna placera litteraturstyrt under kategorin förmedlingspedagogik, men har 

valt att särskilja dem eftersom vi vill skilja på kunskaper som förmedlas av en bok och ku n-

skaper som en lärare besitter. Kategorin prov innefattar flera olika prov till exempel:

”Prov, muntligt, skriftligt, datorn” (Lärare 7-9)

”Prov, teoretiskt, praktiskt” (Lärare 7-9) 

När vi har placerat resultat i kategorin utomhuspedagogik så har tyngdpunkten legat på aspek-

ten av utomhuspedagogik som lärande i autentiska miljöer utanför klassrummet. Studiebesök 

och exkursioner hamnar således i denna kategori.

Många av arbetsätten i resultatet kännetecknas av hög elevaktivitet. Anledningen till att denna 

kategori bara finns i kolumnen för 4-6 är att dessa lärare skrev ner elevaktivt lärande utan att 

definiera vad de menar med detta arbetssätt, i de andra sessionerna nämns flera olika typer av 
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elevaktiva arbetssätt som vi anser är så pass viktiga att belysa att de får egna kategorier. Dessa 

kategorier är NTA, laboration, lek, grupparbete, skriftliga arbete och muntlig framställning .

NTA skulle kunna passa in både under laborationer och tematiskt arbetssätt men vi har valt 

att skilja ut det eftersom arbetssättet är specifikt. Lärare nämner uttryckligen laborationer som 

ett exempel på arbetssätt men även resultat som

”Experiment” (Lärare F-3) 

”Pilla, undersöka” (Lärare F-3)

hamnar i denna kategori. Lek och grupparbeten nämns av lärarna utan att definieras ytterlig a-

re medan skriftliga arbeten nämns i citat liknande de som följer här:

”Labrapport” (Lärare 7-9)

”Inlämningsarbeten” (Lärare 7-9)

Lärare i 7-9 nämner arbetssätten 

”Paneldebatt” (Lärare 7-9) 

”Diskussion i tvärgrupper” (Lärare 7-9)

Utifrån dessa resultat har vi format kategorin muntlig framställning eftersom vi anser att ele-

vens kommunikativa förmåga är i fokus.
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Tabell 11. Lärarnas uppfattningar om goda exempel på arbetssätt i undervisningen

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Använda sinnena Använda internet Använda internet
Elevers delaktighet Elevers delaktighet Elevers delaktighet
Film Externa aktörer Externa aktörer
Grupparbete Klassföretag Grupparbete
Individualisering Laboration Individualisering
Laboration Lägerskola Laboration
Lek Problembaserat lärande, PBL Nivåanpassning
Musik Tematiskt arbete Problembaserat lärande, PBL
Nivåanpassning Utomhuspedagogik Tematiskt arbete
Praktiskt arbete Varierad undervisning Undervisa storskaligt
Problembaserat lärande 
(PB)L

Utgå från eleven

Reflektion Utomhuspedagogik
Rörelse Varierad undervisning
Sång Äldre elever leder yngre
Utgå från eleven
Utomhuspedagogik
Äldre elever leder yngre

Kategorierna till lärares uppfattningar om de arbetssätt som kännetecknar bra N&T -

undervisning kan i vissa fall ha samma innehåll som de kategorier med samma namn som vi 

hittar i tabell 10. I dessa fall kommer kategorierna inte att f örklaras närmare här. Istället a n-

vänder vi utrymmet till att beskriva de kategorier som är nya eller där innehållet skiljer sig 

något från tidigare resultat. Lärares uppfattningar om bra arbetssätt kännetecknas av att vara 

väldigt konkreta och många specif ika exempel på bra arbetssätt ges. Lärare är positiva till att 

prova nya arbetssätt vilket uttrycks i följande citat:

"Hitta nya och våga prova arbetssätt" (Lärare 4-6)

Att elevers delaktighet är viktigt i undervisningen är en uppfattning som finns hos lärarna för 

hela grundskolan. Man vill

”Involvera barnen i ansvaret” (Lärare 4-6)

genom att till exempel planera arbetssätt och innehåll tillsammans med eleverna: 

”Uppstart ca 2 [lektioner] innan området startar med en brainstorming med 

eleverna, vad vill de veta, hur vill de jobba” (Lärare 7-9)
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Ett annat exempel är att man utgår från elevernas idéer direkt i stunden genom att till exe m-

pel:

”Leka, lyssna på barnens idéer och nappa” (Lärare F-3)

Kategorierna utgå från eleven , äldre elever leder yngre, individualisering, problembaserat 

lärande (PBL) och reflektion handlar också om elevers delaktighet i undervisningen. Lärare 

har uppfattningar om att ett bra arbetssätt innebär att man utgår från elevers förkunskaper oc h 

anknyter till deras vardag. I lärarsessionen för 7-9 diskuteras detta på följande sätt där upp-

fattningen är att för att kunna utgå från eleven så måste man som lärare ha en bra relation till 

eleverna:

”Men det där grundar sig ju mycket i att man behöver veta mycket om sina el e-

ver, man behöver ha en bra relation till dem” (Lärare 7-9)

”Man spionerar på dem på facebook” (Lärare 7-9)

”Nej jag tror att det handla r om att man hela tiden möter de m på det privata 

planet, inte i skolan, utan vad ska du göra i helgen eller vad gör du nu eller vad 

har du för intressen” (Lärare 7-9)

I lärarsessionen från F-3 så diskuteras detta på ett lite annorlunda sätt och kopplas samman 

med hur man anpassar undervisningen även till de riktigt duktiga eleverna och kommer då in 

på ett arbetssätt som vi har valt att benämna äldre elever leder yngre.

”Men en del av de duktiga tycker ju att det är kul att hjälpa nån som har svårt 

också, man kan faktiskt sätta dom två och två och säga att idag får du hjälpa 

den här personen att förstå det här, och då får ju den verbalisera sina kunsk a-

per och känna att han är duktig och befästa dem [om kunskaperna] så det är ju 

inte heller fel.” (Lärare F-3)

I F-3 nämner också individualisering som ett medel för att anpassa undervisningen efter barns 

olika nivåer. Denna kategori innehåller uppfattningar om att

”Barnen får välja hur de vill lära i viss utsträckning” (Lärare F-3)

och att varje elev får egna mål att sträva mot. Problembaserat lärande innehåller arbetsätt 

som utgår från att eleven själv finner svaret på en fråga eller ett problem. Förutom att specifikt
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skriva PBL så nämner lärare också andra arbetssätt som passar in i den här kategorin, till e x-

empel:

”Veckans problem -hur tog eleven reda på svaret, vad var svaret?” (Lärare 4-6)

”Concept Cartoons, Frågeställningar från barn - utifrån problem, vad händer 

när man stoppar ner en båt i vattnet - 3 förklaringar” (Lärare 4-6)

Reflektion handlar om att barn ska få tid till att reflektera över vad de har lärt sig. I lärarse s-

sionen i F-3 uttrycks detta på följande sätt.

”Så man börjar med att kolla vad de kan, och så får man dokumentera det /…/ 

man kan göra en tankekarta bara /…/ och sen så gör man reflektion, knyter ihop 

säcken” (Lärare F-3)

”Det tror jag är något som är typiskt för oss lärare, vi bara k ör på liksom, och 

sen hinner de inte landa i att dom kan något, det tror jag att vi måste bli bättre 

på.” (Lärare F-3)

En kategori i tabell 11 som skiljer sig tydligt från kategorin med samma namn i tabell 10 är 

utomhuspedagogik.  Liksom i kategorin ovan så hittar vi här arbetssätten exkursion och st u-

diebesök men de tydliggörs med flera exempel på ställen att åka till, bland annat

”Fenomenmagasinet” (Lärare F-3 & 7-9)

”Ullstämma återvinningscentral” (Lärare 4-6)

Nu ingår också att använda närmiljön i undervisningen i denna kategori, genom att till exe m-

pel

”Mäta klätterställningar” (Lärare F-3)

”Titta på vatten i kran och regn, snö” (Lärare F-3)

Vi hittar också en del väldigt konkreta förslag på förbättrade möjligheter för utomhuspedag o-

gik, till exempel

”Återinför naturskolan på Omberg” (Lärare 4-9).
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Externa aktörer är en kategori som egentligen skulle kunna vara en underkategori till uto m-

huspedagogik men eftersom vi har en så stor mängd material som berör just samarbeten me l-

lan skolan och andra aktörer i samhället så tycker vi att detta syns tydligare om v i ger det en 

egen kategori. En uppfattning om hur man skulle kunna använda externa aktörer i undervi s-

ningen är genom att låta dem föreläsa om olika ämnen eller yrken. En lärare i 7-9 skriver

”Föreläsare utanför skolvärlden t.ex. Krim” (Lärare 7-9)

Lärare ser också möjligheter för att bedriva projektarbeten tillsammans med företag.

