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Sammanfattning	  
I den här studien synliggörs lärares åsikter om huruvida en högre ämneskunskap påverkat 

deras sätt att undervisa inom de naturorienterande ämnena. Studien berör lärare från 

grundskolans årskurs 4-6. Fokus ligger på lärarnas förhållningssätt till den naturorienterande 

undervisningen, samt deras tillvägagångssätt vid planering och genomförande av denna. För 

att besvara studiens frågeställningar har metoden kvalitativ semistrukturerad intervju använts. 

Sex lärare som undervisar inom de naturorienterande ämnena i grundskolans årskurs 4-6 har 

valts ut. Dessa lärare har utökat sina ämneskunskaper inom ett eller flera av de 

naturorienterande ämnena. De genomförda intervjuerna har transkriberats och analyserats 

utifrån analysmetoden tematisk analys. I analysen har de likheter och skillnader som 

framkommit i datamaterialet grupperats och fördelats in i olika kategorier.  

 

Resultatet visar att högre ämneskunskaper bidragit till att lärarna erhållit ett bättre 

självförtroende och därmed en ökad motivation till att bedriva naturorienterad undervisning. 

Lärarnas mer positiva förhållande till den naturorienterande undervisningen har resulterat i att 

de fått ett större fokus på eleverna och deras kunskaper vid både planering och genomförande 

av undervisningen. Högre ämneskunskaper har bidragit till att lärarna lättare kan identifiera 

undervisningens ämnesinnehåll. Planeringen utgår därmed idag mer från elevernas tidigare 

kunskaper och förståelse istället för att som tidigare utgå från läromedel och 

lärarhandledningar. Detta medför att lärarna fått lättare att synliggöra bedömningen redan i 

planeringsstadiet. Vidare pekar resultatet på att arbetssättet diskussion ökat till följd av en 

högre ämneskunskap. Användningen av arbetssättet enskilt arbete har däremot minskat då 

lärarna känner att detta arbetssätt bland annat begränsar elevernas lärande. Lärarnas högre 

ämneskunskaper har också resulterat i att det praktiska arbetet genomförs med ett tydligare 

syfte än tidigare. Sammantaget kan sägas att högre ämneskunskaper bidragit till en ökad 

didaktisk medvetenhet hos lärarna där de reflekterar kring undervisningens effektivitet i 

relation till elevernas lärande. Utifrån studiens resultat dras därför slutsatsen att lärares 

ämneskunskaper framstår vara av stor betydelse för att effektivisera elevers lärande inom den 

naturorienterande undervisningen i svensk skola.  
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1.	  Inledning	  
Under en längre tid har det funnits en trend vid lärarutbildningen att få studenter väljer att 

inrikta sin utbildning mot de naturorienterande ämnena. Detta resulterar i att det uppstår en 

situation där det råder brist på behöriga naturorienterande lärare ute på skolorna (Prop. 

2010/11:20). Därmed finns det idag ett stort antal obehöriga lärare som undervisar i de 

naturorienterande ämnena. Genom en systematisk litteraturstudie har det tidigare studerats hur 

lärares kunskaper inom de naturorienterande ämnena ser ut (Tyrstam & Vallberg, 2014). I den 

tidigare studien undersöktes även hur relationen mellan lärares ämneskunskap och 

pedagogiska kunskap påverkar den naturorienterande undervisningens upplägg och 

genomförande. Resultatet från denna studie visar bland annat att det finns skillnader mellan 

hur lärare planerar inför och strukturerar upp sin naturorienterande undervisning. Dessa 

skillnader verkar bero på om de har med sig en hög eller låg ämneskunskap in i 

undervisningen (ibid), något man kan koppla till lärares behörighet.  

För att höja läraryrkets status och säkerställa en hög kvalitet på undervisning och 

betygssättning kom utbildningsdepartementet år 2010 med ett förslag om att införa 

lärarlegitimation i Sverige (Prop. 2010/11:20). Förslaget godkändes och beslut togs att den 

nya lagen på lärarlegitimation skulle träda i kraft år 2015. Lagen om lärarlegitimation innebär 

att endast lärare som är behöriga inom ämnet får undervisa och sätta betyg. För att få 

lärarlegitimation måste läraren ha en behörighetsgivande examen. Denna kan variera utifrån 

vilka årskurser och ämnen läraren vill undervisa inom. 

För att inte riskera att bli ersatt av en lärare som är behörig att undervisa inom de 

naturorienterande ämnena tvingar denna lagförändring många obehöriga lärare att utöka sin 

behörighet genom att höja sina ämneskunskaper. För en lärare som undervisar inom 

grundskolans årskurs 4-6 innebär det att läsa minst 7,5 högskolepoäng per ämne (Skolverket, 

2015). Sedan 2008 har därför staten, via Skolverket, erbjudit lärare som undervisar i ämnen 

inom vilka de saknar behörighet, att läsa in denna behörighet genom en akademisk 

fortbildningssatsning som kallas för Lärarlyftet (Skolverket, 2008). Denna satsning beräknas 

pågå till utgången av 2016 (Skolverket, 2014a).  

Utifrån det faktum att flera lärare utnyttjat Lärarlyftet för att läsa in behörighet inom de 

naturorienterande ämnena finns det idag möjlighet att få inblick i dessa lärares syn på om och 

i så fall hur de anser att en ökad ämneskunskap resulterat i andra metoder och strategier inom 

den naturorienterande undervisningen. Detta är vad som fokuseras i denna studie.  
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2.	  Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra lärares åsikter om huruvida en 

högre ämneskunskap påverkat deras sätt att undervisa inom de naturorienterande ämnena. De 

lärare som fokuseras i studien är verksamma lärare för grundskolans årskurs 4-6. Studien 

lyfter fram lärarnas förhållningssätt till den naturorienterande undervisningen, samt deras 

tillvägagångssätt att planera och genomföra densamma.  

2.1	  Frågeställningar	  
	  

ü Hur anser lärare att en högre ämneskunskap förändrat deras förhållande till den 

naturorienterande undervisningen i grundskolans årskurs 4-6?  

ü På vilket sätt anser lärare att en högre ämneskunskap påverkat deras sätt att planera 

den naturorienterande undervisningen i grundskolans årskurs 4-6? 

ü Hur anser lärare att deras genomförande av den naturorienterande undervisningen i 

grundskolans årskurs 4-6 förändrats till följd av högre ämneskunskaper? 	  
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3.	  Bakgrund	  

I denna del definieras först de begrepp som är relevanta för den här studien. Därefter 

presenteras den teori som ligger till grund för studien, följt av en sammanställning av vad 

tidigare forskning visat inom området.  

3.1	  Relevanta	  begrepp	  

3.1.1	  Effektiv	  undervisning	  
Effektiv undervisning kännetecknas av att vara välorganiserad och planerad. Läraren lägger 

ner ett stort engagemang i sin undervisning och har ett gott samarbete med eleverna. 

Dessutom är en effektiv undervisning forskningsbaserad, det vill säga läraren använder sig av 

metoder och arbetssätt som i studier bevisats fungera (Håkansson & Sundberg, 2012).  

3.1.2	  Behörig	  	  
Studien utgår här från Skolverkets definition av begreppet utifrån lagen om lärarlegitimation. 

För att anses vara behörig inom de naturorienterande ämnena för grundskolans årskurs 4-6 

krävs minst 7,5 högskolepoäng på grundläggande nivå inom respektive ämne, det vill säga 

kemi, biologi, fysik och teknik. Totalt har man som behörig lärare för årskurs 4-6 därmed 30 

högskolepoäng inom de naturorienterande ämnena (Skolverket, 2015).   

3.1.3	  Obehörig	  
Studien utgår här från Skolverkets definition av begreppet utifrån lagen om lärarlegitimation. 

En obehörig grundskolelärare för årskurs 4-6 saknar, helt eller delvis, rätt antal 

högskolepoäng på grundnivå inom de naturorienterande ämnena. Med andra ord uppfyller 

man inte kravet för behörig enligt ovanstående definition (Skolverket, 2015).  

3.1.4	  Naturorienterande	  ämnen	  
De ämnen som traditionellt räknats till de naturorienterande ämnena är biologi, kemi och 

fysik. Därmed inkluderas vanligen inte ämnet teknik i begreppet naturorienterande ämnen. I 

denna studie används ändå begreppet naturorienterande ämnen med avseende på samtliga av 

ämnena kemi, biologi, fysik och teknik. Detta görs för att teknik idag är ett ämne som finns 

representerat i kursplanen för grundskolans samtliga årskurser (Skolverket, 2011). Dessutom 

delar samtliga ämnen, biologi, kemi, fysik och teknik, timplansutrymme (Skolverket, 2014b).  

3.1.5	  Ämneskunskaper	  
I den här studien inkluderar begreppet ämneskunskaper både ämnesteori och ämnesdidaktik. 

Denna definition utgår från Skolverkets krav för vilka ämnesstudier som anses behövas av 

lärare för att uppnå behörighet inom grundskolans årskurs 4-6 i de naturorienterande ämnena. 

De universitet och högskolor som fått Skolverkets godkännande att bedriva 
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behörighetsgivande kurser (Stockholms universitet, 2015a) informerar på sina kurshemsidor 

om att ämnesstudierna omfattar både ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för 

respektive ämne biologi, kemi, fysik och teknik (Stockholms universitet, 2015b).  

3.2	  Teori	  

Tanken bakom lärarlegitimationen är att lärare som saknar behörighet, det vill säga lärare som 

saknar adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper, saknar förmågan att bedriva en 

effektiv och givande undervisning. Detta förväntas resultera i en sämre kunskapsutveckling 

hos eleverna (prop. 2010/11:20). Frågan är vad som kännetecknar en effektiv undervisning 

och vilka metoder och arbetssätt som läraren bör använda sig av för att bedriva denna typ av 

undervisning.  

 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) innebär en effektiv undervisning att läraren på ett 

förtroendeingivande sätt lyckas bygga upp goda relationer till eleverna, samt har förmågan att 

skapa lärandemiljöer som anses meningsfulla för eleverna. För att lyckas med detta menar 

Håkansson och Sundberg (ibid) att det av läraren krävs reflektion och analys. Både kring 

elevernas lärandeprocess och undervisningens måluppfyllelse. Dessa reflektioner och analyser 

ska utgå från läroplanens mål och kursplaner i kombination med forskningens riktlinjer för 

god undervisning. För att kunna omvandla dessa riktlinjer till effektiv och meningsfull 

undervisning krävs goda ämneskunskaper och hög ämnesdidaktisk kompetens (ibid).  

 

När det kommer till metoder och arbetssätt menar Håkansson och Sundberg (2012) att en 

effektiv undervisning kännetecknas av att vara varierad och utmanande för eleverna. 

Undervisningen ska bygga på ett kollektivt lärande, vilket innebär att eleverna måste ges 

möjlighet att via interaktion med varandra utbyta kunskaper, erfarenheter och perspektiv. För 

detta krävs en kommunikativ lärandemiljö (ibid). Det är alltså viktigt att kommunikationen 

inte enbart går från lärare till elever utan också från elever till lärare, samt mellan elever. 

Enligt Säljö och Wyndhamn (2002) konstrueras kunskap hos individer genom att de ”härmar” 

eller tar efter olika sätt att tänka och resonera kring olika företeelser inom olika områden eller 

kontexter. Denna överföring sker från individer med mer erfarenhet från området eller 

kontexten till individer som saknar denna erfarenhet. Kunskap byggs upp hos den mindre 

erfarne individen genom kommunikation med den mer erfarne individen. Den senare 

förmedlar sin erfarenhet med hjälp av olika kommunikationsformer som till exempel tal, 

skrift och bild. För att elever ska kunna bygga upp en så bred och djup kunskap som möjligt 
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krävs alltså att de får tillgång till flera olika individers erfarenheter, inte bara lärarens. Därmed 

blir det kommunikativa klassrummet en viktig del i undervisningen för att nå en positiv 

kunskapsutveckling.   

