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Sammanfattning 

 

Syftet med produktionsuppsatsen är att undersöka sex verksamma lärares uppfattningar om 

undervisning i biologi, fysik och kemi i årskurs 1-3. Studien är kvalitativ och arbetet har 

grundat sig i semistrukturerade intervjuer där analysarbetet har utgått från den 

fenomenografiska metodansatsen. Studien visade att samtliga lärare upplevde NO-ämnet som 

lågprioriterat på lågstadiet varav majoriteten ställde sig sympatiska till detta medan en 

minoritet upplevde att NO-undervisningen borde ges mer tid. Vidare framkom att lärare 

överlag upplevde kemi-och fysikundervisningen som svår ur olika aspekter så som tids-och 

materialbrist, för stora elevgrupper och en osäkerhet att undervisa i ämnet på grund av 

bristande ämneskunskaper. Somliga lärare upplevde dock fysik och kemi som roligare ämnen 

då det fördelaktigt gick att arbeta praktiskt med dessa. Majoriteten av lärare upplevde biologi 

som ett lättarbetat ämne och som ett naturligt inslag i NO-undervisningen på lågstadiet. 

Samma lärare som upplevde fysik och kemi som roligare ämnen upplevde också biologi som 

tråkigare på grund av dess teoretiska utformning. En observation som gjordes var att de lärare 

som valt NO/MA under sin lärarutbildning också var de lärare som ställt sig positiva till fysik 

och kemi; resterande lärare hade valt SV/SO. Här kunde slutsatsen dras att mer utbildning i 

de naturorienterande ämnena också ger positivare attityder till undervisningen. Det framkom 

att majoriteten av lärarna saknade vissa faktorer som kan tänkas bidra till att få 

undervisningen i fysik och kemi att fungera, så som självförtroende; ämneskunskaper; PCK 

och kontextuella faktorer så som material, resurser och klassrumshantering. NTA-lådan 

fastställdes som ett bra hjälpmedel för de lärare som känner att det är svårt att undervisa i de 

naturorienterande ämnena. Vidare tas förändringar i lärarutbildningen upp som en källa till 

positiv utveckling. 
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1 Inledning 

 

Efter att nyligen genomfört en konsumtionsuppsats gällande lärares syn på de 

naturorienterande ämnena och undervisning i NO i de yngre åldrarna så har ett intresse att 

forska vidare inom området uppstått. Harleen (1996) argumenterar för varför de 

naturorienterande ämnena är så pass viktiga. Han menar att arbete med de naturorienterande 

ämnena främjar barns förmåga att förstå omvärlden samt förbättrar deras förmåga att fatta 

beslut och lösa problem. Vidare beskriver han hur naturvetenskapen bör få lika mycket tid 

och omsorg som resterande ämnen då världen ständigt förändras och tekniken kontinuerligt 

utvecklas. PISA-mätningar i Sverige har dessutom visat en nedåtgående trend inom de 

naturorienterande ämnena de senaste åren och intresset för naturvetenskap har också sjunkit 

(Skolverket, 2009). Frändberg och Bach (2009) menar att den negativa trenden påverkas av 

att lärare ofta har en bristande kompetens och är obehöriga att undervisa i de 

naturorienterande ämnena, främst i de yngre åldrarna. Det medför att lärare allt mer sällan har 

den kunskap som krävs för att på ett övertygande sätt kunna undervisa i ämnet.  

 

Genom att studera tidigare forskning kunde vi i vår konsumtionsuppsats (Andersson & 

Ringdahl, 2014) dra slutsatsen att grundskolelärare ofta besitter negativa attityder till de 

naturorienterande ämnena. Lärarna hade främst negativa attityder till fysik och kemi där 

orsaken oftast var bristande ämneskunskaper medan biologi ofta upplevdes mer positivt då 

det ansågs vara ett naturligare inslag i NO-undervisningen. Ahtee & Johnston (2006a; 2006b) 

och Wilkins (2010) menar att en negativ inställning hos läraren till de naturorienterande 

ämnena tenderar att påverka hur lärare undervisar, vilket i sin tur påverkar elevernas 

upplevelser av NO-undervisning i grundskolan. I konsumtionsuppsatsen (Andersson & 

Ringdahl, 2014) framkom också att PCK (pedagogigal content knowledge) har en stor 

påverkan på lärares förmåga att skapa goda undervisningstillfällen i de naturorienterande 

ämnena. Ahtee & Johnston (2006a) belyser vikten av att utveckla lärares PCK för att 

förbättra deras negativa uppfattningar i ämnet. De menar samtidigt att lärarstudenter som 

under sin egen skoltid haft en negativ attityd till NO också tenderar att ha svårigheter i att 

utveckla sin egen PCK, vilket skapar en ond cirkel. Därav är det viktigt att undersöka lärares 

uppfattningar och inställningar till NO. Om lärare eventuellt har negativa uppfattningar om 

ämnet och om de hindras i undervisningen behöver man vidta åtgärder. Jag vill därför med 

den här produktionsuppsatsen undersöka hur verksamma lärare i grundskolans tidigare år 
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uppfattar de naturorienterande ämnena. Då jag snart är utexaminerad f-3 lärare så upplever 

jag också ämnet intressant för min framtida yrkesroll.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om undervisning i kemi, fysik 

och biologi samt hur dessa uppfattningar och erfarenheter kan kopplas till konceptet PCK, 

vilket mynnar ut i mina frågeställningar;  

 

– Vad ser lärare för hinder respektive möjligheter i undervisningen i kemi, fysik och biologi? 

– Hur kan lärares uppfattningar av kemi, fysik och biologi förstås utifrån konceptet PCK? 

 

2 Bakgrund 

 

I det här avsnittet presenteras teorier som produktionsuppsatsen vilar på samt tidigare 

forskning inom området, inklusive slutsatser som dragits efter tidigare genomförd 

konsumtionsuppsats. 

 

2.1 Teori 

 

PCK är ett begrepp och en förkortning som står för pedagogical content knowledge, eller 

pedagogiska ämneskunskaper och är ett begrepp som under 80-talet introducerades av 

Shulman (1986). PCK beskriver förhållandena mellan olika faktorer som tillsammans utgör 

en god lärare. Vad som innefattas i begreppet PCK har tolkats på flera olika sätt. Shulman 

(1986; 1987) menar att det finns sju typer av kompetenser som en lärare bör inneha, 

nämligen: ämneskunskaper; pedagogiska kunskaper; pedagogiska ämneskunskaper; 

läroplanskunskaper; elevkännedom; kunskap om lärandekontexter samt kunskap om syften 

och värden. Appleton & Kindt (1998) har utvecklat en modell för PCK inom naturvetenskap i 

grundskolan och har kommit fram till en rad olika faktorer som innefattas i PCK vid inlärning 

av naturvetenskap. Deras modell kan ses som en vidareutveckling och påbyggnad av 

Shulmans modell. De visar hur faktorerna hänger samman i en modell (se figur 1) som jag 

kommer att använda mig av senare i min diskussion. Jag har valt att lägga fokus på den nedre 
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delen av modellen som innefattar ämneskunskap, självförtroende, kontext, PCK från andra 

ämnen, existerande NO-PCK, elevkännedom samt allmän pedagogik. De ovanstående sju 

faktorerna kan beskrivas som kompetenser som påverkar vilka aktiviteter som läraren känner 

att hen kommer att klara av att genomföra undervisning i, vilka i modellen beskrivs som 

”aktiviteter som fungerar” (Appleton, 2003). Anledningen till att jag valt att fokusera denna 

del av modellen är att jag särskilt vill analysera vad för typer av aktiviteter som mina 

informanter (de lärare jag intervjuat) berättade att de anser fungerar väl och vad det beror på. 

Det innebär att jag inte kommer analysera hur de går tillväga i sin planering och vad de gör i 

klassrummet. För det hade delvis andra data än intervjuer behövts, så som exempelvis 

observationer i klassrummet.  

 

                              

                        Elevkännedom                                                    Allmän pedagogik 

 

 

                   Existerande                                       Aktiviteter                                     PCK från  
                   NO- PCK                                              som                                         andra ämnen 
                                                                fungerar 

                      
                            Självförtroende                                                                              Ämneskunskap                                   
                                                                Kontext: 
                                                                           Läroplan, Resurser 
                                                                        Bedömning, Klassrums- 
                                                                               hantering, Miljö, 
                                                                                  Mångkultur 
                                                                
                                                               

                                                           

  Figur 1, Modell för utveckling av PCK inom naturvetenskap för grundskolelärare (Appleton, 2003, s. 38) 
 

2.2 Tidigare forskning 

 

Ginns & Watters (1995) menar att effektiv undervisning skapar effektiv inlärning och att 

effektiv undervisning i sin tur handlar om huruvida lärare har goda ämneskunskaper, 

pedagogiska kunskaper samt pedagogiska ämneskunskaper eller inte. Vidare beskrivs att för 

att uppnå dessa faktorer krävs en god attityd till ämnet, vilket oftast är vad som hindrar 

lågstadielärare från att skapa en effektiv inlärning (Bricheno, Johnston & Sears, 2001, 
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refererad i Ahtee & Johnston, 2006b). Vidare beskriver Aiken, (1970) & Koballa & Crawley, 

(1985, refererad i Wilkins, 2010) att lärares attityder till ett ämne tenderar att ha en stor 

inverkan på hur läraren undervisar i ämnet och hur elevers attityder kommer att utvecklas.  

 

Under vår tidigare genomförda konsumtionsuppsats kunde vi dra ett antal slutsatser som 

stödjer detta. Först och främst konstaterades att majoriteten av lärare, som tidigare nämnts, 

upplever NO-undervisning som något svårt och har en negativ inställning till den. Svårast 

upplevdes fysik och kemi medan biologi ofta upplevdes som mer lättarbetat och som ett 

naturligare inslag i NO-undervisning i de yngre åldrarna (Andersson & Ringdahl, 2014). 