”Besöka och kontakta verkligheten. Företaget ger uppgiften, se nyttan, göra 

uppgiften ihop” (Lärare 4-6)

I samband med detta diskuteras också hur nöjda lärarna var med ”Far & F lyg”- projektet som 

genomfördes av flygvapenmuseet i Linköping. Slutligen så inne håller kategorin externa aktö-

rer att använda:

”Föräldrar som resurs” (Lärare 7-9)

till exempel genom att låta dem berätta om sina yrken eller skapa kontakter med olika företag.
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5.3 Lärarnas uppfattningar om arbetsmiljön i skolan

Många av lärares uppfattningar kring N&T -undervisningen rör hur arbetsmiljön påverkar u n-

dervisningen. Här hittar vi förutom lokaler och resurser även uppfattningar om organisatori s-

ka aspekter a v miljön så som skolledning, schema och tid. En sista aspekt av arbetsmiljön 

behandlar samarbeten med kollegor eller med andra aktörer utanför skolan. Redovisningen av 

resultatet kommer följa strukturen som redovisas nedan i figur 8.

Figur 8. Översikt på lärarnas uppfattningar om arbetsmiljö i N&T-undervisningen.

Lärares 
uppfattningar om 

arbetsmiljö

Skolledning

Schema

Samarbete

Tid

Grupper

Lokaler

Resurser



45

Tabell 12. Lärarnas uppfattningar om skolledningen

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Personalbrist Mer självvald kompetensut-

veckling
För många "krockar" på insti-
tutionen

Personalbrist Icke stöd från ledningen
Påtvingade administrativa 
uppgifter ex pedagogisk pla-
nering

Låsta avtal för inköp, hindrar 
t.ex. sponsring?!

Läraren tvingas pga. "skolut-
veckling" till att mindre och 
mindre tid kan läggas på un-
dervisningen
Mer ämnesfortbildning

När man tittar på resultatet av vad lärare anser om skolledningen ser man att det inte finns 

några positiva kommentarer alls. Lärarna tycker att de har

”Icke stöd från ledningen” (Lärare 7-9)

och att de 

”Tvingas pga. ”skolutveckling” till att mindre och mindre tid kan läggas på u n-

dervisningen.” (Lärare 7-9)

Lärarna i år F-3 och 4-6 tycker att ledningen är dålig på att förse skolan med tillräcklig pers o-

nal. Lärarna exemplifierar med att det har saknats vikarier när ett behov av dessa har uppstått.

Lärarna i år 7-9 upplever att det blir för många krockar på institutionen och de tycker också 

att de är knutna till avtal som gör att de inte kan köpa in material i den utsträckning och med 

den frihet som de önskar. I samband med detta diskuterades om företag skulle kunna sponsra 

skolan med till exempel material, och om något skulle hindra det regelmässigt.

Slutligen antyder dessa lärare att de tvingas delta i skolutveckling, som lärarna upplever inte 

utvecklar skolan. Tid som egentligen skulle kunna användas till värdefull lektionsplanering.

Lärarna uttrycker också en önskan om mer fortbildning inom ämnet som vi ser i följande citat, 

först från lärarsessionen i år 7-9 och sen från sessionen i år 4-6.

”Vi har ju fortbildning om… ja… precis allt… men inte om ämnet, och det är 

kanske lite pinsamt att säga… jag skulle vilja veta lit e mer om ämnet. Och inte 

bara det nyaste utan även gamla kun skaper och hur man jobbar med de m… lite 
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didaktik, det som man egentligen lär sig på lärarutbildningen men som kanske 

är tjugo år gamla och nu har man erfarenhet, nu kan man ha något utbyte med 

andra…” (Lärare 7-9)

"Om man är osäker i rollen, att man inte har kompetensen, då blir det ett hinder 

om man inte får kompetensutveckling" (Lärare 4-6)

"Biologidelen, om vi kallar den för traditionellt, den fixar alla, men bevare oss 

väl när det kommer till fysik, kemi, teknik, då blir jag begränsad när jag inte har 

kompetensen" (Lärare 4-6)

Tabell 13. Lärarnas uppfattningar om schemat

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Hopplösa arbetsscheman, för 
liten plan tid, efterarbete tar 
tid

Sammanhängande lektioner Alla lektioner sist på dagen

Antal lektioner (negativt)
Schemat krockar, lektions-
längden
Schemat låser

Lärarna i åk F-3 är missnöjda med arbetsschemat och tycker de har för lite planeringstid. De 

tycker också att olika typer av efterarbete, såsom dokumentation, tar onödigt lång tid. Om 

man tittar på lärarna från år 4 -6 vill de ha mer sammanhängande lektionstid, gärna hela dagar 

med samma grupp elever.

Lärarna i åk 7-9 tycker att det är för få lektioner i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. 

De tycker också att lektionerna ligger felplacerade under dagen och önskade att de kunde li g-

ga efter varandra istället för utspri dda på olika dagar. Då skulle man få längre arbetspass som 

kunde användas till mera omfattande laborationer, lektioner eller exkursioner.
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Tabell 14. Lärarnas uppfattningar om samarbete i skola och samhälle

ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Arbeta mer tillsammans när 
tillfälle och behov finns

Bättre överlämnande av ele-
ver mellan stadier

Bromsande kollegor

Hitta områden tillsammans -
planera

Dra nytta av andra, skolor, 
kollegor

För många inblandade-rörigt

Hitta områden tillsammans -
planera

Flera pedagoger inblandade Kollegorna har plockat undan 
det man plockade fram dagen 
innan för att spara tid

Sätta mål tillsammans Kolla av kompetensbehovet, 
alla behöver inte kunna allt. 
Involvera lärarna i kompe-
tensutveckling och samordna!

Titta på kollegorna saknas

Utbyte av erfarenheter, oftare 
och mer tid för

Kompetens utanför skolan Tjuriga kollegor

Skapa nätverk för NO/T, ex 
bondgård, arla, ericsson
Utbyte med andra nätverk

Lärarna från åk 7 -9 önskar, precis som lärarna från år F -3, att de kunde få samarbeta mera 

med sina kollegor genom att utbyta pedagogiska erfarenheter och tipsa varandra om bra lä r-

domar i undervisningen. Men de tycker att det finns kollegor som hindrar denna utveckling 

genom att vara undermåligt samarbetsvilliga i detta hänseende. När det kommer til l samarbete 

mellan lärare verkar det som att lärarna i de högre åldrarna är missnöjda med samarbetet i 

kollegiet. De tycker bland annat att det finns kollegor som bromsar arbetet på skolan. Ett e x-

empel på vad som kom upp var problematiken kring när lärarna använder sig av samma loka-

ler och inte samarbetar sinsemellan. Det kunde hända att någon kollega hade plockat undan 

laborationsutrustning som läraren senare skulle använda till följd av att ett onödigt arbete hade 

utförts. Lärarna ansåg att de saknade tid för att samtala med kollegorna och utbyta erfarenh e-

ter mellan parterna.

Lärarna i år 4-6 pratar även om hur bra det vore om det fanns ett större samarbete mellan sk o-

lor från olika städer och att det idag är bristfälligt. De tycker att överlämnanden av elever mel-

lan stadier är för dåliga på så vis att lärarna inte vet vad eleverna redan har undervisats om 

och vad de redan kan när de kommer till skolan. En av lärarna i år 4-6 svarar på frågan om 

någon har ett sådant nätverk med andra stadier där man kan utby ta erfarenheter och ser detta 

samarbete som väldigt positivt:

"Jag har ju det, och det har varit så givande för mig" (Lärare 4-6)
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Lärarna i åk 4-6 tycker också att man ska kunna skapa n ätverk med olika företag såsom Arla, 

Ericsson med flera. De önskar att man kunde ta med eleverna och titta på verkliga tekniska 

installationer där olika delar inom naturvetenskapen berörs för att koppla undervisningen till 

verkligheten.