 

Håkansson och Sundbergs (2012) tankar om att en effektiv och därmed kunskapsutvecklande 

undervisning bygger på social interaktion stämmer väl överens med Vygotskijs teori om att 

lärande är en kreativ process som sker tillsammans med andra. Denna teori brukar beskrivas 

som det sociokulturella perspektivet och kännetecknas av att lärande sker i såväl en social 

som kulturell kontext (Säljö, 2014). Den sociala kontexten innefattar, precis som nämnts 

ovan, att individer med mer erfarenhet förmedlar sina kunskaper till mer oerfarna individer. 

Den kulturella kontexten kan beskrivas som att sammanhanget avgör vad som förväntas av 

den individ som deltar. Kunskap ses då som ett ordnat sätt att tala, skriva och tänka och 

kategoriseras på detta sätt in i olika diskurser. Detta innebär att inom varje kunskapsområde 

finns ett förutbestämt sätt att resonera, ett så kallat organiserat symboliskt system (Säljö & 

Wyndhamn, 2002). För att eleverna ska få förståelse för hur de bör förhålla sig till diskursen 

måste de ges möjlighet att utveckla ett språk som stämmer överens med det, för diskursen, 

specifika symboliska systemet. Eleverna behöver få förståelse för innebörden av de olika 

begrepp och termer som representerar diskursen så att de får förmågan att kunna välja och 

använda dessa på ett sätt som anses korrekt. Utifrån den sociokulturella teorin har med andra 

ord språket och kommunikationen stor betydelse för huruvida lärande och kunskapsutveckling 

kan äga rum i undervisningen (Säljö, 2014).  

 

Det sociokulturella perspektivet bygger även på att alla elever har förmågan att lära bara 

läraren erbjuder den hjälp och det stöd som behövs för att de ska nå nästa steg i 

kunskapsutvecklingen. För att man som lärare ska veta vilken hjälp och vilket stöd eleven 

behöver måste elevens utvecklingszon definieras. Utvecklingszonen ses som det område 

mellan det eleven klarar av att genomföra på egen hand och det eleven idag klarar av att 

genomföra med hjälp av läraren (se fig. 1). Målet är att eleven successivt ska klara av att på 

egen hand genomföra det som han eller hon idag genomför med hjälp av läraren (Säljö, 

2014). 

 

 
Figur 1. Utvecklingszon 

(Säljö, 2014. s. 122) 

Uppnådd	  
kompetens	   Utvecklingszon	  

Framtida	  
kompetens	  
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Utifrån Vygotskijs teori kännetecknas en effektiv undervisning av att läraren först och främst 

kan identifiera undervisningens mål. Därefter måste läraren kunna kartlägga elevernas 

nuvarande kunskaper för att utifrån dessa avgöra elevernas närmaste utvecklingszon. Nästa 

steg för läraren blir att planera och genomföra undervisningen på ett sätt där eleverna ges 

möjlighet att öva upp förmågan att självständigt behärska målet. Undervisningen ska därmed 

bygga på att lärarens hjälp och stöd successivt trappas ned så att eleverna i och med sina 

ökande kunskaper klarar av att fullfölja det uppsatta målet på egen hand (Säljö, 2014). 

Effektiv undervisning, enligt det sociokulturella perspektivet, stämmer därmed väl överens 

med Håkansson och Sundbergs (2012) teori om att läraren kontinuerligt måste reflektera och 

analysera kring lärandeprocessen. Detta för att bekräfta att lärandet går framåt hos eleverna 

och för att säkerställa att undervisningens upplägg fortsätter att leda kunskapsutvecklingen 

mot nästa närmaste utvecklingszon.       

3.3	  Tidigare	  forskning 

En tidigare litteraturstudie visar att lärare med låga ämneskunskaper tenderar att ha ett lågt 

självförtroende med sig in i den naturorienterande undervisningen. Detta verkar leda till att 

lärare utvecklar en oro för att undervisa. Denna oro resulterar i att lärarna antar vissa 

strategier för att hjälpa sig själva igenom den naturorienterande undervisningen (Tyrstam & 

Vallberg, 2014). Enligt Harlen, Holroyd och Byrne (1995) är några av dessa strategier att 

läraren: 

ü Lägger mycket tillit till färdiga koncept som elever kan följa steg för steg.  

ü Planerar undervisningen utifrån läromedlets upplägg och utformning. 

ü Använder mer katederundervisning och undviker frågor och diskussion för att hålla 

sig på säker mark. 

ü Undviker praktiskt arbete och apparater som kan gå fel.  

ü Förlitar sig på kollegor och annan assistans.  

Utifrån denna lista kan man anta att metoder som till exempel katederundervisning och att 

läraren planerar undervisningen helt utifrån läromedlet inte anses vara undervisningsmetoder 

som resulterar i en bra kunskapsutveckling hos eleverna. Detta bekräftas av Håkansson och 

Sundberg (2012) i deras sammanställning av vad som kännetecknar en effektiv undervisning. 

Även McConell, Parker och Eberhardt (2013) menar att många lärare med låg ämneskunskap 

förlitar sig på läromedlet och att elevernas tidigare kunskaper därmed aldrig står i fokus när 

de planerar den fortsatta undervisningen. Författarna poängterar att dessa typer av 
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undervisningsmetoder har visat sig ha en negativ inverkan på elevers lärande. Å andra sidan 

menar McConell m.fl. (2013) att lärare med goda ämneskunskaper tenderar att använda 

undervisningsmetoder där eleverna är mer delaktiga och där läraren ställer lämpliga frågor, 

erbjuder alternativa förklaringsmodeller och bygger vidare undervisningen utifrån elevernas 

tidigare kunskaper. Dessa metoder har visat sig vara tydliga kännetecken för en effektiv 

undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012) och därför är det av stor vikt att lärare har med 

sig adekvata ämneskunskaper in i undervisningen för att höja kvaliteten ute i klassrummen 

(McConell m.fl., 2013). 

När det kommer till elevernas möjligheter att få diskutera ämnesinnehållet lyfter Hanuscin, 

Lee och Akerson (2011) vikten av att undervisningen måste ge eleverna möjlighet att 

reflektera, granska, diskutera och argumentera ämneskunskaperna. De menar att läraren bör 

bedriva undervisning där både lärare och elever är aktiva och bidrar till 

kunskapsutvecklingen. Läraren undervisar explicit om begrepp, modeller och så vidare till 

eleverna och parallellt med detta får eleverna laborera praktiskt, samt diskutera, argumentera 

och reflektera kring vad de ser och upplever. För att lärarna ska våga bedriva denna typ av 

undervisning menar Hanuscin m.fl. (2011) att de måste ha med sig goda ämneskunskaper för 

att kunna ta till vara det som eleverna lyfter under diskussioner och samtal. Utan en bred 

kunskapsbas kan läraren lätt känna sig osäker och därför frångå denna undervisningsmetod 

för att istället övergå till en undervisning där fokus ligger på att memorera fakta. En sådan 

undervisningsmetod ger läraren möjlighet att i förväg förbereda vad som ska tas upp och 

därmed bättre kunna förutspå vad som händer under lektionen (ibid). 

Även Jones och Moreland (2004) trycker på det faktum att läraren själv måste förstå det 

eleverna ska förstå. Annars kan läraren inte erbjuda den erfarenhet och de aktiviteter som 

krävs för att öka elevernas förståelse. Ytterligare en riskfaktor med lärares otillräckliga 

ämneskunskaper är att de tenderar att ha med sig egna felaktigheter och missförstånd kring 

ämnesinnehållet in i undervisningen. Sannolikheten är då stor att lärarna överför dessa 

felaktigheter och missförstånd till eleverna (McConell m.fl., 2013). Vidare menar McConell 

m.fl. (ibid) att goda ämneskunskaper istället hjälper läraren att förutse vilka svårigheter 

eleverna troligtvis ställs inför inom arbetsområdet. Dessutom ökar lärarens förmåga att 

kartlägga elevernas nuvarande kunskaper så att det går att förebygga eventuella missförstånd 

hos eleverna. För att läraren ska ges möjlighet att bygga upp denna förståelse för 

ämnesinnehållet och arbeta fram strategier för hur detta på bästa sätt överförs till eleverna 

menar Jones och Moreland (2004) att läraren måste ha med sig tillräckliga ämnes- och 
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didaktiska kunskaper inom området. 

Undvikande av praktiskt arbete är ytterligare en strategi som lärare med låg eller otillräcklig 

ämneskunskap tenderar att använda sig av (Harlen m.fl., 1995). Anledningen till denna 

strategi verkar vara att lärare vill undvika oförutsedda händelser och situationer som anses 

svåra att hantera. Detsamma gäller för metoder som open-ended instructions (öppna frågor) 

där det inte finns något garanterat rätt eller fel svar. Även denna typ av undervisningsmetod 

gör det svårare för läraren att i förväg kunna förutsäga undervisningens riktning och innehåll 

(Czerniak & Chiarelott, 1999). Enligt Sanders, Borko och Lockard (1993) utvecklar lärare 

efter hand en slags kunskapsbas inom de olika arbetsområden som undervisningen bygger på 

inom ämnet. Med hjälp av denna kunskapsbas blir det sedan lättare, även för en obehörig 

lärare, att känna sig trygg i att leda diskussioner och praktiska moment i undervisningen.   
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4.	  Metod	  

Nedan presenteras och argumenteras kring det metodval som denna studie bygger på. Vidare 

följer en presentation av studiens genomförande, samt urvalsprocessen. Därefter resoneras 

kring de forskningsetiska principer som finns att förhålla sig till som forskare. Därnäst följer 

en beskrivning av vilket tillvägagångssätt som använts för att bearbeta datamaterialet samt en 

redogörelse av studiens tillförlitlighet. Slutligen presenteras några tankar kring metodkritik.  

4.1	  Val	  av	  metod	  

Utifrån studiens frågeställningar har en kvalitativ analysmetod valts. Detta innebär att 

studiens tillvägagångssätt leder fram till att mönster synliggörs och uppmärksammas för att 

skapa mening ur en större mängd data (Fejes & Thornberg, 2009). Både insamlingen av 

datamaterialet samt analysmetoden har kopplats till ett induktivt förhållningssätt. Enligt Fejes 

och Thornberg (ibid) bidrar detta tillvägagångssätt till att forskaren förstår och kan förklara 

den sociala process eller aktivitet som studeras. I den här studien motsvaras denna sociala 

aktivitet av undervisning inom de naturorienterande ämnena.  

Den metodansats som valts till studien är fenomenografi. Enligt Dahlgren och Johansson 

(2009) syftar denna metodansats till att beskriva och analysera intervjupersonernas tankar, 

uppfattningar och attityder gentemot ett visst fenomen. Som tidigare nämnts är syftet med 

denna studie att synliggöra lärares åsikter om huruvida en högre ämneskunskap påverkat 

deras sätt att undervisa i de naturorienterande ämnena inom grundskolans årskurs 4-6. Att 

använda en metodansats som fokuserar på tankar, uppfattningar och attityder stämmer därmed 

väl överens med studiens syfte.  

I denna studie har kvalitativ semistrukturerad intervju använts som datainsamlingsmetod. 