Hope & Townsend (1983, refererad i Abell & Lederman, 2007) menar att det finns tydliga 

kontraster mellan begreppsförståelsen i biologi och fysik. Lärare har lätt att ta in biologiska 

begrepp hämtade från naturen men svårare att förstå begrepp så som kraft, dragningskraft och 

friktion och befann sig ofta på samma kunskapsmässiga nivå som elever i åldrarna 14-15 år. 

Orsaker till detta kan vara att biologin är ett naturligare inslag i vår vardag i form av dagliga 

observationer, i förhållande till fysiken som istället är abstrakt och svår att ta till sig (Ahtee & 

Johnston, 2006b; Lund Nielsen, 2011). Vi kunde också i vår konsumtionsuppsats dra 

slutsatser angående orsaker till de negativa inställningarna, vilket ofta grundade sig i 

bristande ämneskunskaper inom fysik och kemi och en rädsla att undervisa då lärarna känt 

sig osäkra på det de ska lära ut (Andersson & Ringdahl, 2014). Weiss (1994) har också 

undersökt grundskolelärares tro på sin egen förmåga och konstaterat att endast lite mer än en 

fjärdedel av lärarna som studerades kände sig väl kvalificerade att undervisa i de 

naturorienterande ämnena. Den insikten, menar Weiss, ofta leder till ångest inför att 

undervisa i ämnet. Weiss (1994) kunde också avläsa att över hälften av lärarna rankade NO-

ämnet sist eller näst sist av fem ämnen i fråga om vilka ämnen de föredrog att undervisa i. 

 

3 Metod 

 

Under det här avsnittet presenteras och argumenteras till att börja med mitt val av metod. 

Därefter kommer jag att beskriva urvalsprocessen samt vilka etiska överväganden som jag 

tagit ställning till. Sedan diskuteras bearbetning av data, genomförande samt tillförlitlighet i 

studien.  
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3.1 Val av metod 

 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden främst kan identifieras genom att den är 

mer fokuserad på ord än siffror i förhållande till den kvantitativa metoden. Vidare menar han 

att i en kvalitativ studie ligger fokus på intervjupersonen och en förståelse av den sociala 

verkligheten och hur studiedeltagarna tolkar den, till skillnad från en kvantitativ studie där 

fokus istället ligger på relationen mellan teori och forskning. I en kvalitativ studie är 

forskaren mer fysiskt närvarande och mån om att knyta an till studiens deltagare. Det beror 

på att forskarens intresse främst berör sociala aspekter som inte kan fångas upp i exempelvis 

enkäter; vilket oftast förekommer i en kvantitativ studie. Då mina frågeställningar kräver nära 

integrering med intervjupersonerna samt tolkningar och djupgående svar så kommer min 

studie att vara kvalitativ. 

 

Jag kommer vidare att utgå från en fenomenografisk metodansats. Fejes & Thornberg (2015) 

menar att fenomenografi främst används då människors uppfattningar och tankar om 

fenomen i världen ska beskrivas och analyseras. Då min studie främst kommer beröra lärares 

uppfattningar och inte hur de arbetar så är metodansatsen lämplig för mitt syfte och kommer 

finnas som en röd tråd genom arbetet.  

 

Jag kommer enbart använda mig av intervjuer då jag upplever att det är den mest relevanta 

metoden för min frågeställning. Bryman (2011) menar att vid en samhällsvetenskaplig 

intervju är målet ofta att få fram åsikter, attityder, normer och värderingar, vilket stämmer 

överens med det syfte min studie har. Jag är mer intresserad av åsikter än siffror och 

mätningar och väljer därför bort exempelvis enkäter. En nackdel med det valet skulle kunna 

vara att intervjupersonen vid en intervju i jämförelse med en enkät, inte vågar säga exakt vad 

den tänker och anpassar vad den säger efter vad den tror att forskaren vill höra. Bryman 

(2011) menar också att många intervjupersoner känner sig obekväma och överdrivet 

självmedvetna när de blir inspelade, vilket kan påverka vad som sägs. 

 

Bryman (2011) belyser två olika typer av intervjuer som han kallar kvantitativa respektive 

kvalitativa intervjuer. Skillnaden menar han är att den förstnämnda är strukturerad med syfte 

att maximera reliabiliteten och se till att varje intervjutillfälle liknar resterande så gott det går 

i fråga om frågeställningar och uppträdande. I den kvalitativa intervjun ligger fokus istället på 
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intervjupersonernas uppfattningar och synvinklar och intervjutillfällena kan därför skilja sig 

åt. I och med skillnaderna kan det vara svårt att säkra reliabiliteten då det är intervjupersonen 

som ofta leder in samtalsämnena i olika riktningar. Jag kan som forskare försöka styra 

samtalet men mina följdfrågor är inte helt utstakade och kommer anpassas efter vad 

intervjupersonen har att säga.  

 

Sammanfattningsvis skulle det kunna beskrivas som att den strukturerade intervjun lägger 

fokus på att ställa samma frågor till varje intervjuperson med syfte att öka reliabiliteten 

medan den kvalitativa intervjun fokuserar på intervjupersonen och hur hen väljer att föra 

intervjun framåt. Med det i åtanke kommer jag att använda mig av den kvalitativa intervjun, 

dels då min studie i sig är kvalitativ men också för att få ut så ärliga och realistiska svar som 

möjligt från mina intervjupersoner.  

 

Vidare menar Bryman (2011) att den kvalitativa intervjun kan delas upp i två 

underkategorier, nämligen ostrukturerade intervjuer samt semistrukturerade intervjuer, där 

semistrukturerade intervjuer är det som används i fenomenografi och är det som jag kommer 

att rikta in mig på. Semistrukturerade, eller det som Fejes & Thornberg (2015) väljer att kalla 

halvstrukturerade intervjuer, innebär att du som forskare har ett antal teman eller frågor att 

utgå ifrån, som ofta kallas en intervjuguide. Intervjuguiden följs men det finns utrymme för 

intervjupersonen att utforma svaren på sitt sätt och för mig som forskare att ta bort och lägga 

till samt ha olika ordning på frågorna eller temana under de olika intervjuerna.  

 

3.2 Urval 

 

Bryman (2011) menar att i en kvalitativ studie används oftast ett målstyrt urval, vilket 

innebär att du som forskare väljer ut personer, platser, enheter och så vidare som har en direkt 

koppling till de forskningsfrågor som studien avser besvara. Det är också på det sättet som 

jag kommer att göra mitt urval i kombination med bekvämlighetsurvalet.  

 

Jag har valt att intervjua lågstadielärare som undervisar i de naturorienterande ämnena i 

årskurs 1-3, dels då det är de årskurserna som kommer beröra min framtida yrkesroll men 

också för att bristen på tid är påtaglig och jag upplevde att en avgränsning var tvungen att 

göras. Under vår tidigare genomförda konsumtionsuppsats upplevde vi dessutom att 
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forskning inom området var aningen bristfällig när det rörde de allra lägsta årskurserna. 

Majoriteten av studier som vi tog del av berörde lärare som arbetar i årskurs fyra till nio, 

därför upplever jag avgränsningen relevant även ur en vetenskaplig synvinkel. 

 

Min ambition är att intervjua sex lärare. Kvale & Brinkmann (2011) menar att antalet 

intervjupersoner helt bör baseras på studiens syfte. Vidare beskriver de hur intervjuantalet i 

kvalitativa studier ofta tenderar att vara antingen för litet eller för stort. Därför har jag noga 

övervägt hur många personer som är rimligt att ha med i min studie. Jag anser att sex 

personer är en lagom siffra då det inte omöjliggör min tidsplan men samtidigt är ett 

tillräckligt stort antal för att dra slutsatser samt göra generaliseringar och tolkningar.  

 

Intervjupersonerna kommer enligt konfidentialitetskravet inte benämnas vid namn utan 

kommer i den här studien benämnas med bokstäverna A, B, C, D, E och F och skolorna 

kommer att benämnas som 1 och 2. Lärare A, B och C arbetar på skola 1 i årskurs 1. Lärare 

D arbetar i årskurs 3 på skola 1. Lärare E arbetar i årskurs 2 på skola 2 och slutligen arbetar 

lärare F i årskurs 1 på skola 2.  Jag har valt att inte inkludera lärare i förskoleklass eller andra 

pedagoger då de vanligtvis inte undervisat i de naturorienterande ämnena i samma 

utsträckning och form. Jag vill att mitt fokus ska ligga på klasslärare som i nuläget undervisar 

i NO i årskurs 1-3. Det valet grundar sig dels i att intervjuerna annars inte kommer kunna 

jämföras på ett reliabelt sätt och dels för att en lärare som undervisat i NO för exempelvis 15 

år sedan (och inte är verksam klasslärare idag), inte har arbetat med det nuvarande centrala 

innehållet i NO som skiljer sig en del från tidigare upplagor av läroplanen. Jag har i mitt 

urval valt att inte medvetet välja ut lärare som är behöriga i NO. Jag har istället fokuserat på 

att lärarna undervisar i ämnet; med kravet att de är utbildade lågstadielärare. På grund av 

tidsbrist och för att inte behöva lägga ner onödig tid på att få tag på tänkbara intervjupersoner 

så kommer urvalet, som tidigare nämnts, också ske genom bekvämlighetsurvalet. 

Bekvämlighetsurvalet innebär enligt Bryman (2011) att urvalet i en studie består av personer 

som råkar finnas tillgängliga för forskaren just då. I det här fallet kommer det att innebära att 

jag kommer att utföra intervjuerna på två skolor där jag haft verksamhetsförlagd utbildning 

eller där jag tidigare haft kontakt med skolan på annat sätt. Om materialet hade blivit fattigt 

och intervjupersonerna för få hade jag hört av mig till andra skolor, men då samtliga 

intervjupersoner godkände sin medverkan och jag gjorde bedömningen att material blev 

tillräckligt rikt så behövdes inte det. Jag är medveten om att mitt val av urval kan anses en 

aning begränsat och att det faktum att jag enbart använt mig av två skolor vid mina intervjuer 
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försämrar reliabiliteten då lärare på samma skola kan tendera att tänka och tycka liknande. 