Tabell 15. Lärarnas uppfattningar om tiden i arbetet
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Tid att utväxla erfarenheter i
ämnet

Pedagogiska planeringar 1 pass/vecka (negativt)

Dåligt med tid att planera 
med elever
För lite tid för planering och 
samarbete
Många mål, många områden, 
lite tid
Tid för planering saknas -
genomgång, lab frågor
Tid för utvärdering saknas
Tid per lektion (negativt)
Tidsbrist

Lärarna från F-3 tycker att det finns för lite tid för att ut växla erfarenheter i ämnet. De tycker 

att det aldrig finns tid för att diskutera olika arbetssätt och erfarenheter med kollegorna. Sam-

ma sak gäller för lärarna i år 7-9. Tidsbristen påverkar samarbetet mellan kollegorna och även 

möjligheten att inkludera eleverna i planeringen av undervisning. Lärarna från åk 7 -9 exemp-

lifierar med att de har ett undervisningspass i veckan och tycker d et är på tok för lite för att 

hinna med att samplanera undervisningen med elever och kollegor. Lärarna för de senare åren 

diskuterade även mycket kring lärarens arbetstider. De ansåg att för mycket tid går till sociala 

problem med eleverna och att det inkr äktar på den ordinarie arbetstiden där till exempel le k-

tionsplanering blir åsidosatt.

Lärare i år 4 -6 diskuterade utförligt de påtvingade pedagogiska planeringar som tog mycket 

tid i arbetet. Lärarna menade att denna tid istället skulle kunna användas till mer värdefullt 

arbete. De utryckte framförallt en frustration över att ingen såg på dessa planeringar trots den 

arbetstid som låg bakom dessa.



49

Tabell 16. Lärarnas uppfattningar om positiv gruppsammansättning
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Mindre grupper Mindre grupper Gruppstorlek 14-16 elever

Mindre grupper

Vad gällande elevgruppens storlek tycker lärarna från F -3 att det är positivt med mindre barn-

grupper eftersom det är lättare att hantera en mindre grupp än en stor, en åsikt som också d e-

las av lärarna från 4-6. Lärarna från år 7 -9 håller med och tycker att en lagom elevgrupp, rent 

konkret, ska ha runt 14 -16 elever. Om grupperna är för s tora kan det bli svårt att arbeta pra k-

tiskt. Lärarna från år 6 -9 tycker dessutom att det kan vara problematiskt med grupper som är 

för heterogena. Om elever i en grupp är för olika varandra blir det genast många olika behov 

som måste tillfredställas, och detta innebär mycket jobb för läraren.

Tabell 17. Lärarnas uppfattningar om negativ gruppsammansättning
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9

Gruppstorlek - alltid helklass Stora grupper, svårt att arbeta 
praktiskt
Väldigt heterogena grupper

Här ser vi det motsatta vid vår jämförelse med tabell 13 Lärarna tycker stora grupper är svårt 

att hantera och lärarna från åk 7-9 tycker att det i synnerhet blir svårt att arbeta praktiskt i då

grupperna är för stora. Det belyses i ett citat från en lärare i år 4-6.

"Men det är ju pestupplevelser, stora grupper" (Lärare (4-6)
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Tabell 18. Lärarnas uppfattningar om positiva lokaler
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Bra undervisningsmiljöer 
utanför klassrummet

Bra undervisningsmiljöer 
utanför klassrummet

Filmsal

Eget klassrum Flexibla lokaler Helt
Flexibla lokaler Grupprum Laborationssal
Grupprum NO-sal Rent 
Inredning anpassad efter 
barns behov

Närhet till bra undervis-
ningsmiljöer utanför klass-
rummet

Åndamålsenlig utrustning

Inspirerande Tillgång till material i klass-
rummet

Ljust Ändamålsenlig utrusning 
NO-sal
Närhet till bra undervis-
ningsmiljöer utanför klass-
rummet
Rent
Stora ytor 
Tillgång till material i klass-
rummet 
Ändamålsenlig utrustning 

Lärare i alla årskurser nämner lokaler som en del av arbetsmiljön. Skillnaden är att hos lärare i 

F-3 så dominerar denna kategori resultatet medan den är en likbördig del i resultatet från l ä-

rarsessionen i 4-6 och 7-9. För alla lärare så spelar lokalernas funktionalitet en stor roll i deras 

uppfattningar medan de estetiska aspekterna, ljust, rent och helt, av inredningen inte får lika 

stort utrymme. Några av de estetiska kategorierna, inspirerande och inredning anpassad efter 

barns behov, kopplas direkt till barns lärande. Inredning diskuteras i följande citat från lärar e-

sessionen i F-3.

”Jag vill ha kreativa väggar som gör att man blir glad.” (Lärare F-3)

”Jag skrev inspirerande, jag undrar om jag ska hänga på det där för jag vet inte 

riktigt vad jag menar med det riktigt.” (Lärare F-3)

”/…/vad är det, vad är kreativa väggar?/.../” (Sessionsledare)

”Både saker och färg som lockar.” (Lärare F-3)

”Väggar att kunna sätta upp saker på.” (Lärare F-3)
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”/…/Det kan bli lite jobbigt för en del om det är för mycket intryck/.../ man kan-

ske kan ha några väggar helt vita så kan dom barnen vara vända åt det hållet så 

får dom titta på det där kreativa när dom orkar.” (Lärare F-3)

Lärarna kommer med många förslag på hur de skulle vil ja att lokalerna var utformade. Ön s-

kemålen handlar om att de ska vara flexibla, ha stora ytor och grupprum och innehålla än-

danmålsenlig utrustning. I kategorin flexibla lokaler så har vi placerat uppfattning som att det 

ska vara

”Lättmöblerat” (Lärare F-3)

”Flexibelt, göra om flytta runt” (Lärare 4-6)

I kategorin stora ytor så specificeras deras funktion genom citatet

”Stora rum att kunna röra sig i” (Lärare F-3)

Lärare i alla sessioner utrycker uppfattningar om tillgång till ändamålsenlig utrustning. Det ta 

kan handla om

”Tillgång till diskbänk” (Lärare F-3)

”Det förväntas att vi förmedlar ny teknik men själva så har vi inte en dator som 

fungerar.” (Lärare 7-9)

Att ha tillgång till material i klassrummet i till exempel

”Materialhörn” (Lärare F-3) 

”Skåp för fokusering” (Lärare 4-6)

uttrycks av både lärare i F-3 och 4-6 och de önskar också ha tillgång till en utrustad NO-sal. 

Önskemålet hos lärare i 7-9 är istället tillgång till en särskild laborationssal.

En sak som bara tas upp hos lärarna i F-3 och 4-6 är förslag på bra undervisningsmiljöer utan-

för klassrummet till exempel:

”Skogen runt skolan” (Lärare F-3)

”Fenomenmagasinet, närmiljö utomhus, sjö/vatten, skolskog” (Lärare 4-6)
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Vi har lagt till kategorin närhet till bra undervisningsmiljöer utanför klassrummet eftersom 

närhet är ett uttryckligt önskemål utifrån att det är krångligt och dyrt att ordna med transpo r-

ter. De framhåller närhet till skogen som något positivt och ger förslag på olika uteklassrum, 

till exempel

”Mobila klassrum med bussar, utrustning, kommer till skolan” (Lärare F-3)

Tabell 19. Lärarnas uppfattningar om negativa lokaler
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Bristande utemiljö Avsaknad av grupprum Gamla och slitna lokaler
Delade lokaler Bristande utemiljö Icke ändamålsenliga lokaler
Icke ändamålsenliga lokaler Ej närhet till bra undervis-

ningsmiljöer utanför klass-
rummet

Oflexibla lokaler 

Oflexibla lokaler Icke ändamålsenliga lokaler Trånga lokaler
Trånga lokaler Oflexibla lokaler

Lärares uppfattningar kring negativa lokaler är ofta utgångspunkt för deras uppfattningar om 

positiva lokaler. Trånga lokaler tas i F-3 upp genom att uttrycka att eleverna inte får plats:

”För många barn på liten yta” (Lärare F-3)

medan uppfattningen hos lärare i 7-9 är att lokalerna är

”Trånga och oflexibla” (Lärare 7-9)

Oflexibla lokaler innehåller också att lärare uppfattar det som svårt att använda andra lokaler 

på skolan. Detta uttrycks bland annat så här hos lärare i 4-6.