Valet av datainsamlingsmetod stöds av Dahlgren och Johansson (2009) som menar att 

fenomenografi som metodansats är väl anpassad att användas tillsammans med 

datainsamlingsmetoden semistrukturerad intervju. En kvalitativ intervju tenderar att vara 

öppen i sin karaktär (Bryman, 2011). Med detta menas att den inte följer en strikt 

förutbestämd ordning som intervjuaren aldrig avviker ifrån. Att intervjun är semistrukturerad 

innebär dock att den inte heller är helt ostrukturerad utan forskaren utgår från en förberedd 

intervjuguide. Intervjuguidens frågor bygger på studiens syfte och frågeställningar. Utrymme 

finns dock för följdfrågor om forskaren upplever att det behövs för att förtydliga eller 

fördjupa intervjupersonernas svar.  
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Anledningen till att kvalitativ semistrukturerad intervju använts i denna studie är att det anses 

vara en effektiv metod då syftet är att synliggöra deltagarnas uppfattningar och synsätt 

(Bryman, 2011). Denna typ av datainsamlingsmetod har därmed en tydlig koppling till 

studiens syfte och frågeställningar eftersom dessa utgår från intervjupersonernas tankar och 

åsikter. Dessutom ger möjligheten att ställa följdfrågor till intervjupersonerna en bättre insyn i 

bakomliggande faktorer till intervjupersonernas tankar och åsikter. Detta är viktigt för att 

avgöra huruvida det är just högre ämneskunskaper som påverkat lärarnas undervisning. Vilket 

i sin tur är avgörande för att uppnå studiens syfte.   

4.2	  Studiens	  genomförande	  

Intervjuguiden som använts i denna studie bestod av fyra stycken introducerande frågor för att 

få lite bakgrundsinformation till intervjupersonernas naturorienterande undervisning. Därefter 

följde fem stycken frågor som var fokusfrågorna i intervjun. I intervjuguiden fanns också en 

del följdfrågor som användes vid behov, se även bilaga 1. Intervjun beräknades ta cirka trettio 

minuter och samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon och transkriberades efteråt. 

Anledningen till att intervjuerna spelades in var på grund av svårigheten att som forskare 

hinna skriva ner allt som sägs under intervjuns gång. Denna svårighet riskerar att försämra 

forskarens uppmärksamhet på intervjupersonens svar och beteende. Något som kan resultera i 

en lägre kvalitet på intervjuns innehåll (Bryman, 2011). Ytterligare en fördel med att spela in 

intervjuerna är att forskaren efteråt kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen i sin helhet. 

Denna möjlighet ökar datamaterialets tillförlitlighet samt underlättar det fortsatta 

analysarbetet (ibid).    

4.3	  Urval	  

Urvalet i denna studie består av sex stycken lärare som arbetar inom grundskolans årskurs 4-

6. Lärarna arbetar vid två olika skolor i en mindre kommun i Östergötlands län. Samtliga 

utvalda lärare har en lärarexamen och undervisar inom de naturorienterande ämnena. Dock 

har de tidigare saknat behörighet för att undervisa inom dessa ämnen. Idag är de utvalda 

lärarna behöriga inom ett eller flera av de naturorienterande ämnena efter att de läst in högre 

ämneskunskaper på högskola eller universitet.   

 

Det urval som gjorts i studien är både målstyrt och bekvämlighetsstyrt. Ett 

bekvämlighetsurval definieras av att forskaren använder respondenter som finnas tillgängliga 

(Bryman, 2011). I denna studie har kontakter från skolor där jag genomfört min 
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verksamhetsförlagda utbildning utnyttjats för att hitta intervjupersoner. Detta 

tillvägagångssätt är ett slags bekvämlighetsurval och har använts till följd av studiens 

begränsade tidsutrymme. Studiens urval är även målstyrt eftersom intervjupersonerna valts 

utifrån kriterier med tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar (ibid).  

 

Valet av antal intervjupersoner grundas i att det genererar ett datamaterial som anses 

tillräckligt omfattande men ändå rimligt att bearbeta inom avsatt tidsram. Då det finns en 

möjlighet att lärare vid en och samma skola enats om att arbeta utifrån bestämda metoder eller 

arbetssätt, oavsett behörighet, kan det försvåra studiens potential att se likheter och skillnader 

mellan intervjupersonerna. I ett försök att minska den risken representerar därför 

intervjupersonerna som valts ut till studien två olika skolor.  

4.4	  Forskningsetiska	  grunder	  

Enligt Bryman (2011) finns det huvudsakligen fyra stycken etiska principer som svensk 

forskning måste förhålla sig till. Dessa principer kan formuleras som fyra stycken krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonerna om studiens syfte 

på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Vidare ska intervjupersonerna informeras om att allt 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när helst de önskar (ibid). 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare aktivt måste tacka ja till att delta i studien. 

Förutsättningen för att deltagarna ska kunna avgöra om de vill delta eller inte är att de har bra 

insyn i studiens syfte och tillvägagångssätt, samt vet vad som förväntas av dem som deltagare 

(ibid). I denna studie delgavs information om studiens syfte och tillvägagångssätt via 

mejlkontakt med intervjupersonerna. Samtliga utvalda intervjupersoner besvarade detta mejl 

med att godkänna sitt deltagande i studien. I början av varje intervju poängterades även att 

deltagandet var frivilligt och att intervjupersonerna när som helst hade möjlighet att avbryta 

om de så önskade. Därmed anser jag att informations- och samtyckeskravet är uppfyllt i 

denna studie. Konfidentialitetskravet innebär att all information och alla personuppgifter som 

ingår i forskningen ska hanteras konfidentiellt (ibid). Detta krav har i den här studien uppnåtts 

genom att ingen obehörig haft tillgång till datamaterialet, samt att deltagarna avidentifierats. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att datamaterialet som samlas in enbart får nyttjas till det 

specifika forskningsändamålet (ibid). Detta garanteras i denna studie.  
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4.5	  Bearbetning	  av	  data	  

Som analysmetod till denna studie har tematisk analys valts. Tematisk analys är en kvalitativ 

induktiv dataanalys. Denna teori är starkt knuten till ett induktivt förhållningssätt, vilket 

innebär att det finns ett nära samband mellan datainsamling, analys och den resulterande 

teorin (Bryman, 2011). Som nämnts ovan har studien ett induktivt förhållningssätt, vilket 

stärker valet av tematisk analys som analysmetod. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver 

en typ av tematisk analys som har en tydlig koppling till en fenomenografisk metodansats. 

Författarna summerar denna analysmetod i sju steg. Dessa är;  

1. att bekanta sig med materialet 

2. kondensation 

3. jämförelse  

4. gruppering  

5. artikulera kategorierna 

6. namnge kategorierna  

7. kontrastiv fas 

I denna studie användes dessa sju steg som riktlinje för analysarbetet. Först lästes de 

transkriberade intervjuerna flera gånger, samtidigt som anteckningar fördes i marginalerna 

(steg 1). Därefter identifierades de viktigaste passagerna i intervjuerna (steg 2). Dessa 

klipptes sedan ut och färgkodades. Färgkoderna underlättade för att särskilja de olika 

intervjuerna. De urklippta och färgkodade utdragen jämfördes därefter med varandra för 

att urskilja likheter och skillnader mellan de olika intervjupersonernas svar (steg 3). 

Likheterna och skillnaderna relaterades till varandra för att kunna grupperas (steg 4). 

Nästa steg var att granska de grupper som tagits fram för att avgöra om dessa fungerade 

som representativa kategorier för datamaterialet (steg 5). I vissa fall ansågs variationen 

inom gruppen vara för stor och då infördes ytterligare grupper för att begränsa 

kategoriernas bredd. När kategorierna ansågs representativa för studiens datamaterial 

namngavs de (steg 6). Det slutliga steget var att jämföra de olika kategorierna med 

varandra för att avgöra huruvida vissa utvalda passager från datamaterialet ansågs passa in 

i flera av kategorierna (steg 7). Arbetet i detta steg resulterade i att antalet kategorier 

minskade på grund av att vissa kategorier slogs ihop till en och samma. De slutliga 

kategorierna presenteras i sin helhet under ”resultat” med hjälp av citat från det 

transkriberade datamaterialet. Syftet med citaten är att exemplifiera och förtydliga 

kategoriernas betydelse och innebörd.      
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4.6	  Tillförlitlighet	  

Enligt Bryman (2011) är inte mätning det man som forskare främst är intresserad av inom 

kvalitativ forskning. Därmed anses inte heller begreppen reliabilitet och validitet vara de bästa 

att använda för att avgöra studiens tillförlitlighet. Reliabilitet är ett mått på studiens 

tillförlitlighet, det vill säga sannolikheten för att resultatet blir detsamma om studien 

genomförs på nytt (ibid). Begreppet validitet mäter istället i vilken utsträckning studiens 

genomförande och metoder bidrar till att undersöka det som avses (Thornberg & Fejes, 2009). 

Inom kvalitativ forskning har det istället tagits fram alternativa begrepp som används för att 

säkerställa en studies tillförlitlighet. Dessa begrepp är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Nedan redogörs kort för vad dessa 

fyra begrepp står för samt hur de kommer till uttryck i denna studie.   

 

Tillförlitlighetsbegreppet berör det faktum att det finns flera olika sätt att uppfatta och 

beskriva den sociala verklighet som studeras inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 

2011). Den här studien förhåller sig till detta begrepp genom att utgå från forskningsetikens 

lagar och riktlinjer, samt de teorier och metoder som studien byggts upp kring. Vidare avses 

resultatet från studien spridas till berörda aktörer inom skolans värld, t ex verksamma lärare, 

rektorer och lärarutbildare. Detta för att säkerställa att studiens resultat framställs i samklang 

med aktörernas uppfattningar om den naturorienterande undervisningen. När det kommer till 

överförbarhetsbegreppet menar Bryman (ibid) att det inom den kvalitativa forskningen är 

forskarens uppgift att återge en så omfattande och djupgående beskrivning som möjligt av den 

situation eller miljö som studerats för att återge det unika i just den. Sedan är det upp till 

läsaren att bedöma om och hur resultatet från studien går att överföra till en annan kontext. 

Rimligheten att genomföra en likande studie som den här fast i en ny kontext och nå fram till 

exakt samma resultat känns låg. Dock borde det vara möjligt att nå ett liknande resultat.  

Pålitligheten hos en kvalitativ studie motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning (ibid). 

För att säkerställa pålitligheten i denna studie genomförs en noggrann och fullständig 

redogörelse av forskningsprocessens samtliga delar. Det slutliga kriteriet om möjligheten att 

styrka och konfirmera berör forskarens försök att framställa sin objektivitet i studien (ibid). 

För att uppnå detta kriterium eftersträvas att i största möjliga mån undvika påverkan från egna 

värderingar i den här studiens upplägg och slutsatser.  
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4.7	  Metodkritik	  

Som nämnts tidigare finns många fördelar med att använda kvalitativ semistrukturerad 

intervju i denna studie. Dock finns det även vissa begränsningar med att använda intervju som 

datainsamlingsmetod. För det första kan intervjupersonerna tro att de förväntas svara på ett 

visst sätt, något som kallas för social önskvärdhet (Bryman, 2011). För det andra så finns här 

även en problematik kring ”felaktiga” svar till följd av minnesfel. Intervjupersonerna svarar 

inkorrekt på frågorna på grund av att de missminner sig situationen. För det tredje kan det 

även finnas en skillnad mellan intervjupersonens uppgivna beteende och deras faktiska 

beteende i praktiken. Dessa risker skulle kunna undvikas genom att istället använda metoden 

observation. I denna studie anses dock att datainsamlingsmetoden intervju föredras framför 

observation av forskningsetiska skäl. För att kunna observera ”sanningen” krävs att 

observatören till viss del undanhåller studiens syfte från observationsobjektet (ibid). I annat 

fall riskerar man att den observerade ändrar sitt beteende för att framställas som en bättre 

lärare. Att undanhålla den typen av information ifrågasätter informations- och 

samtyckeskravet i de forskningsetiska principerna (ibid) och därmed anses intervju vara ett 

bättre metodval i denna studie.  
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5.	  Resultat	  

Nedan presenteras de kategorier som framkommit efter genomgången analys av 

datamaterialet. Då analysarbetet utgått från studiens tre frågeställningar presenteras de olika 

kategorierna under tre rubriker som skapats utifrån dessa frågeställningar. Resultatet grundar 

sig på intervjupersonernas tankar och åsikter om de naturorienterande ämnena och om sin 

undervisning i dessa ämnen. Det är viktigt att poängtera att resultatet i denna studie därmed 

enbart är representativt för dessa lärare. För att tydliggöra kategoriernas innebörd används 

utdrag från datamaterialet i form av citat från de transkriberade intervjuerna. Syftet med 

citaten är att exemplifiera och konkretisera kategorierna. I citaten refereras lärarna till den 

bokstav som de tilldelats i avidentifieringen.  