Men som tidigare nämnts hade ett slumpmässigt urval försvårat och förlängt processen och 

tagit tid från analysarbetet som jag anser vara det centrala i det här arbetet. 

 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Innan jag utfört mina intervjuer har jag studerat och tagit hänsyn till olika etiska principerna 

som du som forskare bör visa respekt för. Bryman (2011) menar att de etiska principerna 

främst finns till för att det inte ska förekomma någon skada för deltagarna, någon brist på 

samtycke, inkräkt på privatlivet eller bedrägeri av någon form. Först och främst ska du enligt 

Codex (2015) meddela deltagarna deras rätt att avbryta deltagandet och meddela vilken 

uppgift de har i projektet. Därefter ska även ett samtycke finnas från, i mitt fall, 

intervjupersonerna. En annan viktig del är att vara noga med att meddela samt hålla sig till 

konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas identiteter samt etiskt känsliga uppgifter 

inte får avslöjas i forskningen eller på annat sätt. Du måste också som forskare inneha 

tystnadsplikt om vad som sägs eller skrivs. Slutligen får inte de uppgifter som insamlas vid 

exempelvis ett intervjutillfälle användas till något annat än forskning och ha något annat än 

ett vetenskapligt syfte.  

 

För att fullfölja de forskningsetiska principerna kommer jag att mejla ut missivbrev (se bilaga 

1) till samtliga intervjupersoner där jag meddelar vad intervjuerna berör, hur lång tid de 

kommer att ta, intervjupersonernas rätt att dra sig ur samt att deras namn eller uppgifter som 

de lämnar kommer vara helt konfidentiella.  

 

3.4 Analys av data 

 

Under dataanalysen kommer jag att utgå från den fenomenografiska metodansatsen och dess 

sju steg (se Dahlgren & Johansson, 2015, s. 167) för bearbetning av data, som följer nedan; 

  

   1. Bekanta sig med materialet 

   2. Kondensation 

   3. Jämförelse 

   4. Gruppering 

   5. Artikulera, kategorisera 
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   6. Namnge kategorierna 

   7. Kontrastiv fas  

 

Den första punkten innebär enligt Dahlgren & Johansson (2015) att du efter 

transkriberingsarbetet läser igenom materialet ett flertal gånger och för anteckningar. I nästa 

steg försöker du hitta de mest betydelsefulla uttalandena och för dem åt sidan. I det tredje 

steget jämförs de olika uttalandena för att finna eventuella likheter och olikheter. Därefter 

grupperas likheterna och olikheterna i steg fyra. I nästa steg står likheterna i fokus där du 

försöker finna likheter mellan de olika kategorierna. Därefter namnges kategorierna för att ge 

en tydligare överblick. Slutligen ses alla kategorier över och du försöker se om vissa 

kategorier går att föras samman så att slutresultatet blir så få och fördjupade kategorier som 

möjligt.  

 

3.5 Genomförande 

 

I det här avsnittet kommer jag beskriva hur jag gått tillväga när jag intervjuat samt när jag 

analyserat datan.  

 

3.5.1 Intervjuer 

 

Intervjupersonerna som deltar i min studie fick jag kontakt med genom att jag mejlade ut 

förfrågningar på skolor där jag arbetat eller haft verksamhetsförlagd utbildning. Samtliga sex 

tillfrågade gick med på att bli intervjuade. Intervjuerna skedde antingen i ett klassrum eller i 

tillhörande grupprum och spelades in med hjälp av röstinspelning. Jag försökte ha i åtanke att 

sitta på en plats där så få faktorer som möjligt kunde störa eller påverka intervjun. Bryman 

(2011) menar att buller eller störande ljud kan påverka inspelningen i större utsträckning än 

du tror och försvåra transkriberingsarbetet. Han menar också att intervjupersonen inte ska 

behöva känna någon oro för att någon hör vad som sägs; det kan påverka svaren. När jag 

intervjuade använde jag mig av en intervjuguide och teman som intervjupersonen fick prata 

relativt fritt runt. Jag försökte hela tiden att ställa uttömmande och varierande frågor, 

framförallt i de situationer då intervjupersonen kom in på de, för min frågeställning, 

intressantare områdena. Vid skapandet av min intervjuguide var jag noga med att följa det 

som Dahlgren & Johansson (2015) beskriver som tekniker som prövas för att komma åt 

intervjupersonens uppfattningar. Jag använde mig av tekniken projektion, vilket innebär att 
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du inte ställer frågor som direkt rör din frågeställning. Mitt syfte med studien är att undersöka 

lärares uppfattningar och inställningar till NO, men det var inget som jag frågade rätt ut. 

Istället fick intervjupersonerna berätta hur det arbetar med de olika områdena i det centrala 

innehållet för NO och där jag då indirekt försökte fånga upp svar som inkluderade någon 

form av inställning eller uppfattning. 

 

Bryman (2011) beskriver nio viktiga punkter som du som forskare bör tänka på vid en 

intervju; du ska vara insatt; strukturerad; tydlig; hänsynstagande; sensitiv; öppen; styrande; 

kritisk; tolkande och komma ihåg vad som sagts. Jag har noga studerat och satt mig in i de 

olika kriterierna samt haft de i åtanke när jag utfört mina intervjuer. Jag har också försökt att 

ställa mig kritisk till mina intervjuer i efterhand. Fick jag ut det jag ville, eller kan jag vinkla 

någon följdfråga annorlunda för att få ett mer givande svar till nästa intervju? 

 

Intervjuerna varade mellan 25 och 40 minuter var, vilket jag upplevde var en lagom tid för att 

få ut det jag behövde av intervjuerna och samtidigt ha tid att transkribera, då jag vet att just 

den biten är tidskrävande. Jag hade ingen avsatt tid innan intervjutillfällena utan lät varje 

intervju fortskrida så länge intervjupersonen hade mer att tillägga. 

 

3.5.2 Analys av data 

 

Vid min analys utgick jag från den fenomenografiska metodansatsen som i analysdelen utgår 

från sju steg; som jag beskrivit ovan. Jag inledde givetvis med att transkribera, där jag valde 

att vara noggrann och ordagrann när det gällde intervjupersonens svar medan 

transkriberingen av mina egna formuleringar inte behövde vara lika exakt. Jag valde också att 

markera om intervjupersonen visade några tydligare känslor så som skratt eller upprördhet. 

Det kändes relevant då min frågeställning berör hur lärare upplever och känner. Efter 

transkriberingen utgick jag från det första steget och bekantade mig med texten. Jag läste den 

ett flertal gånger och gjorde markeringar där jag ansåg att något kunde vara extra intressant. 

Därefter, i steg två, tittade jag noggrannare på de markerade delarna och klippte ut stycken 

som jag ansåg kunde vara av betydelse för studien, vilket Dahlgren & Johansson (2015) 

rekommenderar. Jag märkte också varje del med vilken intervjuperson som uttryckt sig om 

vilket avsnitt. Det gjorde det lättare att på ett konkret sätt se vad jag hade att arbeta med. 

Nästa steg var att hitta likheter och skillnader mellan de olika avsnitt som jag klippt ut. Jag 

tittade noga på de olika avsnitten för att hitta eventuella kategorier att placera de olika delarna 
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i, vilket mynnade ut i steg fyra; gruppering. Här försökte jag att bilda olika högar av liknande 

åsikter, även om de också kunde skilja sig i vissa drag. Därefter, i steg fem, lades fokus på 

likheterna och målet var att högarna skulle innehålla så lika åsikter som möjligt. I steg sex 

ska du enligt Dahlgren & Johansson (2015) namnge de olika kategorierna då det ger dig en 

bättre överblick över vad du har att jobba med; vilket jag också gjorde. Ett kategorinamn 

kunde exempelvis vara:” Uppfattningar om NO innan läraryrket”. Nästa steg i 

analysprocessen var att koncentrera kategorierna, det vill säga, försöka minska antalet 

kategorier till så få som möjligt. Efter att ha sållat och sammanfört olika avsnitt så slutade jag 

med sex kategorier. Det var också de kategorier som jag skulle komma att arbeta med i min 

resultatanalys. Kategorierna blev; ”NO-prioritering på lågstadiet”; Uppfattningar om NO 

innan de blev verksamma lärare”; Uppfattningar om att undervisa i kemi som verksam 

lärare”; Uppfattningar om att undervisa i fysik som verksam lärare”; Uppfattningar om att 

undervisa i biologi som verksam lärare” och ”NTA som hjälpmedel”. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

 

Bryman (2011) menar att reliabilitet och validitet är viktiga begrepp att ta ställning till vid 

forskning med syfte att säkerställa kvaliteten i sitt arbete. Bryman (2011) beskriver dock 

också att det i kvalitativ forskning råder vissa tvetydigheter gällande huruvida reliabilitet och 

validitet är relevanta begrepp i fråga om kvalitativa undersökningar. Han menar exempelvis 

att validitet (som är en mätning på om du observerar, mäter eller identifierar det du säger dig 

göra) främst går att koppla till mätning. Eftersom kvalitativa undersökningar sällan använder 

sig av data som berör mätning så diskuteras det om begreppet saknar mening i fråga om 

kvalitativa studier. Vidare menar dock Bryman (2011) att det går att anpassa validiteten till 

en kvalitativ studie men att det inte alltid går att följa kriterierna fullt ut. LeCompte & Goetz 

(1982) menar exempelvis att den interna validiteten kan gynna den kvalitativa forskaren då 

det personliga mötet och den långvariga närvaron i en social grupp möjliggör att säkerställa 

överensstämmelse mellan observationer och begrepp. Däremot kan extern validitet bistå med 

problem för en kvalitativ forskare då du vid en kvalitativ studie ofta använder dig av ett 

begränsat urval. Jag upplever det svårt att säkerställa validiteten på mitt arbete, till största del 

på grund av ovanstående faktorer men också för att min studie utförts under en så pass 

begränsad period.  