”Man är förvisad till klassrummet” (Lärare 4-6)

”Vi har nästan inte ens grupprum” (Lärare 4-6)

Delade lokaler innehåller uppfattningar om det är en begränsning att inte kunna ha kvar saker 

i klassrummet. En lärare i F-3 uttrycker detta som följer:

”Delade lokaler, skola/fritids, får mina saker vara kvar” (Lärare F-3)
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Tabell 20. Lärarnas uppfattningar om positiva aspekter kring resurser
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Bra material Bra material
Färdigt material Gott om material
Gott om material Välutbildad/engagerad pedagog

Bra material innehåller flera exempel på material som lärare tror främjar elevers lärande till 

exempel:

”Intressanta böcker, fakta, bilder för rätt åldrar” (Lärare F-3)

Gott om material blir en annan kategori. Lärare önskar ha material så att det räcker till alla 

och det ger barn frihet att fritt laborera med det:

”Mycket praktiskt material, möjlighet att prova och upptäcka” (Lärare 4-6)

Färdigt material namns som att materialet kommer som

”Färdiga lådor/ryggsäckar” (Lärare F-3).
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Tabell 21. Lärarnas uppfattningar om negativa aspekter kring resurser
ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
Brist på material Brist på material Brist på material 
Brist på pengar Brist på pengar Brist på ny utrustning

Dåligt material Brist på pengar 
Dåligt material

Alla lärare ser ett problem i att inte ha undervisningsmaterial så att det räcker åt alla, dessa 

uppfattningar hamnar i kategorin brist på material. Här hamnar till exempel följande uppfatt-

ningar:

”Begränsat med kemiska produkter” (Lärare 7-9)

”Det finns nästan ingenting” (syftar på material) (Lärare 4-6)

"Jag har två datorer på tjugo elever" (Lärare 4-6)

Hos lärarna i 7-9 hittar vi också uppfattningen att det saknas nytt material

”Brist på ny utrustning” (Lärare 7-9)

och att det material som finns är dåligt:

”Skitdålig laglig film” (Lärare 7-9)

Brist på pengar är en genom gående uppfattning hos lärarna. F-3 ser det som ett problem 

kopplat till möjligheten att genomföra resor.
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5.4 Resultatsammanfattning.

Resultatet innehåller lärares uppfattningar om N &T-undervisningens innehåll, arbetssätt och 

arbetsmiljö. För att ge en överblick över vilka områden som behandlats i resultatet följer här 

en figur över resultatredovisningens struktur.

Lärares 
uppfattningar 

Innehåll

Vad lärare 
uppfattar att 

eleverna vill lära sig 
mer om

Hur lärare vet vad 
eleverna vill lära sig 

mer om

Vad lärare tycker är 
viktigt för lärande

Vad som styr och 
begränsar lärarnas 
urval av innehåll i 
undervisningen

Vad lärare 
undervisar om

Vad lärare vill 
undervisa mer om

Arbetssätt

Vad lärarna 
använder för 
arbetssätt i 

undervisningen

Goda exempel på 
arbetssätt i 

undervisningen

Arbetsmiljö

Skolledningen

Schemat

Samarbete

Tid

Grupper

Lokaler

Resurser

Figur 6. Sammanfattning över områdena som 
lärarnas uppfattningar i denna studieär uppde-
lade i.

rört.



56

6. Diskussion

I diskussionen så kommer vi att belysa våra tre frågeställningar i tur och ordning. Sedan 

kommer vår studie placeras i ett större sammanhang genom att koppla den till aktuellt fors k-

ningsfält. Vi kommer också diskutera hur vår studie sk ulle kunna kompletteras för att i ännu 

större utsträckning undersöka de olika dimensionerna hos lärares ”beliefs”.

6.1 Lärares uppfattningar om N&T-undervisningen

6.1.1 Innehåll

När lärare diskuterar N&T -undervisningens innehåll kommer de in på frågor som rör vad 

både de själva och eleverna är intresserade av och vill lära sig mer om. Lärarna har också upp-

fattningar om vad som är viktigt för elevernas lärande och vad som styr urvalet i undervi s-

ningen. Vi kommer nu diskut era dessa uppfattningar kring innehåll kopplat till aktuell fors k-

ning om N&T-undervisning, och till studier kring lärares uppfattningar. 

Lärare har uttalade uppfattningar om att de vill lära ut innehåll som är aktuellt i dagens sa m-

hälle. De vill gärna und ervisa mer om hur man kan leva ett hälsosamt liv, om vilka tillsatser 

som finns i mat och hur man kan värna om miljön, något som idag är högst aktuellt och som 

presenteras storskaligt i media. Detta resultat visar ett intresse för att lära ut innehåll som ger 

elever en naturvetenskaplig allmänbildning genom att ge dem de kunskaper som de behöver 

för att fungera i ett demokratiskt samhälle, det som M illar (2006) vill kalla för scientific litt e-

racy. Vi kan även hitta en annan trend där lärare nämner innehåll som stämmer väl överens 

med saker som enligt Waters-Adams (2006) ingår i området NOS. Här nämns bland annat den 

historiska utvecklingen och det vetenskapliga synsättet.

Det finns många uppfattningar hos lärarna om att det vore bra att släppa in externa aktörer i 

undervisningen och de uttalar genomgående positiva erfarenheter från studiebesök på till e x-

empel reningsverket, Fenomenmagasinet och Flygvapenmuseet. Lärarna tror att det är viktigt 

för elevernas intresse för N&T att man tydligare visar vilka yrkesmöjligheter som finns inom 

den här sektorn, ett förslag som ges är ta in föreläsare från olika företag eller att använda sig 

av elevernas föräldrar. Vi kan se att lärarna förordar att placera undervisingsinnehållet i en 

kontext i samma anda som STS. Lärarna uppfattar också att eleverna är intresserade av saker 

som finns i deras vardag och som de möter i media.
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I bakgrunden presenteras en studie (den Brok, Brekelmans, Wubbels 2004) där man påstår att 

naturkunskapslärare skulle ha större påverkan på elevernas prestationer i ämnet än vad till 

exempel språklärare har. Anledningen skulle vara att elever lär sig språk på så många andra 

ställen i samhället och inte bara i skolan. Här ställer vi dock oss tveksamma till påstående t. På 

senare år har vetenskapsprogram fullkomlig explodera t i media och idag finns det en uppsjö 

av program för ungdomar att följa. Ett bra exempel i högen av tv -program är Mythbusters 

som sänds på tv -kanalen Discovery, och som också lärare i vår studie nä mner att elever är 

intresserade av att lära sig mer om. Lärarna har också uppfattningar om att eleverna är intre s-

serad av att lära sig saker som ligger nära dem. Eleverna visar till exempel genomgående höga 

prestationer i ämnet sex & samlevnad. Ett ämne som för övrigt, liksom miljö och hälsa, expo-

neras på många ställen i samhället utanför skolan, framförallt i olika medier.

När vi ser på vad lärare tycker är viktigt för elevers lärande så läggs stor tyngd vid att anpassa 

undervisningen efter elevernas erfar enheter, kunskapsnivå och lärstilar. De tror också att l ä-

rande påverkas av elevens bakgrund, språk och motivation. Dessa uppfattningar grundar sig 

säkert i yrkeserfarenhet av att arbeta med elever, men man kan också se tydliga kopplingar till 

det sociokulturella perspektiv på lärande som det läggs stor tyngd vid i dagens lärarutbildning.

Läraren anses också ha en viktig roll för elevers lärande, vilket stämmer överens med result a-

ten i den Broks et. al. (2004) studie. Denna studie anser att lärarens positiva påverkan på ele-

ver ökar parallellt med lärarens inflytande över, och samarbete med, eleverna i klassrummet. 