5.1	  Lärares	  förhållande	  till	  den	  naturorienterande	  undervisningen	  

Nedan presenteras de fyra kategorier som analysarbetet resulterat i utifrån studiens första 

frågeställning. Denna berör huruvida lärares förhållande till den naturorienterande 

undervisningen förändrats till följd av en högre ämneskunskap. De kategorier som 

identifierats är ökad förståelse, ökat självförtroende, ökad motivation, och en bättre lärar-elev-

relation.  

5.1.1	  Ökad	  förståelse	  

I intervjuerna med lärare A, B, D och F framkommer det att högre ämneskunskaper resulterat 

i att lärarna fått en större överblick över de naturorienterande ämnena. Ett citat från lärare A 

sammanfattar dessa tankar; 
 

Jag har mycket bättre koll själv på hur saker och ting hänger ihop. Många saker är ju väldigt 

komplicerade egentligen, om man går till botten med dem. Det är ju liksom nobelprisnivå! Men jag 

känner att jag har mycket bättre koll nu på hur det hänger ihop (personlig kommunikation, 14 april 

2015).    

 

Högre ämneskunskaper hjälper därmed lärarna att lättare se samband mellan olika områden 

inom ämnena. En kunskap som gör det möjligt att koppla ihop de olika delarna till en helhet. 

Förmågan att se ämnet i sin helhet och inte bara som lösryckta delar har bidragit till en större 

flexibilitet i den naturvetenskapliga undervisningen. Något som lärare D lyfter fram; 
 

När jag läst kurserna känner jag mig mer trygg i att jag fått mer kött på benen och då kan jag använda 

det. Och när jag undervisar inom ett område så har jag det i bakhuvudet och kan ta till det. Man 
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behöver inte bara köra på raka spåret, man kan ta in mer saker och bygga på (personlig 

kommunikation, 28 april 2015). 

 

Förmågan att sporadiskt kunna fånga tillfället när det dyker upp i undervisningen är därmed 

något som gör att lärare känner sig mer trygga i sin lärargärning.   

5.1.2	  Ökat	  självförtroende	  

I flera av intervjuerna framkommer det att en högre ämneskunskap gett lärarna ett ökat 

självförtroende att undervisa inom de naturorienterande ämnena. Det ökade självförtroendet 

har därmed lett till att dessa lärare vågar prova mer i sin naturorienterande undervisning. 

Denna förändring uttrycks av lärare A, B, C och F och exemplifieras här med ett citat från 

intervjun med lärare C; 
 

Ju mer man läser ju säkrare känner man sig och desto mer har man att komma med också. Så det finns 

ju ett klart samband där, med ämneskunskaper och hur man gör. Jag vågar prova lite mer nu när jag 

vet på ett ungefär hur det kommer att gå (personlig kommunikation, 16 april 2015). 

 

Ett ökat självförtroende i och med högre ämneskunskaper resulterar därmed i att eleverna med 

en större sannolikhet får en mer heltäckande undervisning i de naturorienterande ämnena. 

Något som också uttrycks av lärare A, B och C då de poängterar att de inte längre undviker att 

ta upp vissa områden på grund av att de anser sig ha otillräckliga kunskaper att delge 

eleverna. Ett citat från intervjun med lärare C sammanfattar dessa tankar på ett bra sätt; 
 

Är man inte riktigt säker så undviker man vissa grejer, när man inte riktigt vet hur det kommer att 

landa. Ett experiment till exempel. Nej, då hoppar man över det istället. Nu kan jag känna att jag har 

lite mer på fötter (personlig kommunikation, 16 april 2015). 

 

Flera av lärarna anser alltså att en högre ämneskunskap resulterat i att de idag känner sig 

säkrare. Att de har fått ett bättre självförtroende med sig in i sin lärarroll när de undervisar 

inom de naturorienterande ämnena.  

5.1.3	  Ökad	  motivation	  

Högre ämneskunskaper har även resulterat i en ökad motivation hos flera av de intervjuade 

lärarna. Lärare D, E och F menar att deras intresse för de naturorienterande ämnena har ökat i 

och med inläsningen av ämneskunskaperna. Detta uttrycks av lärare E; 
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Sen har man blivit mer intresserad ju mer man läst. Och vi hade ett jättebra kursmaterial. Så intresset 

har nog ökat i och med kurserna (personlig kommunikation, 28 april 2015). 

 

I och med de högre ämneskunskaperna har lärarna hittat ny energi hos sig själva och känner 

idag att de tycker undervisningen inom de naturorienterande ämnena är rolig och givande. En 

känsla som i intervjun med lärare D framkom genom detta citat; 
 

Jag har fått ny inspiration och nya infallsvinklar av att läsa kurserna. Det har gjort att det blivit 

roligare att undervisa (personlig kommunikation, 28 april 2015). 

 

Undervisningen inom de naturorienterande ämnena har därmed blivit både roligare och mer 

inspirerande för några av de lärare som deltog i denna studie. Högre ämneskunskaper har 

hjälpt dessa lärare att hitta motivationen att vilja bedriva bra undervisning inom de 

naturorienterande ämnena.   

5.1.4	  En	  bättre	  lärar-‐elev-‐relation	  

Den fjärde och sista kategorin som identifierats utifrån denna frågeställning berör relationen 

mellan lärare och elever. Intervjuerna med lärare A, B, C och F pekar på att högre 

ämneskunskaper bidragit till att lärarna anser sig ha mer att erbjuda eleverna i sin 

naturorienterande undervisning idag. Lärare A uttrycker detta;  
 

Man ska ha en bred repertoar. Man kan så mycket själv att man kan och vågar göra det och det och 

det. Man känner sig hemma på många arenor. Gör man inte det så tar man inte till det. Man måste 

känna att man behärskar det själv för att kunna göra det med eleverna (personlig kommunikation, 14 

april 2015). 

 

Att ha mer att erbjuda eleverna anses vara positivt eftersom läraren i och med denna känsla 

upplever en större trygghet i att undervisa inom de naturorienterande ämnena. Vidare menar 

lärarna att trygghetskänslan hjälpt dem att möta eleverna på ett mer öppet och avslappnat sätt 

i undervisningen. Detta förmedlas i intervjun med lärare B;  
 

Om jag blir säkrare i ämnet så blir jag mer avslappnad och kan göra saker och möta eleverna på ett 

annat sätt. Det blir mer öppet på något sätt så att eleverna vågar fråga mer (personlig kommunikation, 

15 april 2015). 
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Högre ämneskunskaper förändrar därmed hur läraren uppträder gentemot eleverna i 

klassrummet. Lärare F anser sig till exempel visa en större entusiasm inför att få undervisa 

sina elever inom de naturorienterande ämnena; 

 
Sen tycker jag att det är så roligt att ta med eleverna på den här resan! Och få väcka deras intresse. Att 

man kan fascineras tillsammans (personlig kommunikation, 30 april 2015). 

 

Citatet pekar på att lärarens intresse inom ämnet överförs till eleverna. Att läraren ser det som 

att lärare och elever lär tillsammans. Engagemanget gentemot eleverna blir större. Vidare 

framkommer att högre ämneskunskaper gett lärarna nya tankar och idéer att använda sig av 

inom den naturorienterande undervisningen. Detta lyfts fram av lärare D på följande sätt; 
 

Kurserna har gett mig många förslag på grejer som ger tips till min undervisning. Det är roligt att 

prova lite nytt! (personlig kommunikation, 28 april 2015) 

 

Genom att läraren uppdaterar eller utökar sina kunskaper gynnas alltså eleverna av lärarens 

motivation att fördjupa eller förfina sin undervisning.   

5.2	  Planeringen	  av	  den	  naturorienterande	  undervisningen	  

Studiens andra frågeställning berör på vilka sätt lärare anser att högre ämneskunskaper 

påverkat deras sätt att planera undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena. I relation 

till denna frågeställning har fyra olika kategorier identifierats. Dessa är; förändrad 

utgångspunkt, identifiering av undervisningens innehåll, kollegialt utbyte, samt bedömning.  

5.2.1	  Förändrad	  utgångspunkt	  

Utifrån intervjuerna med lärare B, C, D, E och F synliggörs faktumet att dessa lärare har 

förändrat sin utgångspunkt i planeringsarbetet. Från att tidigare utgått mer från läromedel och 

färdiga lärarhandledningar har de istället övergått till att använda sig av läroplanens 

kursplaner och kunskapskrav för de naturorienterande ämnena. Ett citat från lärare B påvisar 

detta; 
 

Idag brukar jag titta i LGR 11, centralt innehåll och förmågorna, och bestämmer mig för ett tema. Sen 

utifrån det försöker jag få in de olika bitarna. Jag är inte alls lika beroende av en bok. Förut kan jag 

säga att jag nästan uteslutande gick efter boken när jag lade upp teman eller så. Nu är jag inte alls lika 

låst vid boken. Jag känner mig lite säkrare vilket gör att jag ger mig själv lite större frihet när jag 

planerar (personlig kommunikation, 15 april 2015). 
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Högre ämneskunskaper möjliggör ett mer personligt förhållningssätt mellan ämnet och 

lärarens undervisning. Undervisningen kan därmed planeras utifrån undervisningsmetoder 

som den enskilda läraren känner sig bekväm med att använda. Resultatet visar även att lärares 

förmåga att inte behöva vara styrd av ett läromedel för att planera upp undervisningen inom 

de naturorienterande ämnena hjälper dem att utgå mer från elevernas perspektiv i 

planeringsstadiet. Lärare B, E och F lyfter bland annat vikten av att i planeringsstadiet fundera 

över vilka begrepp som är relevanta för eleverna att känna till inom arbetsområdet. Lärare E 

förmedlar detta genom följande citat; 
 

Jag försöker tänka på vilka viktiga begrepp som behövs för att förstå det stora hela. Att man förstår det 

man pratar om. För att man överhuvudtaget ska förstå så är det viktigt att man förstår orden och vet 

vad de står för. Att kunna beskriva saker, sätta ord på det man upptäcker. Jag tror ofta att man pratar 

över huvudet på eleverna. Det kan lätt bli det inom NO i och med att det finns så mycket specifika ord 

(personlig kommunikation, 28 april 2015). 

 

Utan förståelse för begreppen kan inte eleverna beskriva och förklara de teorier och fenomen 

som arbetsområdet berör. Det uppstår därmed ofta missuppfattningar mellan lärare och elever. 

Lärare F poängterar just vikten av att kartlägga elevernas förkunskaper innan man planerar 

upp ett nytt arbetsområde; 
 

Jag börjar med att ta reda på vart barnen är. Vad de kan. Då får man in lite kritiska aspekter som man 

själv kan sortera upp lite så här: ”Det här måste jag vara lite extra noga med för jag ser här att vi har 

många barn som har lite egna uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen”. Och sen finns det olika 

studier som också kan hjälpa mig att peka på vissa vanliga missuppfattningar som finns hos elever 

(personlig kommunikation, 30 april 2015).  