 

Extern reliabilitet är ett utryck för i vilken utsträckning studien skulle kunna utföras igen och 
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ge samma eller liknande resultat (Bryman, 2011). LeCompte & Goetz (1982) menar dock att 

det oftast är svårt att uppnå, då sociala relationer, som det oftast rör sig om i en kvalitativ 

studie, inte går att helt återskapa. Interaktioner människor emellan är sällan helt identiska.  

Det innebär också att intervjuerna med största sannolikhet skiljer sig åt beroende på vem som 

intervjuar; följdfrågorna är inte helt utstakade innan och hur intervjupersonen anpassar sig till 

dig som forskare kan också skilja sig åt. Då mina intervjuer varit semistrukturerade och 

anpassningsbara så har intervjuinnehållet också varierat från gång till gång även om grunden 

och temana varit samma. Jag har till stor del låtit mina intervjupersoner föra 

kommunikationen och där av har följdfrågor som uppkommit också varierat. Däremot är 

studien som helhet utformad på ett reliabelt sätt då jag dokumenterat alla steg i processen av 

arbetet, vilket gör det möjligt för någon annan att utföra studien igen på ett liknande sätt. 

 

4 Resultat 

 

I det här avsnittet presenteras resultatet av analysen som utgick från transkriberingarna. Jag 

fick, som jag nämnt under avsnittet ”genomförande”, fram sex olika teman utifrån analysen 

och det är de teman jag kommer att beskriva nedan. Temana kommer enbart beröra lärarnas 

erfarenheter och uppfattningar, vilka jag kommer sammanfatta i skrivform för att underlätta 

läsningen. Jag kommer att stödja upp de olika temana med utvalda citat som är representativa 

för den text som formulerats under ett specifikt tema. Lärarna kommer att benämnas med den 

bokstav som jag tilldelade dem i metoddelen. Då temana inte grundar sig i intervjufrågor utan 

allmänna samtal om NO och det centrala innehållet så förekommer det i vissa teman att alla 

lärare inte yttrar sig och därför står inte alla lärare alltid med. 

 

Jag vill också förtydliga att med begreppet fysik så syftar jag främst på den del som i det 

centrala innehållet kallas ”Kraft och rörelse” samt den del i ”Året runt i naturen” som rör sol, 

måne och stjärnbilder (rymden). När jag nämner biologi så hänvisar jag till den del som 

kallas ”Året runt i naturen” (med undantag av ovanstående). När jag berör kemi så syftar jag 

till den del som kallas ”Material och ämnen i vår omgivning” i det centrala innehållet. Jag är 

medveten om att jag då utesluter två avsnitt i det centrala avsnittet, det vill säga; ”Berättelser 

om natur och naturvetenskap” och ”Metoder och arbetssätt”. Orsaken till uteslutningen av 

den sistnämnda är främst att jag inledningsvis valde att lägga fokus på de delar i det centrala 

innehållet som berör det konkreta stoffet i undervisningen; inte metoderna. Vad lärarna anser 
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om vissa metoder faller istället separat in under de olika kategorierna; biologi, fysik eller 

kemi. Avsnittet ”Berättelser om natur och naturvetenskap” uteslöt jag då den också hamnar 

utanför ramen för de konkreta indelningarna för biologi; fysik och kemi.  

 

Jag kommer i det här avsnittet också att beröra något som kallas NTA-lådor. NTA är en 

förkortning för ”Naturvetenskap och teknik för alla” och används ibland som hjälpmedel i 

NO-och teknikundervisningen i grundskolan. 

 

4.1 NO-prioritering på lågstadiet  

 

Lärarnas åsikter om huruvida de naturorienterande ämnena är prioriterade på lågstadiet eller 

inte är något som samtliga lärare mer eller mindre kommer in på och som jag då spunnit 

vidare på även om det inte var min intention att lägga fokus på från början. Det framkommer 

också varför prioriteringarna ser ut som de gör. Samtliga lärare menar att NO-ämnet inte är 

lika prioriterat som andra ämnen så som matematik och svenska. Däremot skiljer sig lärarnas 

åsikter åt gällande om det är rätt att det är på det viset eller inte. Lärare A, C, D, E och F 

konstaterar att de naturorienterande ämnena inte ges lika mycket tid som de andra ämnena 

men sympatiserar ändå med det faktumet då svenska och matematik är så pass viktigt i de 

lägre åldrarna. Lärare B menar dock att NO borde prioriteras högre. Det majoriteten av lärare 

upplevde gällande prioritering framkommer i det lärare E uttrycker; 

 

Det är ju så att matte och svenska är ju de bitar som är grundläggande som man 

måste ha med sig. Har man inte svenska så att man kan läsa och skriva så blir det 

ju svårt i NO: n också. Det är viktigt att lägga mycket tid på svenska i början. Till 

att börja med kan ju jag som lärare skriva och formulera men man måste ju så 

småningom göra själv också... (personlig kommunikation, 28 april, 2015). 

 

Vidare styrks vad lärare B säger i uttalandet nedan; 

 

Jag skulle vilja ha mer kraft. Att det ska få ta mer tid. Så tycker jag, men jag vet 

ju varför det är som det är; vi har ju en timplan att följa (personlig 

kommunikation, 28 april, 2015). 
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I den här kategorin kunde det urskiljas att samtliga lärare upplevde att NO-ämnet är 

lågprioriterat på lågstadiet. Huruvida lågprioriteringen var positiv eller negativ fanns vissa 

skillnader kring. Majoriteten av lärare sympatiserade med prioriteringen då de kunde förlika 

sig med att andra ämnen så som matematik och svenska var viktigare beståndsdelar för 

eleverna i de yngre åldrarna. En minoritet menade dock att NO-undervisningen är så pass 

viktig att den borde tillsättas mer tid. 

 

4.2 Uppfattningar om NO innan de blivit verksamma lärare 

 

Vi diskuterar vidare i intervjuerna hur lärarna upplevde NO-ämnet innan de blev lärare. Det 

framkommer att majoriteten av lärarna upplevde ämnet som svårt eller något de inte varit 

speciellt intresserade av. Lärare A, C, D och F har alla gemensamt att de upplevt fysik och 

kemi som de jobbigaste delarna medan biologi varit roligare och enklare att ta sig an. De har 

dock alla upplevt NO-ämnet överlag som mindre roligt. Lärare B och E menar dock att de 

haft positiva upplevelser kring både biologi, fysik och kemi innan de blev lärare men att 

kemin och fysiken upplevts roligast då de fått arbeta mer praktiskt med experiment och 

undersökningar. Något som Lärare B och E också har gemensamt är att de båda valt NO/ MA 

som inriktning på lärarutbildningen, till skillnad från resterande lärare som valde inriktningen 

SO/SV. Majoritetens åsikter kan sammanfattas genom vad lärare D och A säger under 

intervjun; 

 

Jag har läst SO, så det var ju inte NO-ämnena jag valde från början. Jag tycker 

att det är intressant och så men man känner ju sig inte säker, eller har fördjupade 

kunskaper i till exempel tyngdkraft och friktion, så det är ju säkert det (personlig 

kommunikation, lärare D, 23 april, 2015). 

 

Fysiken och kemin tyckte jag inte om, absolut inte fysiken i alla fall. Det är svårt 

att säga. Jag vet ju att när jag började på lärarhögskolan så fanns ju inte SO som 

tillval, de hade NO, vilket jag inte gillade. Jag kände redan då att det inte är där 

jag kommer att hamna (personlig kommunikation, lärare A, 28 april, 2015). 
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Åsikterna som lärare B och E hade skilde sig en aning från resterande genom deras positiva 

inställning till fysik och kemi. Lärare E beskriver sina åsikter på följande vis; 

 

Jag har alltid tyckt om NO. Men jag tyckte inte att det var så roligt att läsa i 

läroböckerna om exempelvis naturen. Det var ju roligare när man fick göra 

experimenten och undersöka och så; fysik- och kemidelarna var roligare än 

biologin (personlig kommunikation, 28 april, 2015). 

 

Det kunde i den här kategorin konstateras att det fanns en övervägande del lärare som 

upplevde fysik och kemi som svårast medan biologi uppfattades som roligare och enklare att 

förstå. Däremot upplevde också ett fåtal lärare att kemi och fysik var de roligaste ämnena då 

det lättare gick att arbeta praktiskt med dessa. En slutsats som går att dra här är att de lärare 

som upplevde fysik och kemi som roligast också var de som valt NO i sin utbildning medan 

de lärare som uppfattade biologi som roligast hade valt bort NO i sin utbildning; något som 

jag kommer att återkomma till i diskussionen.   