Att ha höga förväntningar på eleverna och att bemöta dem med intresse som syns i vårt resul-

tat stämmer till viss del överens med Broks et.al. (2004) resultat om lärarens närhet till el e-

verna. Vi ser dock inga uttalade uppfattningar i vårt resultat som stöder ett auktoritärt leda r-

skap med hög struktur i klassrummet som något som påverkar elevernas lärande. Däremot så 

hittar vi uppfattningen att studiero skulle vara viktigt vilket skulle kunna vara resul tatet av ett 

klassrumsklimat med hög struktur. Inte heller nämns elevernas delaktighet i någon större ut-

sträckning när lärare diskuterar vad som är viktigt för elevernas lärande men desto mer när 

lärarna pratar om vilka arbetssätt som man vill använda i undervisningen , något som vi åter-

kommer till senare.

Undervisning ska enligt lärare vara lustfylld, konkret, överraskande, inspirerande och labor a-

tiv. Starka ord som innefattar mycket information. Eftersom vi saknar konkreta exempel på 

situationer som kännetecknar en del av dessa ord kan man fråga sig om vi här kan se det Keys

(2005) talar om som uttalade uppfattningar. Ideal som är önskvärda att uppnå men som ka n-
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ske inte nödvändigtvis omsätts i praktiken. Kopplar man ihop dessa ord med de arbetssätt som 

förespråkas av lärarna framträder mer fylliga perspektiv . Framförallt när det gäller att unde r-

visning ska vara konkret och laborativ. Många av de uppfattningar om goda arbetssätt som 

nämns tar upp detalje rade exempel på laborativa arbetssätt. Flera av lärarna i vår studie a n-

vänder också NTA-materialet, som kännetecknas av att vara både konkret och laborativt, och 

uttalar mycket goda erfarenheter av det. Den pedagogiska riktningen som länge dominerat den 

svenska skolan är progressivismen (Hartman 2003) där man förespråkar att undervisning ska 

vara just konkret och laborativ. Waters-Adams (2006) säger att en av de saker som formar 

lärares uppfattningar om undervisning, är deras egna personliga erfarenheter av sk olan. Det är 

därför inte konstigt att lärarna i vår studie har uppfattningar som stämmer överens med pr o-

gressivismens syn på larande.

Om vi tittar på vad som styr och begränsar läraren i sitt urval av innehåll så uttalar läraren 

många yttre fak torer såsom lokalen, årstiderna, gruppsammansättning, läroplaner och kur s-

planer. Inre faktorer såsom lärares intresse och fantasi nämns i mindre utsträckning. Lärarna 

uttalar också att elevers intresse styr urval av innehåll. Här kan vi göra en intressant koppling 

till lärarnas syn på vad elever vill veta mer om. Trots att lärarna har en relativt klar bild av vad 

eleverna vill lära sig mer om, och vad som gör att deras motivation till skolarbetet ökar, så 

lägger de inte stort fokus vid eleverna när de diskuterar urval av innehåll . Lärare känner att 

innehållet till mångt och mycket är låst av läroplanen, medan elever i större utsträckning kan 

påverka hur de sen ska få arbeta med innehållet.

Om man granskar svaren från lärar na kring vad som styr urval av innehåll i undervisningen 

ser man att det kommer upp många punkter kring saker som ramar in undervisningen i någon 

mening. Lärarna nämner till exempel tradition och läroboken som styrande faktorer . När man 

ställer frågan vad detta kan bero på kan en orsak vara den utbildningstradition lärarna har vis-

tats i. Tsai (2002) säger att lärare kan låta bli att använ da sig av konstruktivistiska idé er i un-

dervisningen på grund av att de själva har klarat sig bra i den traditionella undervisningsmi l-

jön. Därför kan det vara så att lärarna känner en trygghet i att låta traditionen styra innehållet i 

undervisningen. Tradition är också en av de saker som Maltén (1997) menar ingår i en skolas 

skolkod och som således påverkar lärares handlingar.

Sammanfattningsvis ser vi att lärarna upplever att det är viktigt för elevers lärande att man 

anpassar undervisningen efter deras behov och intressen. Detta syns också tydligt när man 

tittar på vad lärarna vill undervisa för innehåll. De lägger stor tyngdpunkt vid att undervi sa 
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sådant som är aktuellt i dagens samhälle och att koppla innehållet till verkligheten utanför 

skolan genom att ta hjälp av externa aktörer. Trots ovanstående fokus på elevernas intresse 

utgör detta en relativt liten del av vad som styr lärarna i deras ur val av innehåll. Istället nä m-

ner de flera yttre faktorer som påverkar till exempel tradition, kursplaner och lokaler. Vi går 

nu över att diskutera lärares uppfattningar om arbetssätt i N&T-undervisningen.

6.1.2 Arbetssätt

När vi undersöker lärares uppfattningar om arbetssätt så tycker vi oss se var lärare vill plac era 

eleverna i undervisningen . Vi kan komma åt den relationella delen av deras epistemologiska 

uppfattningar som Kang och Wallace (2004) nämner i sin studie . Detta handlar om var lärarna

vill placera eleven i kunskapsprocessen. Anser de att eleven är en del i skapand et av kunskap 

eller är kunskap något som ska förmedlas till eleven? Det är tydligt att i de goda exemplen på 

arbetssätt, som lärarna i vår studie nämner, så har el even en vikt ig roll i skapandet av ku n-

skap. Lärare nämner elevers delaktighet, problembaserat lärande, undervisning som utgår från 

eleven, grupparbeten och debatter där arbetet fungerat bra. En annan uppfattn ing som kan ses 

i vårt resultat är att kunskap skapas i ett sammanhang, i en kontext. Lärare förordar undervi s-

ning i fält, gå på studiebesök, ta in externa aktörer i skolan och anvä nda närmiljön i undervis-

ningen. Återigen ser vi starka kopplingar till progressivismen som redan tidigare diskuterats.

Om vi tittar på Broks et. al. (2005) studie så visar den att lärarens samarbete med eleverna har 

betydelse för elevernas inställning till skolan. Detta är i linje med vad lärarna i vår studie 

framhåller. Om vi jämför lärares uppfattningar om vilka arbetssä tt de använder i N&T -

undervisningen och vad de anser vara goda exempel på arbetssätt, så ser vi att de goda exemp-

len innehåller en aspekt där elever är delaktiga i utformningen av undervisningen , som inte 

finns i uppfattningarna om vad de använder för arbe tssätt i dagsläget. Däremot så upplever de 

att de använder flera elevaktiva arbetssätt såsom laboration och grupparbete. Vidare diskus-

sion kring arbetssätt kommer att föras när vi jämför lärares uppfattningar i år F-3, 4-6 och 7-9.

6.1.3 Arbetsmiljö

Vi kan hitta en del uppfattningar hos lärarna som passar in i det som Lumpe et. al (1999) vill 

kalla capability beliefs (uppfattningar om den egna förmågan ). Lärare från vår studie nämner 

till exempel att de egna ämneskunskaperna begränsat urvalet av inneh åll, men också att den 

egna fantasin sätter gränser. Men det är framförallt uppfattningar om yttre kontext, context 
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beliefs (Lumpe et. al. 1999) som är framträdande i materialet och dessa svar har vi kategorise-

rat som uppfattningar om arbetsmiljö och handlar om skolledning, schema, samarbete, tid,

grupper, lokaler och resurser. Den yttre kontexten uppfattas ofta som hinder för att genomföra 

en bra N&T-undervisning, men lärare kommer också med konstruktiva förslag på till exempel 

lokalers utformning och samarbete mellan kollegor.

Tid är en av de yttre faktorerna som ses som ett problem, det handlar både om lektionstid och 

planeringstid. Lärare nämner också tid i samband med elevers lärande. De anser att elever 

behöver tid för att befästa sina kunskaper och kopplar samman det med att det är problem a-

tiskt att läroplanen förespråkar ett så stort ämne sinnehåll. Ett annat område som tas upp som 

ett hinder i undervisningen är schemats utformning. Ett mer flexibelt schema förordas, där 

lektioner kan slås ihop vid behov, till exempel vid laborativa moment eller exkursioner. Slu t-

ligen så önskar lärare mer tid till egen planering och samarbete mellan kollegor.