 

Kartläggningen synliggör eventuella svårigheter och missuppfattningar som finns hos 

eleverna och hjälper läraren att planera upp arbetsområdet utifrån undervisning som 

förebygger eller korrigerar dessa.   

5.2.2	  Identifiering	  av	  undervisningens	  innehåll	  

Den andra kategorin under frågeställning två berör en förändring hos lärarna att lättare kunna 

identifiera vilka områden som ska beröras i den naturorienterande undervisningen. Detta 

uttrycks av lärare B; 
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Idag kan jag tänka mer: ”Vad är syftet?” och så vågar jag sovra lite mer. Innan hade jag inte en 

susning. Jag var rädd att jag missade något om jag tog bort något som stod i läromedlet eller 

lärarhandledningen (personlig kommunikation, 15 april 2015).  

 

Högre ämneskunskaper möjliggör för läraren att identifiera och synliggöra det mest väsentliga 

ifrån ämnesinnehållet. Något som gör undervisningen tydligare för eleverna. Detta lyfts fram 

av lärare F; 

 
Jag har fått mer fokus så att jag kan lägga upp vägen genom arbetsområdet och se de stora idéerna. 

När du kan ditt område då vet du vad som är det absolut viktigaste att de förstår. Så att de inte får 

missuppfattningar. Alltså att man fastnar i andra saker som leder barnen lite, ja det blir för snårigt. 

Högre ämneskunskaper gör att du själv förstår vad du ska hålla dig till. Det blir tydligare för eleverna 

också, vad de ska lära sig (personlig kommunikation, 30 april 2015).   

 

Att identifieringen av undervisningens innehåll blivit enklare i och med högre 

ämneskunskaper framgår även av lärare A, B och C. De menar att deras planering blivit mer 

strukturerad och genomtänkt. I intervjun med lärare C lyftes detta genom följande citat; 
 

Jag var inte lika strukturerad i mitt sätt att planera innan jag läste kurserna. De här kurserna har 

hjälpt mig att bli mer genomtänkt i planeringen (personlig kommunikation, 16 april 2015). 

 

Förmågan att få en tydlig struktur över arbetsområdet redan i planeringsstadiet har även hjälpt 

lärarna att se till hela lärandeprocessen. Lärare C, D och F hänvisar till detta som att de lättare 

ser helheten i sina planeringar. Lärare D delger dessa tankar i följande citat; 
 

Jag försöker att tänka på att göra en ordentlig pedagogisk planering för varje tema för att kunna se 

vilket centralt innehåll jag jobbar med och vilka kunskapskrav som täcks in. Det är viktigt att ha med 

vad de ska kunna när arbetsområdet är slut och hur de ska bli bedömda i slutänden, så att de ser det 

från början. Och sedan försöker jag få variationen i arbetssätt eftersom alla lär sig på olika sätt. Jag 

tror variationen gör att eleverna stimuleras mer. Även variation i redovisningarna tror jag är viktigt 

(personlig kommunikation, 28 april 2015). 

 

Här framgår att ämnesinnehåll, mål att arbeta mot, arbetssätt som används i undervisningen, 

samt hur eleverna bedöms i slutet av arbetsområdet finns representerat och specificerat i 

lärarens planering. Lärandeprocessen blir därmed tydligt framträdande för både lärare och 

elever. Vidare förmedlar samtliga lärare i sina intervjuer att de i och med högre 
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ämneskunskaper planerar sin naturorienterande undervisning mer utifrån större 

sammanhängande teman. Lärare D beskriver det enligt; 
 

Jag utgår från det centrala innehållet i kursplanerna och försöker dela upp det mellan årskurserna och 

terminerna så att jag får med alltihop. Sedan försöker jag skapa arbetsområden runt det innehållet. 

Och gärna att man försöker få med flera delar från olika håll. Både från de olika NO-ämnena, men 

även att försöka få in andra ämnen som svenska. Till exempel att skriva beskrivande texter till en 

blomma. Att jag försöker få ihop det (personlig kommunikation, 28 april 2015).   

 

Detta sätt att planera tydliggör progressionen inom de naturorienterande ämnena. Något som 

förmedlas av lärare A och F. Lärare A uttrycker det på följande sätt; 
 

Jag försöker mer än innan att hålla en röd tråd kan man säga. Jag försöker börja på en ganska enkel 

nivå och sedan leder det till hur saker och ting hänger ihop. Jag försöker väva ihop ämnena och hålla 

någon slags röd tråd. När man kommer till sexan kan man titta tillbaka och se den röda tråden och 

kunna använda kunskapen för att förklara och se hur det hänger ihop (personlig kommunikation, 14 

april 2015).  

 

Undervisningens olika arbetsområden eller teman ska bygga på varandra och det ska finnas en 

stigande kunskapsutveckling i lärandeprocessen.  

5.2.3	  Kollegialt	  utbyte	  

Lärare B, C, D och F menar att ökade ämneskunskaper inom den naturorienterande 

undervisningen har resulterat i att de oftare vänder sig till kollegor för att utbyta tankar och 

idéer. Det kan röra sig om att låna material och få tips och råd angående undervisningsidéer. I 

intervjun med lärare B framkommer detta genom följande citat; 
 

Man känner att det finns fler att bolla med. Man diskuterar: ”Hur gjorde du det då? Det var smart! Då 

kan väl jag få låna de grejerna när du är färdig”. Det blir ett mer öppet snack. Vilket har varit positivt 

tycker jag (personlig kommunikation, 15 april 2015). 

 

Högre ämneskunskaper genererar därmed i ett större kollegialt utbyte vid planeringen av den 

naturorienterande undervisningen, vilket resulterar i ett större didaktiskt fokus.   

5.2.4	  Bedömning	  

Den sista kategorin som identifierats i relation till lärarnas planering av den naturorienterande 

undervisningen berör bedömningen av elevernas kunskaper. Lärare B, C, D och F anser att 

högre ämneskunskaper ökat medvetenheten om bedömningens betydelse. Denna medvetenhet 
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har resulterat i att lärarna blivit tydligare med att synliggöra bedömningen för eleverna. Lärare 

D poängterar detta; 
 

Extra viktigt i planeringsstadiet tycker jag det är att göra det tydligt gentemot eleverna vad det är de 

ska kunna och hur de blir bedömda. Eleverna ska se vad som krävs redan i uppstarten. De måste veta 

sin riktning annars kan jag inte kräva det av dem. Jag måste precisera kunskapskraven åt dem för att de 

ska förstå dem och veta vad de ska göra (personlig kommunikation, 28 april 2015).  

 

Bedömningen måste vara genomtänkt och kopplad till övriga moment inom arbetsområdet. 

Eleverna ska redan vid uppstarten av ett nytt arbetsområde få information om vad som 

bedöms, samt när och hur de blir bedömda.  

5.3	  Genomförandet	  av	  den	  naturorienterande	  undervisningen	  

Den tredje frågeställningen berör hur lärares genomförande av den naturorienterande 

undervisningen förändrats till följd av högre ämneskunskaper. Även här identifierades fyra 

kategorier. De kategorier som identifierats är; diskussioner, praktiskt arbete kopplat till teori, 

enskilt arbete, samt vardagsanknytning.   

5.3.1	  Diskussioner	  

I samtliga intervjuer framstår diskussioner vara ett mer vanligt förekommande arbetssätt i den 

naturorienterande undervisningen efter att lärarna tagit till sig en högre ämneskunskap. 

Samtliga lärare menar att de ofta använder sig av diskussioner i olika former. Det kan handla 

om diskussioner i helklass där läraren leder diskussionen, men det kan också handla om 

tillfällen då eleverna diskuterar två och två eller i lite större grupper om tre till fyra elever. 

Detta exemplifieras med ett citat från intervjun med lärare A; 
 

Ibland får de sitta två och två, tre och tre eller fyra och fyra för att först diskutera, brain storma, och 

sedan redovisa vad de kommit fram till i helklass. Det är ofta ett bra sätt för att få med så många som 

möjligt. I en stor grupp är det ett fåtal som räcker upp handen och deltar i helklassdiskussioner. Så då 

är det här att diskutera två och två först ett bra sätt för att få med fler (personlig kommunikation, 14 

april 2015).  

   
Att det uppstår en tvåvägskommunikation mellan lärare och elever anses viktigt för att 

aktivera eleverna mer i undervisningen. Vidare poängteras att diskussioner behövs för att 

eleverna ska kunna hjälpa varandra att komma framåt i lärandeprocessen. Lärare E lyfter 

diskussionens betydelse i detta citat; 
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Det är viktigt att prata tillsammans tror jag. Att de inte sitter för sig själva bara. Vi diskuterar ofta i 

helklass, men också två och två. Så att de får höra andras tankar och kan få nya egna tankar. Så att de 

ska få en chans att få syn på det som de kanske inte själva upptäcker (personlig kommunikation, 28 

april 2015). 

 

Eleverna tillåts på detta sätt delta mer i undervisningen och lärarna signalerar till eleverna att 

den egna ansträngningen leder till ett bättre lärande. Undervisningen blir ett kunskapsutbyte 

där lärare och elever lär tillsammans.   

5.3.2	  Praktiskt	  arbete	  kopplat	  till	  teori	  

En annan kategori som framträtt tydligt i dataanalysen är att högre ämneskunskaper stärker 

kopplingen mellan det praktiska arbetet och teorin i den naturorienterande undervisningen. 

Samtliga lärare poängterar vikten av att låta teorin löpa parallellt med det praktiska arbetet 

genom hela arbetsområdet. Ofta används laborationer och experiment för att synliggöra och 

bekräfta teorin. Det praktiska förstärker då möjligheten att utifrån teorin dra slutsatser kring 

det eleverna upptäcker i det praktiska arbetet. Detta uttrycks bland annat av lärare B; 
 

Sen har man det att man ska testa om det stämmer det som står i faktan. ”Varför blir det så?” Att man 

utifrån testing kan applicera det på lagen eller regeln, att så här är det. Att man förstår kopplingen där 

(personlig kommunikation, 15 april 2015). 

 

Laborationer och experiment ska ha ett tydligt syfte kopplat till teori. Det framkommer även 

att utan den teoretiska kopplingen riskeras det praktiska arbetet bli ett oreflekterat ”görande” 

som genomförs enbart för att roa och underhålla eleverna. Lärare C uttrycker detta på följande 

sätt; 
 

Jag tycker laborationer ska vara tydliga för barnen. Alla laborationer är inte det. Det är bara kul att 

blanda lite och det pyser lite och så där. Men varför det gjorde det eller vad det berodde på, det 

kommer liksom inte fram. Laborationer ska vara så att det blir aha för barnen. Så att de stärker 

kunnandet (personlig kommunikation, 16 april 2015). 

 

Det praktiska arbetet blir ett sätt för läraren att synliggöra arbetsområdets lärandemål. 

Ytterligare en positiv aspekt av praktiskt arbete som nämns av lärarna är att det blir lättare att 

förklara teorin när man kan återkoppla till något konkret. Lärare E nämner detta; 
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Det blir lättare tycker jag! För då kan man koppla teorin till det man gjort och få fler att förstå när man 

pratar om det igen efteråt. Det blir inte bara att man läser om det utan de får faktiskt uppleva det för att 

kunna ta det till sig (personlig kommunikation, 28 april 2015). 

 

Det praktiska arbetet används därmed med syftet att underlätta för både lärare och elever i 

lärandeprocessen. Men lärarna lyfter även vikten av att eleverna genom praktiskt arbete tillåts 

öva på det naturvetenskapliga arbetssättet. I intervjun med Lärare F framkommer detta genom 

citatet; 
 

Laborationer använder jag för att öva det naturvetenskapliga arbetssättet. För att eleverna ska förstå 

hur en forskare jobbar och hur man kan få kunskap av att jobba på det sättet (personlig 

kommunikation, 30 april 2015).  