 

4.3 Uppfattningar om att undervisa i kemi som verksam lärare 

 

Vid intervjuerna framkom att vissa lärare upplevde att det fanns olika hinder vid 

undervisningen i kemi. Lärare D menar att tiden är ett problem. Hen menar att du ger 

eleverna de grundläggande kunskaper som krävs men att du gällande experimentdelen och 

liknande i kemi skulle vilja gå in mer på djupet, men att det krävs ganska mycket av dig 

främst i form av förberedelser. Lärare C, D och F upplevde också att arbetet med kemi skulle 

behöva läggas mer i halvklass eller smågrupper men att det inte alltid är möjligt. Lärare F 

beskriver detta nedan; 

 

Om man har NO lektioner med 26 ettor, då kan det vara svårt. Då får man ta lite 

halvklasstimmar från svenskan och byta mot NO-timmar, vid något tillfälle, 

annars ligger NO:n i helklass. Det är ju nog med 13 också om man exempelvis 

ska göra ett experiment med kokande vatten. Det är väl gruppen som kan ställa 

till det. Men om alla inte hinner göra sitt experiment så får man ju göra det fler 

gånger (personlig kommunikation, 28 april, 2015). 
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Vidare menar lärare C att bristen på material på skolan kan vara ett problem. Hen menar att 

kemimaterial sällan finns i den utsträckning som behövs. Något som lärare C beskriver likt 

nedan; 

 

Det känns inte som att NO-material överlag prioriteras på skolan. En del 

material är dessutom förbrukningsvaror och det kan vara så att det inte fylls på, 

vilket betyder att du måste fixa material själv och det försvårar ju arbetet 

(personlig kommunikation, 22 april, 2015). 

 

Vidare menar lärare B och E däremot att kemidelen är mer tacksamt och roligare att arbeta 

med än exempelvis biologidelen då det teoretiska har överhanden inom biologin. Du får i 

kemin chans att arbeta mer praktiskt vilket uppskattas av eleverna på ett annat sätt, vilket 

lärare B beskriver nedan;  

 

Kemidelen är lättare än biologi, för den kan du ju göra mycket roligare, ta in snö 

och ta reda på vad som händer och så vidare i jämförelse med att exempelvis 

rabbla månader (personlig kommunikation, 28 april, 2015).  

 

Under den här kategorin kunde det konstateras att en större andel av lärarna upplevde kemi 

som något svårt att undervisa i, främst i form av att det är tidskrävande, då mycket material 

behövs och klassrumssituationen inte är anpassad till den typ av lektioner som lärarna 

egentligen vill arbeta med. Somliga lärare menar däremot att de problemen överskuggas av 

att kemiämnet är så pass roligt och att det går att arbeta på ett sätt som gör det lätt att fånga 

eleverna via exempelvis experiment av olika slag.  

 

4.4 Uppfattningar om att undervisa i fysik som verksam lärare 

 

Vid intervjuerna berättade lärarna om hur de arbetar med fysik och hur de känner inför 

ämnet. Lärare C och D upplevde att man skulle vilja ha tid att arbeta mer praktiskt, då 

undervisningen ofta utgår från läromedel. De upplever också en osäkerhet kring att undervisa 

i ämnet. Lärare A, C och D upplever också att de inte arbetat med fysikdelen i samma 
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utsträckning som de arbetat med exempelvis biologin och att det kan vara en bidragande 

orsak till osäkerheten. Lärare D beskriver det såhär; 

 

Jag känner mig ju inte lika säker som jag känner med rymden, eller kroppen eller 

årstidsväxlingar och djur och så. Jag vet inte varför. Det kanske är att man har 

gjort det fler gånger och på något vis hittat mer material och det är lättare att 

hitta uppgifter och så... (personlig kommunikation, 23 april, 2015). 

 

Vidare framkom att lärare B, E och F hade en mer positiv inställning till undervisning i fysik. 

Alla tre beskriver ämnet som roligt att arbeta med och ger exempel på hur de arbetat med de 

olika delarna praktiskt i form av bland annat pulkaåkning, där olika materials friktion 

testades, eller gungbrädor för att undersöka tyngdkraft. De upplever att det varit uppskattat av 

både eleverna och de själva och att kunskapen nått fram. Lärare F tillägger dock att när hen 

först läste om det i läroplanen så fanns en osäkerhet men att när hen nu testat på det så är 

upplevelsen en helt annat och inte alls så svår som hen trodde.  

 

Under fysikavsnittet ryms också rymden, främst i form av solen jorden och månen och deras 

relation till varandra. Samtliga lärare ställer sig positiva till arbete med rymden och menar att 

det är ett tacksamt och uppskattat område för både elever och lärare. När jag diskuterar med 

lärarna får jag också en stark känsla av att området rymden är något som prioriteras högt och 

som är en självklar del av NO-undervisningen, till skillnad mot vissa andra delar som kan ha 

tendenser att falla igenom. Samtliga lärare poängterar också att det finns mycket möjligheter 

och arbetssätt att använda sig av i form av exempelvis studiebesök, film, teater och bild och 

att det ofta passar sig att arbeta med teman när det du behandlar rymden, något som lärare D 

beskriver nedan; 

 

Då har vi ett rymdtema och det har jag oftast i tvåan och då jobbar vi dels med 

fakta och ser filmer. Vi har varit på visualiceringscentret, vi har sjungit sånger, 

så där får man ju in andra ämnen med. Bilden brukar vi få med mycket också. Så 

det området det tycker barnen är väldigt intressant och så kan man ju få in 

många delar. I svenska tänker jag att man skriver faktatexter om planeterna till 

exempel och så vidare...(personlig kommunikation, 28 april, 2015). 
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I fysikkategorin beskrivs det, likt inom kemin att tiden kan vara ett problem i undervisningen. 

Du vill som lärare arbeta på ett mer lustfyllt sätt men fastnar istället i läromedel där eleverna 

inte får arbeta praktiskt i den utsträckning som du som lärare hade velat. Det framgår av vissa 

lärare att en osäkerhet kring ämnet finns som troligen ofta grundar sig i en ovana att 

undervisa i ämnet. Jag upplever att många av lärarna som känner av osäkerheten, inte heller 

är vana att undervisa i fysik. Det framkommer att flera av lärarna inte berört exempelvis 

”kraft och friktion” på flera år eller kanske inte alls, då de inte följt en klass från årskurs 1-3 

och haft möjlighet att beröra alla delar i fysikundervisningen. Det har möjligen i sin tur byggt 

upp en oro kring att undervisa inom området när det väl är dags, vilket är något som jag 

kommer att beröra i diskussionen. Lärare A beskriver det såhär; 

 

Det har nog bara blivit så att jag inte jobbat med det. Alltså, jag har ju varit mer 

i ettan än någon annan årskurs och de här områdena brukar ju oftast ligga högre 

upp, eller i alla fall inte i ettan. Det kan ha varit så att jag bytte vid ett tillfälle 

också. Att det ingick i en NTA-låda och då bytte jag och en kollega så att jag tog 

SO istället och hon NO. Jag minns inte riktigt (personlig kommunikation, 23 

april, 2015).  

 

Vidare beskrivs också att fysik i form av ”kraft och rörelse” upplevs som ett roligt ämne att 

undervisa i, av somliga. Dessa lärare ser inte problematiken på samma sätt och menar istället 

att de ser möjligheter i undervisningen. Samtliga lärare som besitter den inställningen har 

också framfört att de relativt nyligen arbetat med fysikområdet, vilket går hand i hand med 

min tidigare slutsats. Vidare lyfts rymden fram som en självklar och rolig del att arbeta med 

för samtliga lärare. Jag gör dock tolkningen att när lärare talar om fysik så hänvisar de sällan 

till rymden utan syftar främst på ”kraft och rörelse” i det centrala innehållet. Det går 

exempelvis att urskilja i den förklaring som lärare D ger till varför hen känner en osäkerhet 

inför att undervisa i fysik. Hen radade då upp andra områden i det centrala innehållet, varpå 

rymden var en av de som hen ansåg mer lättarbetad, utan att inse att rymden också tillhör 

fysik. 
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4.5 Uppfattningar om att undervisa i biologi som verksam lärare 

 

När vi diskuterar biologi, i form av djur och natur och årstidsväxlingar framkommer det i 

samtliga intervjuer att lärarna upplever avsnittet som lättare och ett naturligare inslag i 

undervisningen. De menar att biologidelarna behöver du inte alltid ha renodlade lektioner 

kring. Undervisningen kan också ske kontinuerligt och på ett naturligt sätt genom att 

exempelvis titta ut genom fönstret och observera förändringarna i naturen eller gå igenom 

månader och dagar på samlingen på morgonen, något lärare A beskriver i intervjun på 

följande sätt; 

 

Sådant kommer ju ofta in, att man pratar litegrann om det, även om det inte står 

NO på tavlan. Vi tittar ju till exempel varje morgon, i samband med att vi sjunger 

godmorgon-sången, så tittar vi vad det är för väder och så sjunger vi om vädret 

också. Sen har det ju blivit att när vi tittar ut och ser vad det är för väder så tittar 

vi kanske på exempelvis buskarna och följer dem också (personlig 

kommunikation, 23 april, 2015). 

 

Vidare menar lärare A, B, C, D och F att det är ett roligt och tacksamt område för eleverna. 

De upplever att eleverna är intresserade av både djur och natur och att området ligger närmre 

elevernas förförståelse än vad fysik och kemi gör och därför blir det också lättare att fånga 

upp dem. Lärare A, C, D och F menar också att det finns gott om material, läromedel och 

arbetsmetoder i form av film, kopieringsunderlag, skogs-och djurparksbesök, diskussioner 

samt det faktum att hela skolgården är en undervisningsplats; vilket underlättar 

undervisningen. Lärarnas åsikter går att sammanfatta i ett uttalande av lärare A; 

 

Det är ofta ganska tacksamt, för barnen brukar tycka att det är roligt det här med 

djur, när man tittar på filmer om dem och pratar om vart de finns. Om man kan 

vänta sig att det kommer en älg på cykelvägen eller inte; nej, det kan man ju inte. 

Kan man vänta sig en ekorre? Ja, det kan man ju, alltså så... (personlig 

kommunikation, 23 april, 2015).  