Samarbetet mellan kollegor ses både som posit ivt och problematiskt. Det som vi tyckte var 

intressant är att lärare ser det som en resurs att få möjlighet att byta erfarenheter med kollegor 

och även att planera och sätta upp mål för undervisningen tillsammans. Detta resultat går helt 

i linje med det f okus som finns idag i skolan på att personalen ska vara organiserade i arbet s-

lag. Att samarbete i kollegiet är viktigt stöds också av forskningsresultat i vår bakgrund som 

pekar på hur viktigt det är för lärare att reflektera över sin egen undervisningspra ktik genom 

att diskutera den med andra yrkesutövare (Kang & Wallace 2004). Samarbeten förordas också 

mellan olika stadier för att till exempel veta vilket ämnesinnehåll som redan har behandlats.  

Men några uppfattningar är att det kan vara tillräckligt mycket att fokusera på i sitt eget stad i-

um för att orka tänka på vad som händer innan eller efter. Lärare ser också samarbete med 

instanser utanför skolan som något positivt, men de önskar att dessa samarbeten ska vara st a-

bila och inte påverkas av till exempel lågkonjunkturer i samhället.

Ett tema som diskuteras i forskningslitteraturen (Keys 2005; Kang & Wallace 2004) är hur 

viktig fortbildning är för att förändra lärares uppfattningar. I vår studie så är detta något som 

lärare tycker att det saknas tid för. Framförallt inom det egna ämnet. I ljuset av den diskussion 

som fördes bland lärarna i år 7-9 kan man också diskutera hur mycket lärarutbildningen p å-

verkar lärares undervisning idag. En lärare nämner att ämnesfortbildning borde innehålla d i-

daktiska inslag trots att dessa hade varit en del av lärarutbildningen som hon läst för många år 

sedan. En studie har visat att lärares uppfattn ingar är väldigt stabila genom lärarutbildningen 

(Brown & Melear 2005). Är det så att innehållet i lärarutbildningen har en chans att påverka 
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lärares uppfattningar först när det kopplas till erfarenheter av praktisk undervisning? Om så är 

fallet kan man argumentera för en ämnesfortbildning för lärare som ger dem chans att koppla 

samman teoretisk kunskap med sin yrkespraktik.

När det gäller lärares yrkespraktik så uppfattar lärare att den innehåller en begränsning i form 

av de lokaler de ska bedriva sin undervisning i. Lärare har många uppfattningar om hur lok a-

ler ska utformas för att vara ändamålsenliga i skolan. Det som är intressant här är att de ser på 

lokalerna utifrån det arbete som ska bedrivas i dem och de tänker även på elevers olika behov 

kopplat till vilka lokaler de kan koncentrera sig i. Lärarna önskar välutrustade NO-lokaler och 

tillgång till klassrum med olika storlek som är lätta att möblera om vid behov. Den estetiska 

utformningen av klassrummet ses ur elevens perspektiv. Lokalerna ska vara inspirerande men 

samtidigt innehålla lugna hörn utan för många intryck för att passa barn med koncentration s-

svårigheter.

Uppfattningar om lokaler flyter ihop med uppfattningar om material och ekonomi. Brist på 

material är en uppfattning om vad som karaktäriserar dagens NO -undervisning. Keys (2005)

kritiserar, i sin studie, just denna uppfattning för att inte stämma överens med verkligheten. 

Men vi anser inte att vi kan dra den slutsatsen utan att undersöka den fysiska kontext som 

dessa lärare verkar i. Om lärare dessutom förkastar undervisningsinnehåll på gr und av brist på 

adekvat utrustning eller material så är denna uppfattning , enligt Lumpe et. al. (1999), värd att 

tas på allvar oavsett om den stämmer med verkligheten eller ej. Denna fråga kan också kop p-

las till de uppfattningar som lärare har om skolans e konomi. De upplever att skolan har låsta 

avtal när det gäller inköp av olika material, något som till exempel skulle hindra sponsring 

från olika företag.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det vi ser i vår undersökning av lärares uppfattningar om 

yttre kontext är att de ofta upplever den som en begränsning. Skolledning, schema, tid, lokaler 

och brist på resurser är enligt lärarna sådant som hindrar dem från att genomföra den unde r-

visning de skulle önska. Vi går nu över i att jämföra resultaten i stadierna F-3, 4-6 och 7-9.
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6.2 En jämförelse av lärares uppfattningar mellan grundskolans år F-3, 4-6 och 7-9

I denna jämförelse kommer vi att diskutera ski llnader och likheter i lärarnas uppfattningar i år 

F-3, 4-6 och 7-9. Dessa kommer att diskuteras i ljuset av hur de olika stadierna är organiser a-

de i grundskolan. Vi kommer även att diskutera hur lärare skulle kunna påverkas av sin lära r-

utbildning och hur det kan visa sig i skillnader mellan de olika stadierna. 

När lärare pratar om vad som är viktigt för elevernas lärande så är det bara lärarna i F-3 som 

nämner att det är viktigt med lärarens kunskaper i ämnet, något som inte nämns av lärarna 

från år 4-6 och 7-9. Däremot så nämner alla lärare att lärares ämneskunskaper begränsar deras 

urval av ämnesinnehåll. Hartman (2003) menar att det har betydelse för lärares yrkesutövning 

om de har utbildat sig till klasslärare eller ämneslärare. Waters-Adams (2006) säger att lärare 

känner sig bekväma med att undervisa naturvetenskap om ämnets arbetssätt stämmer överen s 

med de uppfattningar de har om hur lärande ska gå till. Lärare som utbildar sig till ämneslär a-

re kan tänkas ha uppfattningar om lärande som stämmer överens med den kunskapssyn som 

finns inom ämnet. Lärarna som utbildas mot de lägre åren kanske inte har u tbildats specifikt i 

naturvetenskap & teknik och har därför uppfattningar om lärande som skiljer sig från den tr a-

ditionella undervisningen inom dessa ämnen. Enligt Water -Adams (2006) skulle de då känna 

sig mindre trygga i att undervisa naturvetenskap & tek nik. Vi skulle kunna tolka resultatet så 

att det finns en medvetenhet hos lärare i år F-3 om att bristande kunskaper i N&T skulle b e-

gränsa lärares undervisning i dessa ämnen , därav nämns lärares ämneskunskaper som viktiga 

för elevernas lärande.

En annan intressant skillnad som vi ser är att hos lärarna i F -3 och 4-6 så finns uppfattningen 

att det är viktigt för elevernas lärare att innehållet är laborativt och konkret. Lärarna i år F-3 är 

också de enda som nämner laborativt ämnesinnehåll när de får frågan vad elever är intressera-

de av att lära sig mer om.  H os lärarna i år 7-9 hittar vi inte liknande uppfattningar . Vi funde-

rar återigen på om man kan koppla denna skillnad till de uppfattningar om lärande som finns i 

de olika lärarutbildningarna som Waters -Adams (2006) och Hartman (2003) diskuterar. 

Hartman menar till exempel att ett tematiskt och problembaserat lärande har en större roll i 

utbildningen när man utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare år. I den gamla ämne s-

lärarutbildningen så var utbildningstraditionen mer disciplinstyrd. Detta kan kanske förklara

den mycket intressanta skillnad vi ser mellan lärares uppfattningar om vilket innehåll som 

ingår i deras N&T-undervisning. Lärarna från år 7-9 nämner väldigt många klassiska, specifi-
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ka ämnesområden medans lärarna från F -3 och 4-6 tar upp färre och mer tematiskt upplagda

ämnesområden. Det finns en klassisk indelning av N&T i fyra discipliner: kemi, fysik, biologi

och teknik. Uppfattningen om att detta är en nödvändig indelning finns allts å fortfarande kvar 

i organisationen av undervisningen på högstadiet. 

Waters-Adams (2006) diskuterar dock hur lärare tenderar att bara integrera de uppfattningar 

som stämmer överens med tidigare uppfattningar som de har om lärande , vilket skulle tala 

emot att olika lärarutbildningar skulle vara orsaken till skillnaden mellan lärarnas uppfat t-

ningar. I vår b akgrund så ser vi också att människors uppfattningar är otroligt stabila och att 

det formas tidigt i åldrarna (Pajares, 1992; Murphy, Delli & Edwards, 2004). Därför har lärare 

fortfarande kvar uppfattningar om hur undervisningen ska se ut på stadierna F -3, 4-6 och 7-9

som de i sin egen skolgång upplevt dessa stadier . Då skulle man kan ske kunna tänka sig att 

skillnaden mellan stadierna främst beror på vi lka personer som söker sig till de olika utbil d-

ningarna och de uppfattningar som de sedan tidigare har om lärande. Tydligt är att forskning-

en är tvetydig inom detta område och att m er forskning behövs för att undersöka dessa förhål-

landen ytterligare.