 

Den naturorienterande undervisningen ska delvis syfta till att eleverna blir införstådda med 

naturvetenskapen. Dess syfte och betydelse för dagens samhälle. Det är alltså inte bara 

ämneskunskaper som är i fokus, utan även ett specifikt arbetssätt ska övas och läras in. 

Därmed får det praktiska arbetet ytterligare en central aspekt i den naturorienterande 

undervisningen.   

5.3.3	  Enskilt	  arbete	  

Ett arbetssätt som förekommer mer sällan i den naturorienterande undervisningen i och med 

lärares högre ämneskunskaper är enskilt arbete. Högre ämneskunskaper ger lärare större 

självförtroende. Därmed tillåts eleverna vara mer delaktiga i och bidragande till 

undervisningen, vilket resulterar i mindre enskilt arbete. Detta uttrycks av lärare B i följande 

citat; 
 

Innan var det mycket mer enskilt arbete. Nu gör vi det här och sedan svarar ni på uppgifterna i 

övningsboken och sedan gick vi igenom det tillsammans. Som man gör när man själv känner att man 

inte är så säker i ämnet. Jag ville inte riskera att få några frågor som jag inte kunde svara på! Så det är 

absolut en skillnad (personlig kommunikation, 15 april 2015).  
 

Osäkerheten gör att lärare vill ha större kontroll över vad som händer i undervisningen och 

vad som kommer att tas upp. Läraren uppmuntrar därmed sällan frågor och diskussioner 

vilket begränsar elevernas delaktighet i undervisningen. Vidare menar lärare B, E och F att 

enskilt arbete begränsar elevernas lärande. Lärare F uttrycker det på följande sätt; 
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Jag tycker inte de lär sig någonting av det. Säg att de får en faktatext med instuderingsfrågor. Vad lär 

man sig på det? Man lär sig att svara på frågor! Och sökläsa i texten. Det kan vi lika gärna göra på 

svenskan. Vi gör det lite på NO:n, men jag tycker inte att det är så givande (personlig kommunikation, 

30 april 2015).  

 

Enskilt arbete förknippas med att läsa text och besvara frågor knutna till texten. Det anses inte 

fördjupa elevernas ämneskunskaper utan är mer ett inövande av lässtrategier och skriftliga 

formuleringar. Detta menar dessa lärare tillhör en annan ämneskategori och ska därför inte 

förekomma inom den naturorienterande undervisningen i någon större utsträckning.  

5.3.4	  Vardagsanknytning	  

Den sista kategorin som framträtt under denna frågeställning berör vikten av att den 

naturorienterande undervisningen har en tydlig koppling till elevernas vardag. Fem av sex 

lärare antyder på olika sätt i sina intervjuer att högre ämneskunskaper fått dem att inse vikten 

av att konkretisera naturvetenskapen och göra den verklig för eleverna. Annars riskeras att 

eleverna ser de naturorienterande ämnena som något som enbart förekommer i skolan. Detta 

framkommer i intervjun med lärare B; 
 

Det är viktigt att koppla det man gör i skolan till den verklighet som finns runt omkring på olika sätt. 

Man kan till exempel göra studiebesök. Eller så kan de få göra små undersökningar i hemmet. Så man 

tydligt ser kopplingen till verkligheten. Det är inte bara i boken i skolan (personlig kommunikation, 16 

april 2015).  

 

Naturvetenskap som förekommer enbart på teoretisk nivå i skolan blir abstrakt och någonting 

främmande för eleverna. Det framkommer även att vardagsanknytningen ökar elevernas 

intresse för den naturorienterande undervisningen. Lärare E lyfter detta på följande sätt; 
 

Jag tror på att ha saker som förknippas med den naturorienterande undervisningen i klassrummet hela 

tiden. Att till exempel ha en maskkompost ståendes så att man faktiskt ser att maskarna äter upp 

äppelskalen och det blir jord. Att det inte bara blir att man läser om det. Sådant tror jag är viktigt. Att 

man får se och bli förundrad! Sedan kan man tillsammans ta reda på fakta om det man ser och 

upptäcker (personlig kommunikation, 28 april 2015).  

 

Vardagsanknytningen, att faktiskt få uppleva, bidrar till att väcka elevernas intresse och 

engagemang till de naturorienterande ämnena. Den får dem motiverade att vilja ta reda på och 

lära sig mer om sin omvärld. Lärare D, E och F poängterar att praktiskt arbete ofta används 

med flera syften. För det första anses laborationer och experiment vara en bra metod för att 
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konkretisera teorin. Dessutom genererar praktiskt arbete i ett större engagemang och ett bättre 

lärande hos eleverna. Detta framkommer i intervjun med lärare D genom följande citat; 
 

Jag tycker det är viktigt att göra saker, praktiskt, och använda alla sinnen i den mån det går. NO är ett 

ämne som inbjuder till att göra saker. Att man måste undersöka för att upptäcka. Det är viktigt. Det är 

det här med inlärningen. Det är när de gjort med sina händer och fått upptäcka saker som de bäst 

kommer ihåg det. Det kopplas ju till teori ändå. Det här att kunna tänka innan. Vad tror man kommer 

att hända? De kanske har en vision om att så här är det. Och sedan genom att göra så upptäcker de 

kanske andra saker. Att det inte var som de trodde. Eller så får de en bekräftelse på att de tänkt rätt. 

Och sedan gäller det att komma fram till en slutsats. Så teorin kommer in ändå. Men jag använder 

laborationer mycket för att det ska bli en bättre inlärning (personlig kommunikation, 28 april 2015). 

 

Vardagsanknytning genom laborationer och experiment gör undervisningen mer meningsfull 

och därmed mer intressant för eleverna. Dessutom bidrar det praktiska arbetet till ett bättre 

lärande genom att fler sinnen stimuleras hos eleverna.  
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6.	  Analys	  och	  diskussion	  

Nedan diskuteras studiens resultat i relation till den teori och den tidigare forskning som 

presenterats i studiens bakgrund. Intervjupersonernas tankar och åsikter om de 

naturorienterande ämnena och om sin undervisning i dessa ämnen jämförs med tidigare 

forskares slutsatser för att uppmärksamma eventuella likheter och skillnader. Detta kopplas 

även till mina egna reflektioner och slutsatser utifrån arbetet med denna studie. För att 

tydliggöra sambandet mellan resultat och diskussion presenteras diskussionens olika delar 

under samma rubriker som användes i resultatdelen.  

6.1	  Lärares	  förhållande	  till	  den	  naturorienterande	  undervisningen	  

Hanuscin m. fl. (2011) menar att lärare med goda ämneskunskaper tar med sig en bred 

kunskapsbas in i den naturorienterande undervisningen. Denna kunskapsbas stärker lärares 

självförtroende och gör dem säkrare i sin lärarroll. Detta är något som även framkommit i den 

här studien. Majoriteten av intervjupersonerna som deltagit i studien anser att deras 

självförtroende ökat i och med högre ämneskunskaper. Vidare framkommer att de idag vågar 

prova mer i undervisningen så till vida att de inte längre undviker att ta upp vissa områden 

eller avstår från att utföra vissa praktiska moment. Att det finns ett positivt samband mellan 

ämneskunskaper och lärares självförtroende är något jag själv kan relatera till. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning inom lärarutbildningen har jag ibland fått undervisa inom 

ämnen som inte ingår i min behörighet. Avsaknaden av ämneskunskaper bidrar till en känsla 

av att inte kunna kontrollera utfallet av lektionen. Detta genererar i en känsla av stress och 

obehag hos mig som lärare. Osäkerheten kring min egen förståelse av ämnesinnehållet, samt 

hur jag på bästa sätt förmedlar detta till eleverna påverkar så klart mitt självförtroende som 

lärare. När självförtroendet avtar försvinner även glädjen i att undervisa. Jag har därför full 

förståelse för att man som lärare väljer att undvika eller avstå från vissa områden eller 

moment på grund av otillräckliga ämneskunskaper.  

 

Mina reflektioner kan relateras till Hanuscin m.fl. (2011) som poängterar att lärare som 

saknar kunskapsbas tenderar att förlora en del av sin flexibilitet och spontanitet i 

undervisningen. Just flexibilitet och spontanitet verkar vara egenskaper med stark koppling 

till lärares inställning till undervisningen. Känslan av att våga och kunna vara mer i stunden 

och bygga vidare på sådant som eleverna finner intressant gör undervisningen roligare för 

både lärare och elever. Flera av intervjupersonerna i denna studie förmedlar att högre 

ämneskunskaper genererat i ett större intresse för de naturorienterande ämnena. Vilket i sin 
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tur bidragit till en känsla av glädje inför att undervisa inom dessa ämnen. Som jag redan 

nämnt anser jag att högre ämneskunskaper hjälper mig som lärare att göra undervisningen 

roligare för både mig och eleverna. Utifrån egen erfarenhet kan jag se att jag som lärare 

uppvisar ett större engagemang i undervisningen när jag känner mig säker i min lärarroll. Från 

min egen skoltid minns jag att engagerade lärare bidrog till att göra undervisningen betydligt 

mer rolig och intressant att delta i. Enligt Håkansson och Sundberg (2012) är en god relation 

mellan lärare och elever en stor bidragande faktor till att lärande uppstår. Lärares 

ämneskunskap är därmed en viktig förutsättning för att skapa en bra lärandemiljö i 

klassrummet. Något som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling.  

 

Vidare menar Czerniak och Chiarelott (1999) att undervisning som präglas av lärares 

osäkerhet blir starkt kontrollerande och styrd. Detta för att läraren i förväg ska kunna känna 

sig väl förberedd genom att förutspå vad som kommer att tas upp. En sådan typ av 

undervisning tillåter inte eleverna att ställa frågor eller lyfta diskussioner. Intervjupersonerna i 

denna studie antyder liknande åsikter genom att hänvisa till en förändrad lärar-elev-relation. 

Med detta menas att högre ämneskunskaper bidragit till att lärarna anser sig ha mer att 

erbjuda eleverna. Förklaringen till denna förändring menar lärarna beror på deras ökade 

trygghetskänsla i klassrummet, vilket bidragit till ett mer öppet och avslappnat 

förhållningssätt gentemot eleverna. Lärarna är inte längre rädda för att låta eleverna bidra till 

undervisningen genom frågor eller kommentarer. Diskussioner ses istället som ett 

välkomnande inslag som berikar och fördjupar undervisningen. Att lärarna känner sig mer 

bekväma i detta undervisningssätt anser de beror på att högre ämneskunskaper bidragit till en 

större förståelse för ämnet som helhet. Förståelsen för samband och kopplingar mellan olika 

områden inom ämnet gör det lättare att möta och besvara elevernas frågor och kommentarer.   

 

Enligt min åsikt är förhållandet mellan lärare och elever av stor vikt för att skapa ett tryggt 

och tillåtande klassrumsklimat. Detta har i sin tur stor betydelse för elevernas lärande. Om 

man inte känner sig trygg att uttrycka sig inför lärare och klasskamrater hindras man från att 

våga prova sina tankar och idéer. Uteblivna diskussioner mellan lärare och elever eller mellan 

elever förhindrar elevernas chanser att influeras av andras tankar och idéer. Jag anser att 

möjligheten att prova sina tankar och idéer, även om man ibland inte når hela vägen fram, är 

avgörande för att lärande ska uppstå. Under min egen studietid har jag upptäckt att jag genom 

att testa olika möjligheter i diskussion med andra utmanar mina tankar till att förändras och 

utvecklas. Man tar till sig nya idéer eller omformar redan befintliga och det är ju det lärande i 
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grund och botten handlar om. Håkansson och Sundberg (2012) poängterar just att effektiv 

undervisning ska bygga på ett kollektivt lärande. Detta innebär att eleverna måste ges 

möjlighet att interagera med varandra för att utbyta kunskaper, erfarenheter och perspektiv. 

