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Sammanfattning 
 
Under de senaste 20 åren så har grundskoleelevernas kunskaper försämrats i biologi, fysik och 
kemi. Orsaken till detta är många, bland annat elevers attityder till NO, kursplanen, snabba 
samhällsförändringarna men också pedagogens arbete. Syftet med min undersökning är att se 
vad praktiserande pedagoger har för hinder och möjligheter i sin undervisning och hur det har 
påverkat eleverna. Jag vill också undersöka vad lärare har för uppfattningar om orsaken till 
den försämrade kunskapen. Undersökningen genomfördes på en högstadieskola i 
Mellansverige där 5 lärare, 3 män och 2 kvinnor, intervjuades om deras uppfattningar. Mina 
resultat visar att elevers prestationer påverkas av faktorer på tre olika nivåer: 1. i klassrummet 
påverkas de direkt av läraren, samhället, resurser och elevernas egna förutsättningar, 2. på 
lokal nivå genom skolledning och kommun och 3. på nationell nivå genom samhället och 
riksdagen med skolpolitiska beslut. Lärarna ansåg att påverkan från alla dessa tre nivåer var 
orsaker till varför elevers kunskap har försämrats. För att eleverna skall kunna tillgodogöra 
sig NO-undervisningen måste lärarna skaffa sig en gemensam pedagogiks grund att stå på i 
undervisningen och alla elever måste ges samma möjligheter att uppnå sina mål. Detta är 
något som jag kommer ta med mig i min framtida roll som lärare, elever behöver bara olika 
mycket stöd och hjälpmedel.  
 
Nyckelord: kunskap, kunskapsutveckling, undervisning, naturvetenskap 
 
 

Abstract 
 
Over the past 20 years, primary students' knowledge in biology, physics and chemistry has 
deteriorated. The reasons for this are many, including students' attitudes to NO, curriculum, 
quick social change but also pedagogues work. The purpose of my study is to see what 
obstacles and opportunities practicing teachers have in their teaching and how it has affected 
their students. I want to investigate what apprehension teachers have about what the causes of 
the deterioration of knowledge is. The study was conducted at a secondary school in central 
Sweden where 5 teachers, 3 men and 2 women, were interviewed about their perceptions. My 
results show that students' performance is influenced by factors at three levels: 1. in the 
classroom they are directly affected by the teacher, society, resources and students' own 
presumptions, 2. at the local level by school management and the municipality and 3. at the 
national level, by the society and parliament with school policy decisions. Teachers felt that 
the effects from all these three levels were reasons why students' skills have deteriorated. For 
the students to assimilate NO teaching the teachers must gain a common pedagogical 
foundation in education and all students must be given equal opportunity to achieve their 
goals. This is something I will take with me in my future role as teacher, students just need 
different levels of support and resource.  
 
Keywords: knowledge, development of knowledge, education, science 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Inledning 
 
Det förs idag en diskussion i samhället, egentligen i hela västvärlden, om hur man kan 
förbättra elevers kunskaper i skolan. En rad undersökningar har visat att elevers kunskapsnivå 
inom biologi, fysik och kemi (naturvetenskap, NO) i grundskolan har försämrats de senaste 20 
åren (Holender 2009). Det gäller såväl de elever som presterar bäst som de som får de lägsta 
resultaten. Det är de redan högpresterande eleverna som står för den största 
resultatförsämringen och inte de från början lågpresterande eleverna (Skolverket 2008). Även 
internationellt sett har elever i Sverige försämrats, i jämförelse med andra OECD-länder, från 
att vara bland de ledande och bästa till att hamna strax över genomsnittet (Skolverket 2007 & 
2008). Enligt PISA (2006) har svenska elever mer faktakunskap i naturvetenskap, än i hur 
information kan bedömas och bearbetas. Eleverna har brister i att använda sina kunskaper för 
att tolka och analysera faktakunskap och sätta in det i ett större sammanhang. Även TIMSS 
(2007) visar att elever är bra på fakta och begrepp inom naturvetenskap.  
 