En intressant skillnad mellan lärarnas uppfattningar om vad de använder för arbetssätt i u n-

dervisningen består i att det endast är lärarna för år 7 -9 som nämner skiftliga arbetssätt. Vi 

kopplar samman denna skillnad med det faktum att det också bara är i år 7 -9 som prov nämns 

som ett inslag i undervisningen. Lärarna för dessa åldrar måste sätta betyg på sina elever och 

värderar antagligen skriftliga inlämningar som är lätta att bedöma. Kang och Wallace (2004) 

säger att lärarnas praktiska undervisning påverkas av deras uppfattningar om vad elever beh ö-

ver. En annan aspekt av att lärare använder sig av prov och skriftliga inlämningar skulle såle-

des kunna grunda sig i uppfattningar om att eleverna b ehöver förberedas för högre studier där 

skriftliga inslag ofta är en viktig del.

Bland lärares uppfattningar om arbetsmiljön i N&T -undervisningen så vill vi diskutera dessa 

skillnader i förhållande till hur skolorna är organiserade på de olika stadierna. När det ko m-

mer till skolledning ser man att lärar na från år 7 -9 har en del negativt att säga om den medan

lärarna från F-3 inte alls nämner skolledningen Lärarna från år 7-9 tycker att de har dåligt stöd 

från ledningen och att de tvingas att avvara värdefu ll arbetstid till saker som de inte tycker

tillför något. Det är mycket svårt för oss att avgöra vad detta kan bero på. Är det så att stödet 

från ledning sjunker ju högre upp i skolsystemet man arbetar, eller är detta bara enskilda tren-

der på olika skolor? Det kan också vara så att klasslärarna i de lägre åldrarna har bättre öve r-
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blick på hela organisationen då dessa skolor of ta är mindre än skolor från år 7 -9. Detta skulle 

kunna påverka känslan av närhet till ledningen och därigenom känslan av att kunna påv erka

sin arbetssituation. Lärarna i de senare åldrarna i grundskolan kan kanske också känna sig mer 

styrda av organisatoriska faktorer såsom schemats utformning. Lärare i de högre åldrarna d e-

lar sina elevgrupper med andra lärare i större utsträckning och har därmed inte samma mö j-

lighet att påverka till exempel schemats utformning eftersom det då kan påverka andra lärares 

arbete. Lumpe et. al. (1999) skriver om hur viktigt det är för lärare att ha en uppfattning om 

att de har förmåga att genomföra en föränd ring, samtidigt som de måste känna att det inte 

finns några organisatoriska faktorer som kan hindra förändringen. Vi vill därför trycka på hur 

viktigt det är att lärare uppfattar att de har stöd från ledningen och kan påverka sin arbetssitua-

tion.

När det kommer till schema så säger lärarna från F-3 att det finns för lite planeringstid och att 

de måste göra ”efterarbete” som tar värdefull tid i lärarnas jobb. De lägger fokus på deras 

egna arbetsschema, snarare än elevernas schema. Lärarna från år 4-6 och 7-9 trycker snarare 

på hur elevernas schema ser ut och att det finns en rad problem med dess utformning. Skillna-

den mellan dessa lärargrupper kan, återigen, bero på att lärarna från F -3 är klasslärare som då 

i större omfattning kan påverka saker rent schem atekniskt, till skill nad från 7 -9 lärare som i 

större omfattning måste ta hänsyn till andra ämneslärare och deras lektioner. Som vi tidigare 

har kommit in på så kan detta bero på hur mycket tid klassen har med klassläraren. I år F -3 är 

eleverna knutna till klassläraren i mycket högre utsträckning. I år 4 -6 ökar antalet ämnen som 

ligger utanför klasslärarens ansvar. I år 7 -9 har klassläraren endast ansvar för några få ämnen 

och elevernas schema är uppdelat i många olika ämnesblock, som medför att det är svårare för 

enskilda lärare att påverka det.

Den kategori som innehåller mest positiva uppfattningar från alla lärare handlar om samarb e-

te. Lärarna är villiga att utbyta erfarenheter med andra kollegor och de tror att detta kan fö r-

bättra den egna undervisninge n samt skapa möjligheter för att planera och genomföra unde r-

visning tillsammans. Skillnaden mellan stadierna är att lärar na från år 7 -9 också har negativa 

erfarenheter av kollegiet. Lärarna tycker att det finns kollegor som motarbetar istället för att 

samarbeta, och att detta utgör ett problem med viljan att samarbeta i kollegiet. Det sistnämnda 

resultatet kan bero på fokusgruppens sammansättni ng. Vi kan återigen ta upp skolans skolkod 

(Maltén 1997) som också innefattar hur relationer mellan lärare ser ut och hur positiva och 

negativa de är mot skolledningen. Stämningen i kollegiet kan således variera kraftigt mellan 

olika skolor och arbetslag. Mer omfattande studier skulle kanske kunna visa att de skillnader i 
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attityder hos lärare som vi här ser mellan stadierna har ett samband med att skolkoderna ski l-

jer sig åt beroende på vilka åldrar lärare undervisar mot.

Nu går vi vidare till lärares uppfat tningar om tid som i tidigare studier nämnts som ett yttre 

hinder för förändring (Keys  2005). Vi ser att också lärarna i vår studie anser att tid begränsar 

dem i deras yrkesutövande. Lärarna önskar få mer tid till planering, lektioner, utvärdering och 

samarbete mellan kollegor. Lärarna från F -3 och 4-6 uttrycker inte alls samma tidsbrist som 

lärarna från år 7 -9 och tycker endast att det vore bra om de fick tid till att utväxla ämnet med 

andra kollegor. Lärarna från år 4 -6 utrycker också frustration krin g den tidsödande pedag o-

giska planering som de tvingas göra. Vad vi kan se i vårt material är att tid upplevs som en 

brist när lärare inte får syssla med undervisning och lärande. De upplever att de har för många 

administrativa uppgifter som inte bo rde ingå i deras yrkesroll som lärare. Lärarna från 7 -9 

föreslog ett konkret förslag där skolorna anställer administratörer som sköter dessa uppgifter 

som ligger utanför ramen för läraryrket.

Lärare i alla stadier uppfattar att också lokalerna begränsar dem i deras undervisning. Detta 

missnöja är särskilt stort hos lärarna i år F-3. Om vi jämför resultatet mellan årskurserna i 

tabell 15 och 16 ser vi att lärarna från F -3 och 4-6 önskar ändamålsenliga lokaler som är a n-

passade för att bedriva NO -undervisning i, gärna med tillgång till arbetsmaterial i klassru m-

met. Skillnaden mellan F-6 och 7 -9 lärarna är att lärarna från de senare åren upplever att de 

har ändamålsenliga lokaler, men att de är i dåligt skick och i behov av renovering. En annan 

intressant skillnad i materialet är att F -3-lärarnas förslag på bra lokaler har sin grund i att de 

ska främja elevernas lärande. Lokalerna ska vara inspirerande, ljusa och anpassade efter barns 

behov. I åren 4 -6 och 7 -9 är lokalernas utformning snarare kopplat till att främja lärares ar-

betssätt. Lärarna i år F -3 och 4-6 nämner också bra undervisningsmiljöer utanför klassru m-

met, något som inte nämns av lärarna från år 7-9.

Sammanfattningsvis ser vi att lärarna i de högre åldrarna presenterat ett mycket mer disciplin-

styrt ämnesinnehåll än lärarna från de lägre åren. De arbetssätt som lärarna presenterar går 

från att vara laborativa och undersökande i de lägre åldrarna, till att få allt fler teoretiska in-

slag i form av skriftliga arbeten och muntlig presentation i de högre åldrar na. När det gäller 

uppfattningar om arbetsmiljön så har lärare i år 7-9 mer negativa uppfattningar om skolle d-

ningen och elevernas schema och lektionstid än lärare i de lägre åldrarna, medan tendensen är 

den motsatta när det gäller lärares uppfattningar om undervisningslokalerna. Vi kommer nu 
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att sätta lärarnas uppfattningar i ett lite vidare perspektiv genom att i nästa avsnitt jämföra 

dem med elevers uppfattningar om N&T-undervisningen.