 

I biologidelen ingår även avsnittet ”Kropp och hälsa”, vilket också framkommer vara ett 

naturligt inslag i undervisningen. Det samtliga lärare betonar mest när vi diskuterar den här 



20 
 

delen är betydelsen av sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. De menar 

att betydelsen av faktorerna kommer in kontinuerligt i undervisningen och kräver inte en 

utstakad lektion, vilket lärare C förklarar i intervjun; 

 

Betydelsen av mat och sömn och sådant är ju något som man inte bara kan 

släppa för att man nämner det en gång utan det sker ju kontinuerligt när det 

kanske till exempel dyker upp en situation där en person äter dåligt. Då får man 

ju diskutera hur det kan påverka ens humör och relationer och sen kommer det ju 

in på idrotten, att man duschar när man blir svettig och så vidare. Det är en 

naturlig del av undervisningen på ett sätt och det brukar falla sig naturligt att 

prata om det... (personlig kommunikation, 22 april, 2015). 

 

Under biologiavsnittet fann jag inga större distinktioner lärarna emellan när det kommer till 

huruvida biologi är lätt eller svårt att undervisa i. Samtliga var överens om att biologi var ett 

lätt område och att eleverna hade lätt att ta till sig kunskapen. Däremot fanns skillnader i 

uppfattningar av nöjet i undervisningen ur ett lärarperspektiv. De flesta ansåg det roligt 

medan vissa ansåg att fysik och kemi var mer givande att undervisa i för dem som lärare. Jag 

kommer i diskussionen gå in djupare på likheter och skillnader ämnena emellan. 

  

4.6 NTA som hjälpmedel 

 

Det har i samtal med lärarna framkommit att NTA-lådor är något som de på både skola 1 och 

2 använt sig av flitigt när de undervisar i de naturorienterande ämnena. Samtliga lärare 

upplever att NTA-lådorna är till stor hjälp. Främst fokuseras det på tidsbristen och hur NTA-

lådorna sparar tid som istället kan läggas på annat. Alla lärare beskriver att NTA-lådorna 

kommer med en lärarhandledning och färdigt material, vilket innebär att det underlättar 

arbetet med planering och materialförberedelser. Lärare F är den enda som aldrig arbetat med 

NTA, men menar ändå att hen gärna skulle använda sig av det då det skulle spara tid. Hen 

konstaterar dock att eftersom varje NTA-låda kräver att du går en kurs så finns det inte alltid 

möjlighet att prioritera det, vilket hen beskriver som följer;  
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Det går ju ändå men NTA-lådorna är ju jättebra. Bra material som man kan låna 

och så, annars måste man ju ofta ta hit det själv. De verkar ju jättebra de där 

utbildningarna. Men sen känner jag att jag är behörig i nio ämnen och därför 

kan jag kanske inte alltid prioritera en kurs i NO. Jag måste prioritera svenska, 

matte och engelska som jag också har, men som sagt jag har hört att det är bra 

(personlig kommunikation, 28 april, 2015). 

 

Det framgår vid intervjuerna att lärare A, B och C inom kort ska arbeta med NTA-lådorna 

inom biologi där de får följa en fjärils utveckling från larv till färdig fjäril som sedan släpps 

ut. Alla tre ställer sig positiva till upplägget och menar att det kommer bli spännande för 

eleverna och för dem själva att få följa fjärilens utveckling så nära inpå. Vidare har lärare E 

arbetat med en NTA-låda inom området tyngdpunkt och jämvikt där materialet bestod av 

bland annat balansbrädor och mobiler. Hen ställde sig också positiv till sin NTA-låda som 

hen vid intervjutillfället redan arbetat med och konstaterade att den varit till stor hjälp, 

framförallt då arbetsområdet låg parallellt med de nationella proven, något som hen vid 

intervjun kommenterar såhär; 

 

Det hade känts okej utan lådan också men det underlättar ju framförallt eftersom 

jag haft de nationella proven att tänka på också. Plocka fram och plocka undan; 

tanken finns ju redan där och det är bra genomtänkt och man får ju fram 

förståelsen (personlig kommunikation, 28 april, 2015).  

 

Samtliga lärare håller med om att NTA-lådan underlättar även om de flesta nämner att de 

klarar sig utan den också. Lärare B menar dock att NTA-lådorna är bra men att det i vissa fall 

också är viktigt att inte helt förlita sig på lådan. Något som hen förklarar nedan där hen 

beskriver NTA-lådan inom balans och jämvikt; 

 

Det går jättebra att använda NTA- låda men sen behöver man ju inte ha NTA-

lådor för att kunna jobba med de här områdena. Visst är det skönt att ha en NTA-

låda att hålla sig till men samtidigt gäller det att tänka efter själv också när man 

till exempel ska prata om tyngdkraft och friktion och så. Vad är det och hur kan 

man förklara det? Så man kan göra det åskådligt. I den här klassen går det 21 
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barn varav 11 barn har problem av olika slag. Så det gäller ju att ta till alla de 

här metoderna...(personlig kommunikation, 28 april, 2015).    

 

NTA-lådan dök upp i de flesta intervjuerna och benämndes enbart som något positivt, även 

om de flesta hävdar att de skulle klara sig utan den också. Vikten ligger ändå vid att lådan 

sparar tid och på så vis är ett önskvärt hjälpmedel medan somliga menar att du inte enbart kan 

förlita dig på lådan vid din undervisning, utan måste anpassa den efter din klassrumssituation 

också.  

 

5 Resultatdiskussion och slutsats 

 

Här presenteras en analys samt diskussion kring intervjupersonernas uppfattningar om NO-

undervisning i årskurs 1-3, ur olika aspekter. Jag kommer också att göra kopplingar till teori 

som studien vilar på samt tidigare forskning. Mina egna tankar och reflektioner utifrån min 

frågeställning kommer också att prägla delar av det här avsnittet. Diskussionsdelen kommer 

att avslutas med en slutsats och därefter följer ett avsnitt med förslag på framtida forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Jämförelse; uppfattningar om fysik, kemi och biologi 

 

Det har i intervjuerna framkommit att det vid fysik-och kemiundervisningen finns hinder som 

gör att vissa lärare upplever det svårare att undervisa i dessa ämnen. Den tydligaste 

gemensamma faktorn är tidsbristen, som påverkas av speciella förberedelser som inte behövs 

i samma utsträckning i biologiundervisningen. En annan faktor är brist på material på 

skolorna. Materialbristen medför extra arbetsinsatser i dessa ämnen då material måste tas 

hemifrån eller införskaffas på annat sätt. Men alla lärare tyckte inte att dessa båda ämnen var 

svåra utan fysik och kemi framställdes även som positivt av några lärare. Orsaken till det 

verkar ligga i att de tvärt emot de lärare som nämndes inledningsvis finner värde i de båda 

ämnenas praktiska arbete. Jag gör också tolkningen att det praktiska arbetet faller sig mer 

naturligt och känns som en mindre belastning för de lärare som är vana att arbeta med kemi- 

och fysikundervisning på lågstadiet. Praktiskt arbete är på så sätt en vattendelare, det har varit 



23 
 

en av de faktorer som beskrivits som den roliga delen av de lärare som haft positiva 

inställningar till fysik och kemi, men det har också setts som ett problem av de lärare som 

upplever ämnena svåra. Svårigheter i relation till det praktiska arbetet har framför allt visat 

sig ha att göra med en osäkerhet och en ovana att undervisa i fysikdelen. Vissa lärare känner 

sig inte bekväma med att släppa tryggheten som kommer utav att exempelvis följa ett 

läromedel.  

 

Biologi har lyfts fram som något enkelt och elevnära av majoriteten av lärare, samtidigt som 

ett par lärare ställt sig negativa till dess teoretiska utformning och begränsningar då 

biologiämnet tenderar att sällan vara kopplat till laborativt material så som exempelvis 

experiment. Ett resultat som framkommit är att de lärare som ställt sig positiva till biologi 

också är samma lärare som upplever fysik och kemi som svårt. Möjligen behöver det inte 

alltid vara svart eller vitt utan båda faktorerna kan påverka varandra. Jag tolkar det som att 

dessa lärare inte nödvändigtvis behöver tycka att biologi är roligare utan snarare hyser en 

känsla av att de behärskar området och därför gillar det. Samma sak gäller de lärare som 

gillade fysik och kemi. De behöver inte tycka att biologi är tråkigt, men känner att de 

behärskar fysik och kemi också och därför inte höjer just biologin till skyarna. Det ena 

utesluter inte heller det andra; somliga lärare upplever säkerligen ett nöje att undervisa både i 

fysik samt kemi och samtidigt i biologi även fast de behärskar de förstnämnda ämnena i full 

utsträckning.  

 

5.1.2 Koppling till teori- Appletons modell 

 

Pedagogical content knowledge (pedagogiska ämneskunskaper) är, som tidigare nämnts ett 

begrepp som kommit att få en stor betydelse när man talar om lärarförmågor. PCK började 

som en ganska enkel modell där de komponenter som bidrog till lärarkunskap ansågs vara; 

pedagogiska kunskaper, ämneskunskaper och förmågan att sätta dessa i en kontext (Shulman, 

1986). Modellen är dock ständigt i utveckling och jag kommer i den här diskussionen 

använda mig av en vidareutvecklad modell som Appleton (2003) tagit fram som ett sätt att se 

på hur grundskolelärare kan arbeta för att utveckla sin naturvetenskapliga PCK. Appleton & 

Kindt, 2002, refererad i Appleton, 2003) menar att ”aktiviteter som fungerar” har en central 

roll i utvecklandet av PCK för grundskolelärare; uttrycket (grunden i modellen) kan ses som 

de erfarenheter som lärare bär med sig från tidigare NO-undervisning och kan referera till 

som undervisning som fungerar. Jag kommer i det här avsnittet koppla lärarnas olika 
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uppfattningar till den här modellen (se figur 1). 

 

När majoriteten av lärare diskuterar kemi så framkom det, som tidigare nämnts att de 

upplever att det finns ett antal hinder som försvårar undervisningen i kemiämnet på 

lågstadiet. Hindren beskrevs som tidsbrist, krävande förberedelser, brist på material och brist 

på undervisning i halvklass eller smågrupper. Det fanns också en minoritet som istället såg 

kemiundervisningen som spännande och rolig då den till största del utfördes praktiskt. Frågan 

gällande hur man kan förstå dessa olika lärartyper utifrån modellen, ska behandlas nedan. 