Orsaken till de försämrade kunskaperna kan bland annat bero på elevers attityder till 
naturvetenskap, arbetsmiljön de befinner sig i och kursplanens utformning (Skolverket 2009, 
Holender 2009, Osborne & Collins 2001, Osborne & Dillon 2008).  
 
En annan internationell studie, ROSE, där elevers attityder till naturvetenskap i skolan 
undersöktes (Osborne & Dillon 2008), visar på att desto mer utvecklat ett land är desto 
mindre intresserade är elever av att studera mer avancerad naturvetenskap. Likaså visar en 
analys av den tredje TIMSS undersökningen 1999 att ju högre den genomsnittliga eleven 
ligger resultatmässigt desto mer negativ blir deras attityd mot naturvetenskap. En tolkning av 
resultatet från båda dessa studier visar att attityden hos eleverna är djupt kulturellt rotad och 
tycks inte endast bero på naturkunskapen i sig utan kan också ha andra förklaringar (Osborne 
& Dillon 2008). Enligt Osborne et al. (2003) är det viktigt att ta med alla faktorer i 
beräkningarna när man undersöker elevers attityder till naturvetenskap. Man måste ta hänsyn 
till faktorer som kön, lärare, läroplan, kultur och så vidare. Annan forskning, som gjorts inom 
samma område, pekar också på vikten av kvaliteten i inlärningsprocessen och att det är 
könsberoende hur attityden uttrycks. Osborne et al. (2003) argumenterar att det är viktigare att 
finna de faktorer som höjer kvaliteten på inlärningen, så som positiv miljö i klassrummet och 
varierande aktiviteter. Detta för att göra så att naturvetenskap blir mer intressant för eleverna 
och öka deras motivation och intresse för ämnena.  
 
Andra internationella studier och rapporter visar också att om man frågar elever vad de tycker 
om den nuvarande läroplan som finns så är de väldigt missnöjda. Den innehåller för mycket 
repetition och för lite utmaningar, och därmed möter man inte behovet hos majoriteten av 
eleverna. Det är viktigt att finna naturvetenskapens kärna som har ett universellt värde och 
inte bara kunskap som är till för en lite skara av elever. Först och främst skall man skapa en 
utbildning som utvecklar elevers förståelse för både faktakunskap och hur naturvetenskapen 
fungerar och sätts in i ett större sammanhang. Om man kan föra fram en helhetsbild av 
naturvetenskapen så kan det skapa en förståelse hos eleverna för den vetenskapliga metodens 
fördelar och begränsningar. Med den undervisning som bedrivs idag tillsammans med den 
nuvarande läroplanen så misslyckas man med att engagera och göra elever intresserade av 
naturvetenskap så att de väljer att fortsätta studera NO. Undervisningen kännetecknas 
fortfarande av en förmedlingspedagogik där kunskapen ses som något som kan överföras från 
tavla till anteckningsblocket. Det är väldigt ovanligt att se skriftligt grupparbete eller annat 
arbete, där de använder vetenskapliga argument. Ur ett mer positivt perspektiv såg eleverna, 
trots bristerna i undervisningen och läroplanen, det viktiga i att studera naturvetenskap och 
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var engagerade i de ämnen där de fick en direkt respons på vad de arbetade med (Osborne & 
Collins 2001, Osborne & Dillon 2008, Lyons 2006, Lpo 94 ur Lärarens handbok).  
 
I alla dessa avseende som visar på den negativa kunskapsutvecklingen och orsakerna till 
nedgången så har och spelar lärarna som undervisar en viktig roll, det är viktigt att se till 
läraren roll i undervisningen. Det finns studier (de Jong et al. 1998 från Höglund et al. 2008) 
som visar på att lärarstudenter har bristande och icke tillfredställande kunskap inom 
naturvetenskap, speciellt i grundskolans senare år. Dessutom finns det argument som visar på 
svårigheterna i att ändra vetenskapligt språk till vardagligt språk så man förstår skillnaden 
mellan naturvetenskapliga grundtankar och vardagliga uppfattningar. Det ses som lika svårt 
för lärarstudenter som för elever att förstå materian och dess omvandlingar. Till exempel har 
lärarstudenter svårt med att applicera naturvetenskapliga idéer på en specifik situation så som 
slutna ekosystem. Vikten av att ändra lärarutbildningen så att lärarstudenternas egna idéer 
testas i större utsträckning är viktig. Lärarstudenter bör också ges tillfälle att diskutera sina 
idéer i förbindelse med naturvetenskapliga tolkningar för att öka deras kunskap (Höglund et 
al. 2008).  
 