För detta krävs en kommunikativ lärandemiljö och jag påstår att en bra relation mellan lärare 

och elever är utgångspunkten för det kommunikativa klassrummet.  

6.2	  Planeringen	  av	  den	  naturorienterande	  undervisningen	  

I denna studie framkom att högre ämneskunskaper resulterat i att lärarna förändrat sin 

utgångspunkt vid planeringen av den naturorienterande undervisningen. Flera av 

intervjupersonerna lyfter att de tidigare varit mer beroende och styrda av läromedlet i 

planeringsstadiet. Detta på grund av rädsla för att missa något viktigt moment. Lärarna ansåg 

sig inte ha tillräckliga ämneskunskaper för att kunna identifiera det mest väsentliga inom 

arbetsområdet på egen hand. Istället förlitade de sig på att läromedelsförlaget gjort detta åt 

dem. Att använda sig av läromedlet som utgångspunkt är enligt Harlen m.fl. (1995) en vanlig 

strategi hos lärare som saknar adekvata ämneskunskaper. En risk med att använda denna 

strategi är att läraren inte har elevernas kunskaper i fokus vid planeringen av den 

naturorienterande undervisningen (McConell m.fl., 2013). Några av intervjupersonerna i 

denna studie anser att en högre ämneskunskap bidragit till att de idag utgår mer från elevernas 

kunskaper när de planerar sin naturorienterande undervisning. Dessa lärare menar att 

ämneskunskaperna hjälper dem att förutse och upptäcka elevernas svårigheter och 

missuppfattningar. Vilket leder till att de planerar sin undervisning med intentionen att 

förebygga eller korrigera dessa svårigheter och missuppfattningar hos eleverna. Resultatet 

från studien styrks av Jones och Moreland (2004) vilka anser att ämneskunskapen krävs för 

att läraren ska utveckla förmågan att planera undervisningen utifrån elevernas tidigare 

kunskaper.  

 

I relation till elevernas tidigare kunskaper poängterar några av lärarna i denna studie vikten av 

att sätta de ämnesspecifika begrepp, som tillhör arbetsområdet, i fokus när man planerar den 

naturorienterande undervisningen. Många begrepp inom de naturorienterande ämnena är 

begrepp som saknar motsvarighet i det vardagliga språket. Lärarna menar därför att eleverna 

måste bygga upp en förståelse för dessa begrepp för att kunna använda dem på ett korrekt sätt. 

Lärarnas åsikter finner stöd i Säljö och Wyndhamn (2002) vilka uppmanar lärare att 

introducera och utveckla eleverna i det naturorienterande språket. Författarna anser det vara 

av stor vikt att eleverna utvecklar detta ämnesspecifika språk för att kunna förstå och ta till sig 
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den naturorienterande diskursen. Utan den begreppsliga förståelsen uppstår lätt 

missuppfattningar mellan lärare och elever. Undervisningen riskerar att verka svår och 

obegriplig för eleverna på grund av att de inte förstår de betydelsebärande delarna, nämligen 

begreppen.  

 

Om inte elevernas kunskaper tas i beaktande vid planeringen tror jag att undervisningen 

riskerar att befästa eller ge upphov till missuppfattningar hos eleverna. Anledningen till detta 

menar jag är att undervisningen riskerar att bygga på ett felaktigt ämnesinnehåll i relation till 

elevernas kunskaper. Om undervisningen inte synliggör och utmanar elevernas svårigheter 

eller missuppfattningar bidrar den inte heller till att utveckla deras kunnande. De 

missuppfattningar som eleverna haft med sig in i undervisningen kommer då troligen att 

kvarstå. Om undervisningen dessutom utgår från en allt för svår nivå i relation till elevernas 

tidigare kunskaper riskeras att nya missuppfattningar uppstår. Mina tankar kring detta finner 

stöd i Vygotskijs teori om lärande. Inom denna teori framkommer att en kartläggning av 

elevernas nuvarande kunskaper hjälper läraren att identifiera vilken utmaning som krävs i 

undervisningen för att eleverna ska avancera till närmaste utvecklingszon (Säljö, 2014). 

Undervisningen ska sedan planeras utifrån det ämnesinnehåll och de arbetsmetoder som 

hjälper eleverna att nå den närmaste utvecklingszonen. Eleverna ska ges möjlighet att öva upp 

sin förmåga så att de successivt når det slutliga lärandemålet.    

 

Vygotskijs tankar om elevers lärande har en stark koppling till Håkansson och Sundbergs 

(2012) teorier om vad som kännetecknar en effektiv undervisning. Enligt dessa författare 

måste läraren kontinuerligt reflektera och analysera kring undervisningen och elevernas 

lärandeprocess. Analys och reflektion ska resultera i en avstämning av hur elevernas lärande 

fortskrider. Det måste gå att urskilja en positiv utveckling för att undervisningen ska anses 

vara effektiv och givande. Vikten av att jag som lärare har insyn i elevernas 

kunskapsutveckling kan relateras till de kunskapskrav som de nya kursplanerna i läroplanen 

är uppbyggda kring (Skolverket, 2011). Numera ska eleverna nå vissa kunskapskrav inom 

respektive ämne och dessutom bli betygssatta redan i årskurs sex. Jag anser att denna 

förändring i kunskapssyn gör det extra viktigt för lärare i grundskolans årskurs 4-6 att 

försäkra sig om riktningen hos elevernas lärande. Jag som lärare måste säkerställa att min 

undervisning möjliggör för eleverna att nå kunskapskraven och minst betyget E i årskurs sex. 

Resultatet i denna studie tyder också på att lärarna uppmärksammat detta i och med inläsning 

av behörighet. I flera av intervjuerna lyfts att lärarna idag, i större utsträckning, beaktar hela 
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lärandeprocessen när de planerar sin naturorienterande undervisning. De menar att eleverna 

redan vid uppstarten av ett nytt arbetsområde ska vara väl införstådda med vad det är som 

bedöms, samt när och hur de blir bedömda. Detta bidrar till att lärarens planering inte enbart 

inkluderar ämnesinnehåll och arbetssätt, utan även mål och bedömning. Håkansson och 

Sundbergs (2012) riktlinjer för en effektiv undervisning poängterar just detta. Författarna 

menar att lärarens planering av undervisningen ska utgå från läroplanens kursplaner och 

kunskapskrav för att möjliggöra undervisning av hög kvalitet där lärandet står i fokus. För 

detta krävs goda ämneskunskaper och hög didaktiskt kompetens hos läraren.  

 

Enligt tidigare forskning av Harlen m.fl. (1995) anses låg ämneskunskap bidra till att lärare 

förlitar sig på kollegor och annan assistans för att kunna genomföra sin naturorienterande 

undervisning. Författarna menar att anledningen till detta är att lärarnas låga ämneskunskaper 

förhindrar deras förmåga att själva koppla ämnesinnehållet till relevanta 

undervisningsmetoder. Därmed vänder de sig till kollegor för tips och råd kring detta. 

Resultatet från den här studien visar istället att lärarna anser att en högre ämneskunskap 

bidragit till att de i större utsträckning frågar och utbyter idéer med kollegor. Det har blivit 

vanligare att de vänder sig till kollegor för att låna material och få tips och råd angående 

undervisningsidéer. Anledningen till denna skillnad i resultat mellan den här och Harlens 

m.fl. (1995) studie är svårt att avgöra. Studien av Harlen m.fl. (ibid) är inte en svensk studie 

utan genomfördes i Skottland. Det finns många faktorer som kan bidra till att lärarnas 

inställning till den naturorienterande undervisningen skiljer sig mellan länder som Sverige 

och Skottland. Till exempel olika upplägg av läroplaner och lärarutbildning. Hur lärarna 

skolas in i sin lärarroll och vilka ramar de har att rätta sig efter i sin profession påverkar så 

klart utfallet av lärarnas relation till sin naturorienterande undervisning. Ytterligare en 

anledning skulle enligt mig kunna vara en skillnad i inställning hos lärare i Sverige jämfört 

med lärare i Skottland. Jag menar att det i Sverige finns en mentalitet där man inte tillåts visa 

upp sina svagheter. Lärare med otillräcklig ämneskunskap undviker därmed att diskutera 

ämnesinnehåll och undervisningens genomförande med andra kollegor på grund av rädsla att 

synliggöra sin okunskap. I länder som Skottland finns möjligtvis ingen prestige kring detta på 

samma sätt som det finns i Sverige. Där ser man det kanske istället som en tillgång och 

självklarhet att kunna vända sig till andra och be om hjälp. Detta är endast mina personliga 

reflektioner, men erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning visar att flera av lärarna 

jag mött finner det obekvämt att föra öppna diskussioner kring sådant de anser sig ha problem 

med i sin undervisning. Hur detta förhåller sig i Skottland har jag dock ingen erfarenhet av. 



	  

32	  
	  
	  

Det ska även poängteras att skillnaden i detta resultat baseras på en begränsad mängd 

forskning då denna studies resultat enbart relateras till resultatet i Harlen m.fl. (1995) studie. 

Möjligheten finns därmed att resultatet sett annorlunda ut om flera studier jämförts.  

6.3	  Genomförandet	  av	  den	  naturorienterande	  undervisningen	  

När det gäller genomförandet av den naturorienterande undervisningen visar denna studie på 

vissa samband mellan arbetssätt och ämneskunskaper. Samtliga lärare som intervjuades i 

studien framhöll att diskussioner blivit ett vanligare inslag i den naturorienterande 

undervisningen efter att lärarna utökat sina ämneskunskaper. Diskussionerna förekommer i 

olika konstellationer med allt från två till fyra elever i samtalsgrupperna. Det är också vanligt 

förekommande med helklassdiskussioner där läraren leder samtalet. Lärarna menar att 

diskussion är ett effektivt arbetssätt som aktiverar eleverna och gör dem mer delaktiga i 

lärandeprocessen. Diskussionen blir ett tillfälle där eleverna hjälper varandra att utveckla sina 

kunskaper genom att utbyta tankar och idéer. Enligt Säljö och Wyndhamn (2002) måste 

undervisningen erbjuda eleverna möjlighet att utbyta erfarenheter med flera olika individer, 

inte bara läraren. Författarna menar att kommunikativ interaktion resulterar i en bredare och 

djupare kunskapsutveckling hos eleverna.  

 

Ovanstående resonemang kan också relateras till den här studiens resultat att högre 

ämneskunskaper bidragit till att arbetssättet enskilt arbete förekommer mer sällan i 

undervisningen. Som redan nämnts anser lärarna i studien att diskussionen på många sätt 

bidrar till ett bättre lärande hos eleverna. En positiv faktor som lyfts fram är utbytet av tankar 

och idéer mellan elever. Då enskilt arbete innebär att eleven bearbetar ämnesinnehållet på 

egen hand leder detta arbetssätt till att interaktion och kommunikation med lärare och andra 

elever uteblir. Flera av lärarna i denna studie ansåg därför att enskilt arbete inte var ett 

arbetssätt som bidrar till att utveckla elevernas ämneskunskaper inom den naturorienterande 

undervisningen. Enligt Harlen m.fl. (1995) finns ett samband mellan lärares ämneskunskaper 

och val av arbetssätt. Författarna menar att låga ämneskunskaper bidrar till en undervisning 

som utgår från en kombination av katederundervisning och enskilt arbete. Läraren håller i en 

klassisk genomgång där eleverna får del av arbetsområdets teoretiska delar. Därefter bearbetar 

och befäster eleverna denna teori genom att på egen hand läsa faktatexter och besvara 

frågeställningar utifrån dessa texter. Kommunikationen enligt detta sätt att undervisa bygger 

enbart på en envägskommunikation där läraren eller faktatexten förmedlar fakta till eleverna. 