6.3 Elevjämförelse

I detta stycke så svarar vi på vår tredje frågeställning Hur överensstämmer lärares uppfat t-

ningar med elevernas i grundskolans år 2, 4 och 9? Härmed jämförs resultaten i denna studie 

med de studier som, tidigare inom projektet Natur och Teknik i och utanfö r skolan, har gjorts 

av elevers uppfattningar om N&T-undervisningen.

Lärares syn på vad elever vill lära mer om stämmer bra överens med elevernas svar på vad de 

vill lära sig mer om. Lärarna anser att eleverna vill lära mer om hur saker fungerar, och spec i-

ellt kopplat till modern forskning och nutida teknik och att barnen i de längre åldrarna vill lära 

sig faktakunskaper om djur och natur . Något som kommer upp i Anderssons (2010) studie är 

att eleverna i år nio vill lära sig mer om kemiska experiment, något som inte framkommer i 

vår studie kring vad lärarna anser eleverna vill lära mer om. Dock kan man se att lärarna i 

9:an är medvetna om att eleverna inte längre är intresserade av djur och natur i samma u t-

sträckning som eleverna i år två och fyra.

När det gäller arbetssätt t ycker eleverna att lärarna använder sig av förmedlingspedagogik i 

för stor utsträckning och vill ha mer varierad undervisning. Eleverna vill samtidigt ha mer 

laborativt arbete och vara mer utomhus och titta mer på verkligheten (Carlsson 2010). Vår 

studie visar att lärarna är väldigt medvetna om vad elever uppskattar för arbetssätt och vill 

också genomföra dessa i större utsträckning. Vi frågar oss då, varför ser det inte ut så som alla 

förespråkar i klassrummet? Detta är ett område som det skulle vara intressant att fördjupa sig i 

och forska mer om.

En intressant jämförelse mellan lärarna och eleverna när det gäller arbetsmiljö är att eleverna 

inom detta område fokuserar på sina lokaler. Något som lärarna nämner men som inte alls tas 

upp hos eleverna är organisationen utanför klassrummet. Lärarna har till exempel många upp-

fattningar om schema, tid och skolledning. När det gäller lokaler så tycker e leverna att deras 

lokaler är ofräscha, sli tna och obekväma (Carlsson 2010) . Om man samtidigt jämför detta 

med lärarnas uppfattningar fokuserar de istället på att lokalerna ska vara anpassade till unde r-

visningen och elevernas lärande. De ska vara rätt utrustade och ha rätt storlek samt ha inre d-

ning som inspirerar eleverna. 
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En likhet som finns mellan eleverna från år två och fyra och lärarna från F-3 och 4-6 är att de 

tar upp arbetsmiljön utanför skolan, något som varken el everna i år nio eller lärarna i år 7 -9 

nämner. Eleverna är mer inriktade på att prata om skolgården, medans lärarna även fokuserar 

på närhet till skogen och tillgång till uteklassrum. Vi övergår nu i en avslutande reflektion.

6.4 Avslutning

I samhället ser vi en risk med att elever förlorar intresset för naturvetenskap och teknik. Trots 

det så ser vi i vår studie att lärare är mycket medvetna om vilket ämnesinnehåll elever är i n-

tresserade av samt att lärare förespråkar samma typ av arbetssätt som eleverna önskar. Vari 

ligger då problemet? 

Lärare i vår studie uppfattar att det finns många faktorer både yttre och inre som hindrar dem 

från att genomföra den undervisning som de vet skulle öka elevernas intresse för naturku n-

skap. Här skulle vi vilja lyfta fram två aspekter som resultatet i vår studie pekar mot. Det för-

sta handlar om hur lärare önskar fortbildning inom naturkunskap och teknik där de får chans 

att reflektera över sin praktik i ljuset av nya rön inom pedagogisk forskning. Genom detta tror 

vi att lärare skulle känna en större trygghet i att geno mföra eventuella föränd ringar i under-

visningen. Den andra aspekten som vi ser är att det som lärare upplever som hinder i den yttre 

kontexten, är sådana saker som de inte tycker att de kan påverka, såsom lokalers utformning, 

schema och förespråkat innehåll från läroplan och kursplan . Skulle en lösning kunna vara att 

man inom skolan gör lärarna mer delaktiga i utformningen av den yttre kontexten så at t de ser 

hur de kan påverka den? Det kan kanske vara den tidsbrist som alla lärare uttrycker som hin d-

rar dem från att ge sig in i krångliga och långsamma system för att få till stånd en förändring.

Denna studie har visat att det finns skillnader mellan lärarnas uppfattningar i de olika årsku r-

serna med avseende på N&T -undervisningens innehåll, arbetssätt och arbet smiljö. Detta r e-

sultat är inte speciellt förvånande med tanke på att skolornas organisation ser olika ut beroe n-

de på vilka åldrar som de undervisar . Vårt resultat pekar också mot att de skillnader som tid i-

gare fanns mellan klasslärare och ämneslärare på grund av deras olika lärarutbildningar fortfa-

rande lever kvar. Detta syns framförallt i lärarnas uppfattningar om vad de undervisar för ä m-

nesinnehåll där lärare för de lägre åldrarna presenterar ett mycket mer tematiskt ämne sinne-

håll medan ämnesinnehållet enligt lärarna för de högra åldrarna är mer indelat efter de olika 

disciplinerna i N&T.
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Det vi vill lyfta upp till ytan är lärarnas gemensamma uppfattningar om hur en bra N&T -

undervisining ska se ut i grundskolan. Samtliga lärare förespråkar ett innehåll k opplat till det 

aktuella samhället och elevernas vardag. För att kunna genomföra detta är lärarna väldigt p o-

sitiva till samarbeten med aktö rer i samhället utanför skolan. Även samarbeten inom skolan 

både mellan lärare och med eleverna anses vara något posi tivt. Lärarna förespråkar ett arbet s-

sätt som är anpassat efter eleverna. Att göra eleverna delaktiga i undervisningen ses som ett 

sätt att åstadkomma detta. Vi tycker oss se både uppfattningar som stämmer överens med den 

fostrande och progre ssivistiska tra ditionen inom svensk skola, samt med scientific literacy 

och kontextbaserat lärande som är aktuella forskningsområden inom N&T-undervisning. Slut-

ligen önskar lärare lokaler som är anpassade efter den undervisning som ska bedriva s. De ska 

vara flexibla och ha rätt utrustning.

Det forskningsfält vi har rört oss i handlar om lärares ”beliefs”. Exakt vad en belief innebär är 

inte helt utrett än men klart är att dessa uppfattningar är väldigt viktiga att studera för att fö r-

stå lärares yrkespraktik. Det vi har hittat i vår studie är lärares uttalade uppfattningar kring 

grundskolans N&T-undervisning. För att dessutom få en bild av hur dessa uppfattningar om-

sätts i undervisningen så skulle vi gärna se att denna studie kompletteras med klassrumso b-

servationer av samma lärare som ingick i studien . Vi vill även förespråka fler studier kring 

hur och var lärares uppfattningar formas och förändras. En djupare förståelse för detta tror vi 

skulle kunna underlätta förändringsarbeten inom skolan.

Det vi kan se är att lärarna har gott om idéer och förslag på hur man kan skapa en bättre N&T-

undervisning. Då dessa förslag ofta är väl grun dade i praktiska erfarenheter av möjligheter 

och begränsningar i undervis ningen borde de tas på allvar. Att ta vara på l ärares idéer kan 

bland annat handla om att se till att dessa idéer tas hela vägen fram till konkreta handlingspl a-

ner, en förutsättning för att så småningom implementera dess a idéer i undervisningen. Dess-

utom har tidigare forskning visat att förändringar so m ska genomföras måste ha stöd i lärares 

uppfattningar för att de ska implementeras effektivt i undervisningen. Vi vill därför avsluta 

med att säga att lärares uppfattningar är viktiga, men svåra att få grepp om. Därför bör mer 

forskning bedrivas inom dett a område , samtidigt som skolledningar och utbildningspolitiska 

aktörer inte får bortse från den otroliga resurs som finns i lärares idéer om sin yrkespraktik.
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