Syfte med mitt arbete är att undersöka vilka hinder och möjligheter pedagogen har i sin 
undervisning och hur det kan ha påverkat den försämrade kunskapen hos grundskolans elever. 
Jag vill också undersöka vilka uppfattningar som lärarna har om vilka orsakerna är till den 
negativa kunskapsutvecklingen. Min undersökning riktas mot grundskolans senare år 
(högstadiet), då jag ämnar ta examen för dessa årskurser så blir undersökningen mer intressant 
för min framtida arbetssituation. Jag vill öka min egen kunskap inom de områden som detta 
arbete berör.  
 
Den frågeställning jag har utgått ifrån och arbetat efter är:  

� Vilka är lärarnas uppfattningar om skolan och undervisningens betydelse för att 
eleverna skall kunna tillgodogöra sig NO undervisningen? 

 
 

Metod 
 

Urval 
Undersökningen utfördes på en högstadieskola i Mellansverige med fem lärare från olika 
arbetslag, tre män och två kvinnor. Samtliga lärare undervisar i biologi, fysik och kemi samt 
matematik. Jag hade som krav att lärarna jag skulle intervjua hade en viss tid och erfarenhet 
utav skolan, då undersökningen i denna rapport kräver detta för att kunna ha en uppfattning 
om förändringar i kunskapsutvecklingen och/eller övriga frågeställningar. Urvalet utav lärarna 
skedde alltså först utefter dessa premisser. Jag skickade ut en förfrågan till tre högstadieskolor 
om det fanns lärare som var villiga att ställa upp på intervju. På grund utav bland annat 
omorganisation, tidsbrist och dålig kommunikation från lärarnas håll på några av skolorna 
skedde också urvalet av lärare utifrån vilka som hade tid och kunde ställa upp och då blev 
resultatet som nämnt här ovan.  
 

Process 
Intervjun 
Att konversera människor emellan är något som hör till de flesta människors vardag. Vi möts 
och pratar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom konversationer lär vi känna andra 
människor, vi får bland annat veta något om deras erfarenheter och känslor från det samhälle 
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och den verklighet de lever i. Ett sätt att samtala mer professionellt är genom en kvalitativ 
forskningsintervju. En speciell form av forskningsintervju är den semistrukturerade intervjun 
(Kvale 1997), något som passade den här undersökningen där yrkesversamma lärares 
personliga erfarenheter och uppfattningar skulle undersökas. I jämförelse ger en enkät inte 
möjlighet till att ställa följdfrågor och därför passade intervjumetoden bättre. Att använda 
intervjun som forskningsmetod är en form av samtal som har en struktur och ett syfte. Under 
en forskningsintervju är det forskaren/intervjuaren som presenterar ämnet och som kritiskt 
följer upp den intervjuades svar på frågorna. Den semistrukturerade intervjun är varken ett 
öppet samtal eller en konversation strängt hållen till ett frågeformulär. Intervjutypen håller sig 
till vissa teman som omfattar förslag på frågor, men samtidigt finns det möjlighet att göra 
förändringar i frågornas form eller ordningsföljd om det krävs för att följa upp svaren från den 
intervjuades berättelse, vilket gjordes i intervjuerna till denna undersökning. Det är viktigt att 
skapa en bra relation som intervjuare med den person som intervjuas men samtidigt kunna 
vidhålla sin maktposition och vara den som styr samtalet. Den kvalitativa forskningen handlar 
mycket om att tolka meningsfulla relationer. Ibland har den kvalitativa forskningsintervjun 
avvisats som en metod att använda vid vetenskapliga undersökningar. Intervjuns 
vetenskapliga status har sin grund i vilken definition av vetenskap man använder, så det finns 
inga karakteristiska ståndpunkter som säger att den kvalitativa intervjun är vetenskaplig eller 
ovetenskaplig. Den kvalitativa intervjun är något starkt men samtidigt en ömtålig metod som 
fångar intervjupersonens erfarenheter ur dennes personliga vardag. Genom en intervju kan de 
förmedla sin verklighet till andra ur ett eget perspektiv. Meningen med den semistrukturerade 
intervjun är att den ska ha sin tonvikt vid den intervjuades upplevelser av ett ämne (Kvale 
1997).  
 