 

Vi börjar med de lärare som ser hinder i kemiundervisningen. En slutsats av min studie är att 

enligt majoriteten av lärare så fungerar inte kemiundervisningen på ett önskvärt sätt. Därför 

anser jag det vara av intresse att reflektera över varför det är på det viset och vilka delar som 

enligt Appletons modell skulle kunna vara bristande när det gäller lärarnas möjligheter att få 

till ”aktiviteter som fungerar”. I den nedersta delen av modellen finner du kontexten, som 

innefattar läroplan; resurser; bedömning; klassrumshantering; miljö och mångkultur. Enligt 

min tolkning så grundar sig vissa delar av problematiken i den här rutan. Lärarna beskriver 

bristen på material som ett problem, vilket kan ses som brist på resurser. Där skulle även 

miljön kunna vägas in då somliga lärare menar att resurser för olika experiment och liknande 

inte finns tillgängliga på skolan, därav är skolmiljön ett hinder för undervisningen och ett 

hinder för läraren att få aktiviteten att fungera. I den här rutan finns också klassrumshantering 

som jag tolkar skulle kunna gå hand i hand med svårigheten i att undervisa i helkass i 

kombination med bristen på resurser för att arbeta i mindre grupper, som merparten lärare 

framhäver.   

 

Vidare fanns, som nämnts, också en minoritet lärare som istället lyfte fram de positiva 

aspekterna i kemiundervisningen. Här anser jag det i motsats till tidigare avsnitt, vara av 

intresse att ta reda på vad som påverkar dessa lärare att uppfatta undervisningen på det sättet. 

Jag har tidigare konstaterat att de lärare som besitter den här uppfattningen också är de lärare 

som valt NO som inriktning i sin lärarutbildning. En slutsats som skulle kunna vara rimlig är 

att dessa lärare har en starkare påbörjad naturvetenskaplig PCK än de resterande lärarna, då 

de fått möjlighet till en djupare pedagogisk inriktning i just ämnet NO, i förhållande till de 

andra lärarna. Vidare borde de också, rent teoretiskt ha godare ämneskunskaper i kemi än 

resterande lärare. Moore & Watson (1999) menar att grundskolelärare som väljer att 

specialisera sig i de naturorienterande ämnena ofta har mer positiva erfarenheter från NO än 
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de som väljer att specialisera sig i andra ämnen. Om vi väljer att utgå från att det är så, så 

bidrar det med största sannolikhet till att lärarna har ett gott självförtroende i fråga om att 

undervisa i kemi; något som jag upplever utstrålas tydligt i intervjuerna med dessa lärare. Ser 

vi till kontexten, som jag berörde tidigare, så går det att säkerställa att de lärare som ställt sig 

positiva till kemiundervisningen har haft tillgång till samma utbud av material, resurser, 

miljöer och så vidare som resterande lärare då de arbetar på två skolor där avsaknaden av 

diverse saker redan fastställts. Därav borde det gå att dra slutsatsen att avsaknaden av faktorer 

i ”kontextrutan” inte nödvändigtvis behöver ses som ett hinder, utan att det snarare rör sig om 

vad du besitter för naturvetenskaplig PCK sedan innan. Appleton & Kindt (2002) menar att 

nya lärare och lärare som arbetar i ett för dem nytt område inom NO förlitar sig till stor del på 

aktiviteter som fungerar. Detta tror jag skapar problem då de lärare som upplever kemin som 

negativ, inte heller får aktiviteterna att fungera i den utsträckning som de vill på grund av 

avsaknad av vissa, i modellen, beskrivna ”faktorer”.  

 

Vidare beskrivs fysik, av somliga lärare, som ett ämne som är svårt innehållsmässigt men 

också i form av att det är tidskrävande om undervisningen ska ske på ett lärorikt sätt; något 

lärarna definierar som praktiskt arbete. Det framkommer också i intervjuerna en osäkerhet att 

undervisa i ämnet. Det är något som lärarna själva spekulerar i och drar slutsatsen att det 

möjligen har att göra att de inte arbetat med fysikdelen i samma utsträckning som de andra 

delarna i de naturorienterande ämnena. Samtidigt besitter några av lärarna en positiv 

inställning till fysikämnet. Likt kemin, upplever de att fysiken också är öppen för att 

undervisningen sker praktiskt, vilket ökar nöjet i undervisningen för både lärare och elever. 

Vi kommer även in på den del i fysikämnet som innefattar rymden och jag drog här slutsatsen 

att det här är ett fysikområde som upplevs positivt, men att lärarna inte ser området rymden 

som en del av fysikämnet, vilket är en intressant iakttagelse och betyder ur vissa aspekter att 

lärare faktiskt inte ställer sig negativa och osäkra till all fysik. De ställer sig enbart negativa 

till den del som rör kraft och rörelse; vilket är viktigt att fastställa. En anledning till 

skillnaderna i uppfattningarna mellan kraft och rörelse och rymden skulle kunna vara att 

rymden likt biologiavsnittet har en mer teoretisk utformning istället för det undersökande och 

experimenterande arbetssättet som framkommit vara utmärkande för området kraft och 

rörelse. När vi diskuterat rymden har lärarna också beskrivit en rad olika metoder och 

material som fördelaktigt kan användas vid undervisning av rymden, liknande de arbetssätt 

som beskrivs i utförandet av biologiundervisningen. Det skulle då kunna tolkas som att då 
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samtliga lärare upplevt biologiområdet som något enkelt att arbeta med så är det logiskt att de 

också upplever området rymden som lättarbetat på grund av områdenas liknande upplägg och 

utformning. 

 

Jag har också en teori om att då det finns mycket forskning som styrker lärares svårigheter i 

fysik så kan det finnas tendenser till att det bidrar till en ond cirkel där det är uttalat att lärare 

bör tycka att området är svårt, vilket i sin tur påverkar deras inställning negativt. Att det då 

framkommer att all fysik inte upplevs som negativ av lärare kanske skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att lärares inställningar till fysik som helhet förbättras. 

 

Jag gör tolkningen att fysiken, i förhållande till kemin upplevs svårare rent innehållsmässigt, 

då det i fysikdelen framträder en osäkerhet i undervisningen som inte på samma sätt träder 

fram när vi talar om kemi. Kemidelen är svår att få till på grund av olika yttre faktorer medan 

fysiken är svår innehållsmässigt och dessutom kan vara svår att få till praktiskt utöver det. 

Om vi ser till Appletons modell så framkommer det att lärarna som upplever fysik svårt 

också har bristande ämneskunskaper; de uttrycker en osäkerhet som de ofta jämför med 

biologidelen när de vill förtydliga distinktionerna ämnena emellan; biologin upplevs lättare. 

Osäkerheten mynnar också ut i ett dåligt självförtroende inför undervisning i fysik, till 

skillnad mot de positivt inställda lärarna som istället utstrålar ett om inte stort, i alla fall, 

större självförtroende i jämförelse. Ahtee & Johnston (2006a) menar att det är av stor vikt att 

ha en tro på sin egen PCK för att utvecklandet av förståelse, förmågor och inställningar ska 

gå framåt i fysikämnet. De negativt inställda lärarna upplevde, som nämnts, ämnet svårt och 

är också samma lärare som inte heller har en inriktning i NO från tidigare utbildning. Därför 

upplever jag att det är rimligt även här att anta att dessa lärares naturvetenskapliga PCK är 

låg, åtminstone i förhållande till de lärarna vars inriktning varit NO.  

 

Jag observerade i intervjuerna att de lärare som upplevde fysikämnet svårt, också, i vissa fall 

hade svårigheter att helt redovisa hur och vad de arbetat med inom vissa områden i fysiken 

(det gällde även kemin och områdena skiljde sig åt från person till person). Somliga ämnen 

kunde de till och med konstatera att de inte arbetat med alls. När jag upptäckte detta började 

jag också ställa följdfrågor gällande prioriteringar och hur det kommer sig att det är på det 

viset. Av svaren att döma så kunde lärarna själva inte riktigt sätta fingret på varför detta 

skedde just vid fysik-och kemiundervisningen. Somliga hävdade att de nog aldrig berört den 

delen då de jobbat mer i exempelvis en årskurs 1 (en årskurs där fysik och kemidelarna ofta 
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inte berörs) medan andra menar att de kanske bytt bort NO-delen just då eller att de bara inte 

kommer ihåg. Det här återkom dock som ett mönster i både fysik-och kemidelen och det är 

svårt att specificera om det faktiskt bara har med slumpen att göra eller om dessa ämnen mer 

eller mindre ”undviks” i den mån det går. När vi istället diskuterat biologidelen, så finner jag 

inga tvetydigheter i vilket stoff eller vilka områden som har eller inte har undervisats i. Utgår 

vi från att anledningen till ovanstående är att lärare inte berört olika områden i fysik och kemi 

av olika anledningar så som att de inte jobbat en 1-3-årsperiod på länge så är ju det ett 

problem i sig. Problematiken skulle då kunna tänkas bidra till att den naturvetenskapliga 

PCK:n i många fall blir stillastående. Har det istället att göra med att dessa ämnen faktiskt 

undviks, så rör det sig om ett ännu större problem. 

 

När det i intervjuerna diskuterades biologi så var samtliga lärare överens om att området är 

enkelt att undervisa i både om det rör sig om djur och natur och människans biologi; det är ett 

naturligt inslag. Däremot fanns det distinktioner gällande nöjet i undervisningen. De lärare, 

som jag tidigare nämnt som de positivt inställda lärarna till fysik och kemi är också de lärare 

som anser biologiämnet mindre roligt att undervisa i. Det framgick tydligt i intervjuerna med 

lärarna att biologiområdet var enkelt att undervisa i och inte krävde så mycket av dig som 

lärare. Ser vi till modellen så upplevde jag att samtliga lärare hade ett stort självförtroende 

gentemot undervisningen och upplevde ämnet tacksamt och enkelt även för eleverna. 