Eleverna ges sällan, eller aldrig, möjlighet att diskutera ämnesinnehållet. Harlen m.fl. (ibid) 
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menar att denna typ av undervisning inte resulterar i en tillräckligt stor kunskapsutveckling 

hos eleverna. En undervisning som bygger på en kunskapssyn där elever lär i ett socialt 

sammanhang genom interaktion med andra stödjer därmed inte arbetssättet enskilt arbete.  

 

Relationen mellan det kommunikativa klassrummet och elevers lärande har en central roll i 

Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande. Enligt Säljö (2014) bygger denna teori på en 

kunskapssyn där lärande sker kollektivt. Som nämnts tidigare innebär kollektivt lärarande att 

eleverna ska ges möjlighet att interagera med andra individer, både elever och lärare, för att 

utbyta kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Genom interaktion konstrueras kunskap till 

följd av att elever ”härmar” lärarens eller andra elevers sätt att tänka och resonera. Några av 

de lärare som intervjuades i denna studie anser att de utifrån erfarenhet kan se att elever 

faktiskt tar till sig kunskaper på detta sätt. Även min egen livserfarenhet tyder på att 

situationer eller tillfällen som delas med andra ofta genererar i att nya kunskaper eller 

perspektiv synliggörs för mig. Detta har jag upplevt i undervisningssammanhang från min 

egen skoltid, men även i situationer utanför skolan där olika typer av aktiviteter genomförts 

tillsammans med andra individer. Kommunikationen mellan mig och andra bidrar till att 

synliggöra eventuella brister eller felaktigheter i mina kunskaper. Denna kommunikation ger 

mig hjälp och stöd genom att frågor och resonemang leder fram till nya tankemönster. De nya 

tankarna resulterar sedan i att mina nuvarande kunskaper omprövas och omformuleras. Även 

utifrån min lärarerfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen vet jag att elever ofta 

uttrycker en önskan om att få arbeta tillsammans två och två. De anser det lättare att ta till sig 

kunskapen när de har möjlighet att diskutera och resonera sig fram till lärandemålet. Om jag 

som lärare dessutom tydligt uttrycker att samtliga elever ska kunna bidra till den efterföljande 

helklassdiskussionen upplever jag att eleverna verkligen anstränger sig för att hjälpa varandra. 

Även om diskussionerna i mindre grupper inte genererar i att samtliga elever når ända fram 

till lärandemålet bidrar de ändå till att tankar och resonemang börjar ta form. 

Helklassdiskussionen leder sedan till att eleverna bygger på varandras uttalanden och 

tillsammans når man tillslut lärandemålet. Jag ser därför stora fördelar med att låta 

diskussioner vara ett återkommande inslag i den naturorienterande undervisningen. 

 

Även Hanuscin m.fl. (2011) lyfter vikten av att erbjuda eleverna möjlighet att reflektera, 

granska, diskutera och argumentera ämneskunskaperna. Dessa författare menar att läraren bör 

bedriva undervisning där både lärare och elever är aktiva och bidrar till 

kunskapsutvecklingen. Enligt Hanuscin m.fl. (ibid) innebär en sådan undervisning att teori 
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och praktiskt arbete kombineras med diskussion, argumentation och reflektion kring de 

erfarenheter eleverna får med sig. Vikten av variation i undervisningen lyfts av samtliga lärare 

som intervjuats i den här studien. Lärarna framhöll att teorin bör löpa parallellt med det 

praktiska arbetet genom hela arbetsområdet. Det praktiska arbetet används då för att 

synliggöra och bekräfta teorin. Lärarna anser det även lättare att beskriva och förklara teorin 

utifrån något konkret som elever och lärare gjort gemensamt. Utifrån det praktiska arbetet 

diskuteras elevernas upplevelser och erfarenheter och dessa relateras till teorin för att kunna 

definieras och lyftas från den vardagliga till den naturvetenskapliga kontexten.  

 

Just relationen mellan den vardagliga och den naturvetenskapliga kontexten är något som 

framkommer i den här studiens resultat. Några av de lärare som intervjuats poängterar vikten 

av att konkretisera naturvetenskapen genom att låta den naturorienterande undervisningen 

utgå från elevernas vardag. Vidare menar dessa lärare att vardagsanknytningen bidrar till att 

göra undervisningen mer meningsfull och därmed mer intressant för eleverna. Möjligheten att 

konkret få testa och uppleva sådant eleverna känner igen från vardagliga situationer tror jag 

minskar abstraktionsnivån inom de naturorienterande ämnena. Läraren uppmärksammar 

därmed eleverna på att naturvetenskapliga fenomen dagligen förekommer i deras liv utan att 

de egentligen tänker på det. Detta anser jag väcker nyfikenhet och drivkraft hos eleverna att få 

reda på hur och varför dessa fenomen sker. Enligt mig bidrar därmed en vardagsanknuten 

undervisning till att eleverna blir mer motiverade att försöka förstå teorin till följd av att de 

inser nyttan med den. Lärarens utvalda arbetssätt har därmed synliggjort det huvudsakliga 

syftet med den naturorienterande undervisningen för eleverna, nämligen att den behövs för att 

förklara det som händer och sker omkring oss i vardagen. Vikten av vardagsanknytning kan 

relateras till elevernas närmaste utvecklingszon. Enligt Säljö och Wyndhamn (2002) krävs att 

undervisningen utgår från elevernas tidigare kunskaper för att den ska resultera i ett lärande 

hos eleverna. Utifrån dessa förkunskaper identifieras elevernas närmaste utvecklingszon 

vilket representerar nästa steg i elevernas kunskapsutveckling. Utan att beakta elevernas 

förkunskaper inom arbetsområdet menar författarna att undervisningen riskerar att 

genomföras på en felaktig nivå som missgynnar elevernas lärande. Detta resonemang har 

diskuterats tidigare i den här studien i relation till lärarnas planering av den naturorienterande 

undervisningen, men jag anser det relevant även i detta sammanhang. Elevernas tidigare 

kunskaper kan här ses som den vardagsanknytning som diskuterats ovan. Utifrån teorin om 

närmaste utvecklingszon bör därmed den naturorienterande undervisningen utgå från 

vardagliga fenomen som eleverna kan relatera till. Annars riskeras att naturvetenskapen 
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förblir abstrakt, svårbegriplig och oåtkomlig för eleverna. Något som försvårar 

kunskapsutvecklingen och därmed lärandet hos eleverna.    

6.4	  Slutsats	  

Resultatet från den här studien visar att ökade ämneskunskaper i mångt och mycket påverkat 

lärarnas undervisning inom de naturorienterande ämnena. Lärarna som deltagit i studien 

menar att högre ämneskunskaper stärkt dem i deras lärarroll. Känslan av att kunna och vilja 

utföra ett bra jobb har förstärkts till följd av en större förståelse för ämnesområdet. Detta har i 

sin tur genererat i ett ökat självförtroende och en större motivation till att undervisa inom de 

naturorienterande ämnena.  

 

Högre ämneskunskaper har bidragit till att lärarna antagit ett mer positivt förhållande till den 

naturorienterande undervisningen. Denna förändring har bidragit till ett större elevfokus vid 

både planering och genomförande av den naturorienterande undervisningen. När det gäller 

planering av undervisning visar studien att elevernas måluppfyllelse sätts mer i fokus. Lärarna 

blir mer medvetna om lärandemålen och vad som faktiskt krävs av undervisningen för att 

eleverna ska nå upp till dem.  

 

Även vid genomförandet av den naturorienterande undervisningen visar studiens resultat på 

ett större elevfokus genom att eleverna tillåts bidra mer till sitt eget lärande. Denna typ av 

undervisning har större potential att synliggöra elevernas eventuella missförstånd och 

svårigheter. Högre ämneskunskaper bidrar därför till att lärarna inte enbart fokuserar på 

undervisningens innehåll. Det finns dessutom ett stort intresse och engagemang för 

didaktiken, det vill säga lärarens reflektioner kring hur undervisningen på bästa sätt ska bidra 

till att utveckla elevernas kunskaper. Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att 

tyngdpunkten för lärandeansvaret till viss del förskjuts från eleven till läraren. Ansvaret för att 

nå lärandemålen ligger inte enbart hos eleven utan läraren vill erbjuda eleven bästa möjliga 

förutsättning att lära. En mer elevcentrerad undervisning har därmed stor potential att bli en 

effektivare undervisning där fler elever når lärandemålen.  

 

Samtliga ovanstående faktorer gynnar i förlängningen eleverna och deras lärande då de får ta 

del av en mer engagerande, givande och effektivare undervisning. En viktig slutsats från 

denna studie är därför att högre ämneskunskaper framstår vara en framgångsfaktor för elevers 

lärande inom den naturorienterande undervisningen i svensk skola.  
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6.5	  Vidare	  forskning 

Under arbetet med denna studie har det uppdagats för mig att det idag saknas svensk 

forskning som berör relationen mellan lärares ämneskunskaper och undervisningens 

genomförande inom de naturorienterande ämnena. Därmed anser jag att det skulle vara av 

intresse att genomföra liknande studier som denna med andra lärare som representerar fler 

skolor runt om i Sverige. Detta för att få en tydligare bild av huruvida högre ämneskunskaper 

kan bidra till en effektivare undervisning inom de naturorienterande ämnena. Denna typ av 

studier skulle kunna bidra med kunskap om vad som krävs av svensk skola för att vända de 

nedåtgående resultaten i internationella studier som PISA och TIMSS.     
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide	  

Introducerande frågor för att få lite bakgrundsinformation om intervjupersonerna. 

1. Hur länge har du undervisat inom NO? 

2. Inom vilka NO-ämnen har du läst in behörighet? 

3. Hur läste du in din behörighet? Lärarlyftet, annat? 

4. Hur många högskolepoäng har du läst inom respektive NO-ämne? 

Fokusfrågorna i intervjun 

1. Hur känner du inför att undervisa inom NO idag? Varför känner du så? 

a. Har den känslan förändrats jämfört med innan du läste in behörigheten? 

2. Hur går du tillväga när du planerar din NO-undervisning?  

a. Är det något speciellt du försöker tänka på i planeringsstadiet? Om JA, be 

intervjupersonen exemplifiera.  

i. Varför tycker du det är viktigt att tänka på detta? 

b. Planerar du annorlunda idag jämfört med innan du läste in behörigheten? Be 

intervjupersonen att komma med konkreta exempel.  

i. Varför/Varför inte? 

3. Hur lägger du upp din NO-undervisning?  

a. Vilka strategier och metoder använder du dig av? Varför? 

b. Vilka olika arbetssätt stöter eleverna på i din NO-undervisning?  

i. Laborationer. När använder du det? Varför?  

ii. Genomgångar. När använder du det? Varför? 

iii. Diskussioner (helklass, mindre grupper). När använder du det? Varför? 

iv. Enskilt arbete. När använder du det? Varför? 

v. Grupparbete. När använder du det? Varför? 

vi. Andra arbetssätt? När? Varför?  

4. Använde du dig av samma arbetssätt även innan du läste in behörigheten? 

a. Var det något av arbetssätten som du använde mer/mindre innan du läste in 

behörigheten? Varför? 

5. Tycker du att det går att urskilja andra skillnader, förutom arbetssätt, om du jämför din 

NO-undervisning före respektive efter inläsningen av behörigheten? Be om konkreta 

exempel. 

	  