Mina huvudteman/frågeområden för det styrda samtalet var:  
 

• Vilken uppfattning lärare har om vad den minskade kunskapsnivån beror på.  
• Om lärarna har gjort något för att förändra den negativa kunskapsutvecklingen.  
• Vad är det för uppfattning lärarna har om att förändra sin undervisning.  
• Vad elevernas problem är inom naturvetenskap kunskapsmässigt.  
• Hur lärarna upplever eleverna när de kommer till högstadiet.  
• Hög- och lågpresterande elever.  

 
Intervjun delades upp efter dessa frågeområden och de övergripande frågorna följdes av mer 
specifika frågor inom respektive område. En semistrukturerad intervju fördes med alla de fem 
lärarna och varade mellan 30 till 60 minuter. Intervjuerna gjordes på skolan där lärarna 
arbetade.  
 
Frågeområden med underfrågor valdes ut för att få så fullständiga svar som möjligt från 
lärarna och att få en djupare insikt i deras uppfattningar. Innan de färdigställda 
intervjufrågorna valdes ut korrigerades, ändrades och bearbetades alla frågor innan det 
slutgiltiga formuläret var klart (bilaga 1). Under samtalen med läraren/lärarna ställdes det, 
utöver intervjufrågorna, olika följdfrågor. Dessa varierade från intervju till intervju beroende 
på vad lärarna sa.  
 
För att lärarna skulle kunna förbereda sig inför vårt möte skickades ett mail ut till samtliga 
lärare innehållande information om intervjun och de olika frågeområdena. Till de lärare som 
behövde information om undersökningarna PISA och TIMSS skickades även ett sammanställt 
dokument av rapporterna ut. I informationsmailet skickades det också ut en förfrågan om 
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Fig. 1 Elevers hinder och möjligheter för att tillgodogöra sig NO-
undervisningen 

läraren gick med på att intervjun spelades in, samtliga fem lärare godkände det och gav sitt 
medgivande till att det gick bra att banda intervjun.  
 
Databearbetning 
Varje intervju spelades in och skrevs ned verbatim, för bearbetningen av materialet. När 
intervjuerna var omskrivna i text lästes de igenom en första gång för att finna mönster i 
lärarna svar. Det var positivt att från början få upp den röda tråden i resultatet av 
undersökningen och fina lika eller skilda uppfattningar hos lärarna. Under den första 
bearbetningen markerades också svar på frågorna som möjliga citat till resultatdelen som 
representerade lärarnas åsikter. Citaten till resultatdelen valdes alltså ut utifrån vad lärarnas 
åsikter var, om de överensstämde med varandra men också om lärarnas åsikter gick isär i 
svaren på frågeområdena. Därefter gicks varje frågeområde igenom var för sig och svaren på 
mina frågeställningar från intervjuerna kategoriserades efter gemensamma nämnare i lärarnas 
svar, så som samhälle, undervisningen och bakgrundskunskaper hos eleverna. Efter att ha 
indelat svaren efter gemensamma nämnare gjordes ytterligare en indelning och en grövre 
kategorisering av svaren på frågeställningarna. För att analysera resultatet vidare och finna en 
djupare insikt om uppfattningarna angående orsakerna till elevers försämrade kunskap gicks 
varje frågeområde igenom en gång till och en begreppskarta arbetades fram till varje område. 
Med hjälp av dessa begreppskartor arbetades en slutgiltig modell fram som visas i 
resultatdelen (Fig. 1). Den visar på elevers hinder och möjligheter i undervisningen och hur 
olika aktörer påverkar elevers prestationer. Jag undersökte om det fanns några större förenade 
åsikter, kategorier ur ett större perspektiv vad det gäller mina frågeställningar till intervjuerna 
och undersökningen. En slags sammanfattning av resultatdelen utarbetades då. För att skydda 
lärarnas identitet kommer de i denna rapport att benämnas som Anton, Alfred, Emil, Alma 
och Lina.  
 