Majoriteten av lärare tar också upp att det finns gott om material tillgängligt för den här typen 

av undervisning, i form av exempelvis film, kopieringsunderlag eller bara en promenad på 

skolgården; vilket gör att området inte kräver så mycket av dig. Därav kan jag urskilja att det 

kontextmässigt inte upplevs vara några identifierbara bekymmer. Baserat på sättet lärarna 

talar om de här delarna (både djur och natur och människans biologi) så upplever jag att deras 

goda självförtroende också går hand i hand med att deras ämneskunskaper inom områdena är 

goda, vilket också betyder att deras PCK inom den här delen är mer utvecklad än i fysiken 

och kemin (med vissa undantag). Jag upplever också att lärarna inom det här området lättare 

vet hur de ska fånga upp eleverna och vilka aktiviteter som fungerar för att undervisningen 

ska bli bra. Det framkom, som nämnts också, att en minoritet lärare upplevde området tråkigt, 

vilket jag inte nödvändigtvis tror att det behövs läggas så stor vikt på då det troligen rör sig 

om att då de uppnått en högre PCK inom de två andra ämnena och hittat aktiviteter som 

fungerar där och därför upplevs inte biologiundervisningen lika tillfredsställande.   
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5.1.3 Möjliga åtgärder 

 

Jag har i tidigare avsnitt dragit slutsatsen att det i stora delar av fysik-och 

kemiundervisningen bland lärare i årskurs 1-3 finns flera bristande faktorer för att lärarnas 

undervisning ska fungera som den ska och som de vill. Det har bland annat, om vi utgår från 

Appletons modell visat sig att självförtroende, ämneskunskaper, PCK och kontextuella frågor 

har påverkat hur lärarna ska kunna lägga upp undervisning och aktiviteter som fungerar. Det 

är alltid bra att nå fram till ett konstaterande men frågan är också hur det går att gå vidare 

med den här vetskapen.  

 

En bidragande faktor till problematiken tror jag är bristen på utbildning hos somliga av 

lärarna. Det problemet skildrar dock hur utbildningen såg ut när de utförde den för ett antal år 

sedan. Som läget är idag så får du inte välja inriktning, utan NO, tillsammans med teknik har 

lika stor plats i lärarutbildningen som matematik, svenska och SO; vilket är positivt. Det 

påverkar dessvärre inte de lärare som redan är verksamma men jag tror att det är början på en 

utveckling åt rätt håll för lärare och deras undervisning i de naturorienterande ämnena. 

Undersöker vi vidare förebyggande åtgärder för de lärare som inte är verksamma än så menar 

Ahtee & Johnston (2006a) och Brigido, Bermejo, Conde & Mellado (2010) att det är viktigt 

att på lärarutbildningen tidigt fånga upp studenterna och deras eventuella missuppfattningar 

för att sedan bygga vidare på det. Vidare menar de att det också är viktigt att tidigt hantera 

lärarstudenternas dåliga självförtroende genom att ge dem emotionellt stöd samt inte ”prata 

över deras huvuden” och på så sätt förbättra deras eventuellt negativa inställningar till ämnet.  

 

Som jag nämnde tidigare, tror jag att utvecklandet av lärares PCK och därmed deras 

inställningar och uppfattningar av NO är på god väg år rätt håll, men att ovanstående åtgärder 

inte påverkar de lärare som redan är verksamma. I intervjuerna med lärarna framkom det 

dock att flera av lärarna ansåg att NTA-lådorna var ett bra hjälpmedel vid undervisning i de 

naturorienterande ämnena. Alla lärare hade inte använt sig av en sådan låda men samtliga 

höll med om att det är/säkert skulle vara något som underlättade. Lärarna menade att NTA-

lådorna var till hjälp både vid planering och vid undervisning, då material skickas med och 

du då slipper att bekymra dig över den delen; dessutom finns en lärarhandledning som 

beskriver exakt hur du ska göra. Jag upplever att det skulle vara av stor betydelse att satsa 

mer på de här lådorna, eller till och med göra dem obligatoriska. Skolverket (2012) menar att 

för lärare som upplever en osäkerhet kring NO och teknik så är NTA-lådan ett stort stöd och 
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bidrar till fortsatt kompetensutveckling av dig själv. Vidare beskrivs att lärarnas 

självförtroende ofta ökar med tiden under användningen av NTA-lådor och öppnar upp för att 

lärarna så småningom ska våga ta egna initiativ och lägga upp undervisningen som passar 

varje enskild lärare. 

 

En av lärarna jag intervjuade hade aldrig använt sig av NTA-lådan och menar att det är svårt 

att prioritera en kurs i NTA när det är så många andra ämnen så som svenska och matematik 

som kräver mycket. Jag upplever därför att det kunde vara en idé att göra kurserna 

obligatoriska och medräknade i timplanen. På så vis skulle det inte finnas några undanflykter 

och förhoppningsvis skulle den negativa trenden vända. 

 

5.2 Slutsats  

 

I produktionsuppsatsen har det framkommit att NO-ämnet är lågprioriterat på lågstadiet, 

vilket det råder tvetydigheter kring gällande huruvida det är positivt eller inte; vissa lärare 

upplevde fördelningen som rimlig då andra ämnen är viktigare medan en minoritet tyckte att 

ämnet borde få mer utrymme. Vidare framkom att kemiämnet upplevdes som svårt ur olika 

aspekter så som exempelvis tids-och materialbrist medan fysikämnet upplevdes svårt 

innehållsmässigt. Biologiämnet upplevdes till skillnad från de andra två ämnena som 

lättarbetat på grund av dess naturliga inslag i undervisningen; en minoritet tillade dock att 

även om ämnet är lätt så är arbetsområdet också tråkigt att undervisa i på grund av 

avsaknaden av praktiskt och undersökande arbete. Det framkom att de lärare som inte 

upplevde fysik-och kemiundervisningen som svårarbetat också var de lärare som valt att 

inrikta sig på NO (och matematik) i sin lärarutbildning. Jag kunde där dra slutsatsen att en 

fördjupad specialisering i NO bidrar till godare ämneskunskaper, ett högre självförtroende, en 

mer utvecklad PCK samt en godare förmåga att hantera eventuella kontextuella hinder så som 

exempelvis material och tidsbrist. Åtgärder som fastställdes var en ökad prioritering av NO i 

lärarutbildningen (vilket redan skett) och att universitetslärarna försöker att fånga upp 

studenter med eventuella svårigheter och missuppfattningar tidigt samt ge emotionellt stöd 

till de studenter som känner sig osäkra och har ett lågt självförtroende i ämnet. Vidare 

beskrevs NTA-lådan som ett bra hjälpmedel för de redan verksamma lärarna, då den bidrar 

till att stärka deras självförtroende, bidrar till självständig kompetensutveckling samt 

underlättar undervisningen genom färdigt material och en lärarhandledning. Här föreslogs 
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också att NTA-lådan och medförande kurser fördelaktigt skulle kunna bli obligatoriska för att 

förbättra lärares upplevelser av och undervisning i NO i årskurs 1-3. 

 

5.3 Framtida forskning 

 

Efter att ha genomfört två studier (den här samt den tidigare konsumtionsuppsatsen) så har 

jag fått en djupare förståelse för lärares olika uppfattningar om de naturorienterande ämnena. 

Jag har fått en bild av vilka områden som kan vara problematiska och jag har också fått 

inblick i vissa möjliga åtgärder. Något som skulle vara intressant att forska vidare i och något 

som jag upplever det finnas bristande forskning i är hur barn i de yngre åldrarna uppfattar de 

naturorienterande ämnena. Det skulle vara av intresse att undersöka hur vi kan relatera och 

jämföra de slutsatser som dragits gällande lärares uppfattningar, med elevers perspektiv och 

uppfattningar. Sådan forskning anser jag skulle ge en tydligare bild av hur inställningar, 

ämneskunskaper och så vidare hos läraren påverkar den enskilda eleven. Jag tror att det 

skulle vara av stor betydelse att undersöka hur lärarnas uppfattningar ”smittar av sig” på 

eleverna och hur olika brister i lärarens olika förmågor försvagar, eller kanske inte alls 

försvagar undervisningen. När de olika aspekterna sedan är fastställda så är det med största 

sannolikhet enklare att ta tag i eventuell problematik i NO-undervisning i år 1-3.   
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Bilaga 1- Missivbrev 

 

Hej!   

Jag är en lärarstudent som går sista terminen på lärarutbildningen med inriktning f-3 på 

Linköpings universitet. Jag kommer nu att avsluta min utbildning med att skriva ett 

examensarbete. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med NO- 

undervisning i årskurs 1-3. Med detta brev vill jag erbjuda dig som lärare att delta i 

undersökningen. Det innebär att du kommer att få svara på några frågor och berätta hur du 

arbetar med de olika delarna i det centrala innehållet i läroplanen, genom en intervju som kan 

tänkas ta ca 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av inspelning. 

Är du intresserad kan du bekräfta detta genom att svara på detta mejl. Intervjuerna kommer 

fördelaktigt hållas V.16-V. 18 men jag är givetvis också villig att anpassa mig efter när du 

kan. Vid intresse hör jag av mig tillbaka till dig för bokning av tid och plats för intervjun.  

 

Avslutningsvis vill jag även meddela att ditt deltagande är anonymt. Deltagandet är även 

frivilligt och du kan avbryta när du önskar. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer endast att användas för mitt examensarbete. Du kan när du vill ta 

del av materialet från din intervju.   

 

Med vänliga hälsningar/ 

  

Johanna Ringdahl  

Mejl: Johri950@student.liu.se 