 
 

Resultat  
 
Analysen av intervjuerna visade att 
lärarnas uppfattningar om elevernas 
försämrade prestationer kunde delas 
upp i tre nivåer: nationell-, lokal- 
samt klassrumsnivå (Fig. 1). Till 
den nationella nivån kan man räkna 
in samhället och skolpolitiska 
beslut på riksdagsnivå. På lokal 
nivå finns kommunala beslut och 
skolledningen. På den lägsta nivån, 
klassrummet, återfinns de 
kategorier som har en direkt 
påverkan på elevers prestationer. I 
den vidare framställningen 
presenteras de intervjuade lärarnas 
uppfattningar om elevernas 
prestationer för respektive kategori.  
 
 
 

Elevers 
prestationer 

Lärarens attityder 
och kompetens 

Resurser 

Samhälle 

Grundläggande 
pedagogiska idéer Eleven 



 7

I klassrummet där alla faktorer påverkar 
 
Samhälle 
I denna kategori såg lärarna tre faktorer som betydelsefulla: 1. Snabba förändringar, 2. Kraven 
har minskat, och 3. Förändrad kunskapssyn.  
 
I dagens samhälle sker det många snabba förändringar och det snabba informationsflödet 
och influenserna från IT-världen och dess snabba utveckling påverkar skolan och eleverna. 
Detta ses som en av orsakerna till elevers negativa kunskapsutveckling. De snabba 
förändringarna leder till behovet av snabbare respons även i skolan. Eleverna är vana vid att 
utanför skolans väggar, få direkt respons på det de gör, till exempel inom dataspel, och vill då 
att skolan skall vara på samma sätt. Emellertid är det så att samhället förändras fortare än 
skolan. Inlärningen i skolan är mer som en process där man får vinning längre fram av sitt 
arbete. Några av lärarna uppfattar det som att eleverna får respons på sitt arbete alldeles för 
sällan och det gör att de tappar motivationen och lusten att lära. Kunskaper de får inom 
dataspel testas sällan i skolan och eleverna kan ha kunskaper som skolans värld aldrig får reda 
på.  
 
Genom samhället så har kraven på eleverna minskat, vilket har lett till att skolan inte tas på 
så stort allvar längre. Att lära sig något får inte vara så jobbigt längre, anser många, men detta 
gäller såklart inte alla. Kraven från omgivningen, familj, släktingar, vänner är inte alla gånger 
så stora som de bör vara. Detta ser lärarna bland annat hos ”curlingbarnen” som kommer upp i 
skolan. De har fått mycket hjälp framåt i livet och det finns ”en viss trötthet och ovilja” 
(Lina) hos dessa elever. Kraven och utvecklingen av vårt samhälle och 
generationsväxlingarna under denna tid har därmed bidragit till den försämrade kunskapen 
inom naturvetenskap hos eleverna.  
 
Kunskapssynen har förändrats i samhället, både i och utanför skolan. Att se vad som är 
viktigt att lära sig för framtida behov och för att fungera i samhället har förändras med 
generationerna, olika samhällen kräver olika behov av kunskaper. Som exempel har den 
gamla bondekulturens grundkunskaper om biologi försvunnit. Det är inte lika viktigt längre 
för överlevnadens skull att veta namnet på blommor och djur som finns omkring dig. 
Människor som i flera generationer har vuxit upp inom industrin i verkstäder har inte samma 
behov och intresse av att lära sig dessa grundkunskaper säger Alfred.  
 
 
Grundläggande pedagogiska idéer 
Under detta område återfanns fem faktorer i lärarnas uppfattningar. 1. Teoretiskt vs. praktiskt 
arbete, 2. Lärarstyrt– /Eget arbete, 3. Varierat arbetssätt, 4. Betygssystem samt 5. Kursplanen.  
 
Det finns en ständig strid mellan teoretiskt och praktiskt arbete, hur undervisningstimmarna 
skall fördelas. Andelen praktiskt moment varierar lite från lärare till lärare, men i stort sett 
ligger det fortfarande på samma nivå som tidigare, det svåra är att hitta lämpliga uppgifter 
som ökar elevernas förståelse inom NO under de praktiska momenten. Lärarna vill få teorin 
och praktiken att gå hand i hand och visa vikten av teorin innan man tar in praktiken och 
därför får man inte byta ut för mycket teori mot praktik. Lärarna säger också att man behöver 
inte bara ta in en laboration som praktiskt arbete in undervisningen. En lärardemonstration 
kan fungera lika bra för att öka förståelsen hos eleverna säger Emil.  
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Bland lärarna i undersökning finns det ingen enhetlig uppfattning om hur bra undervisning 
skall bedrivas för att vända den negativa kunskapstrenden, om det skall vara lärarstyrt eller 
mer av elevernas egna arbete. De arbetar på olika sätt med eleverna, några har gått ifrån 
temaarbeten med egen forskning och gått över till mer lärarstyrt medan andra har sett en 
ökning av elevers egna arbeten, grupparbeten etc. Användningen av IT som hjälpmedel i 
undervisningen har ökat, använda sig av PowerPoint, filmer och hemsidor samt mycket mer. 
Lärarna ser det som viktigt att i NO undervisningen relatera till vardagslivet, till exempel 
”använda sig av saker som de har runt omkring sig och inte färdiga 
försöksapparater”(Alfred). Det är betydelsefullt att visa på kontexten hos naturvetenskapen. 
Eleverna lärs sig ibland för lärarens skulle och inte för sin egen, de förstår inte att de behöver 
gå i skolan för att utveckla sig själva och fungera i samhället. 
 
Ett varierat arbetssätt redan ifrån starten och ”att ta in så många olika moment som möjligt 
gör att alla elever kan finna minst ett sätt att visa sin kunskap på” (Alma). Detta ökar 
sannolikheten för att inte eleverna faller in i statistiken över en negativ kunskapsutveckling. 
Ett varierats arbetssätt med till exempel muntliga, skriftliga eller laborativa moment ökar 
förståelsen och ger eleverna motivation till att lära mer naturvetenskap.  
 
Genom introduktionen av det målinriktade betygssystemet så gav det tydligare riktlinjer för 
undervisningen med tydliga mål. Svårigheterna med att ha ett sådant system är dock att få 
eleverna att acceptera målen och förstå varför de finns. År 2011 kommer det nya 
betygskriterier och mål, och redan nu har arbetet börjat med hur lärarna ska förändra sin 
undervisning för att höja kunskapsnivån. Lärarna hade hoppats att de nya målen och 
betygskriterierna skulle vara ännu mer detaljerade och bättre än de tidigare, men efter arbete i 
utvecklingsgrupper har det visat sig att de fortfarande är otydliga men att det är positivt att de 
fokuserar mer på vardagslivet och verkliga händelser. Till exempel genom kontakt med 
sjukvården för att göra studiebesök.  
Trots att eleverna kunskapsnivå har sjunkit i NO de senaste 20 åren så har lärarna inte ändra 
sitt sätta att sätta betyg och bedöma. Målen för vad eleverna skall kunna finns och det kan 
man inte ändra på. Betygen skall tala om vad eleven kan och därav går det inte att bli 
strängare eller mildare i sin bedömning säger lärarna.  
 
Kursplanen i NO beskriver vad en kurs skall innehålla och vad eleven skall kunna när den är 
avslutad, men lärarna betraktar den som väldigt allmänt skriven, otydligt formulerad och svår 
att tolka och att den inte ger några klara besked om vad som egentligen skall undervisas. 
Därför kan kursplanen ses som ett hinder för att förändra sin undervisning samtidigt som de 
otydliga formuleringarna ger en friare tolkningsmöjlighet vilket kan göra det lättare att 
förändra sin undervisning. Några lärare ser kursplanen som ett hinder medan andra använder 
den utan problem och till och med som en ”trygghet”(Alma). Genom de nationella prov som 
nu gjorts i NO (biologi, fysik, kemi) så förtydligades kursplanen, formuleringarna blev 
tydligare när lärarna fick se dem i praktiken. För att förtydliga ytterligare har lärarna och 
ledningen på skolan där undersökningen gjordes utformat lokala kursplaner för varje NO-
kurs. De har försökt bryta ner vad läroplansskrivaren menar och diskuterat hur de skall kunna 
applicera detta på ett visst arbetsområde. Så till varje arbetsområde får eleverna ut tydliga 
betygskriterier och mål med vad de skall kunna när de genomgått kursen.  
 
Lärarna hoppas på att den nya kursplanen blir tydligare så att de kan förvänta sig att eleverna 
som kommer upp till högstadiet har haft och kan lite naturvetenskap. Lärarna tror att detta 
kommer att skapa helt nya förutsättningar och inställningar till naturvetenskap både i och 
utanför klassrummet. Lärarna behöver ingen speciell strategi eller ser inga problem med att 
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arbeta utifrån den nuvarande kursplanen, trots att de ser en del hinder med den. Hinder som de 
likväl hoppas har förändrats i den nya. Lärarna känner en stress över att inte hinna med allt 
som står i kursplanen vilket kan bidraga till att de inte arbetar så mycket med helheter i 
undervisningen. Något som på lång sikt kan leda till en försämrad kunskap hos eleverna.  
 
Nu förtiden har det blivit viktigare att se till behoven hos elever som behöver extra hjälp. 
Lärarna arbetar mer med ett anpassat material för att alla elever minst skall nå över gränsen 
för betyget godkänt. Om det är fler elever som klarar av ett muntligt förhör bättre än ett 
skriftligt så får lärarna anpassa sig till detta. En elev som har det svårt med undervisningen i 
dagens skola, som är svag kunskapsmässigt, har dock bättre möjligheter att nå godkänt idag 
med den nya hjälpen som finns samtidigt som lärarna blir bättre på att arbete med denna typ 
av material.  
 
 
Eleven 
Inom detta avsnitt urskiljdes tre kategorierna som lärarna såg som betydande: 1. Intresse och 
motivation, 2. Begåvning samt 3. Bakgrundskunskaper.  
 
Något som är väldigt viktigt är elevers intresse och motivation för NO, att få dem att förstå 
att det är roligt och inte så svårt som de kanske tror från början. Det gäller att ändra elevers 
förutfattade mening till NO. Man måste försöka att fånga eleverna på ett sätt att de känner att 
naturvetenskap är intressant, göra det begripligt och inte lägga undervisningen på en för hög 
nivå ifrån början. Lärarna i denna undersökning vill öka elevernas motivation inom NO och få 
dem att inse att naturvetenskap är ett verktyg och ett redskap, inte utantillkunskap.  
 
Vi människor har ibland svårt att se att det vi gör kan få nytta längre fram i tiden, elevers syn 
på lärande är inget undantag. Att elever kan ha dåligt tålamod och uthållighet är vida känt och 
det kan vara en av orsakerna till elevers försämrade kunskap inom NO-ämnena. Eleverna har 
svårt att arbeta för ett högre syfte som ligger i framtiden, de vill se resultat direkt, då de och 
deras föräldrar är vana vid att det går fortare att nå resultat i dagens samhälle. 
 
Alla elever har olika förutsättningar när de skall börja skolan, mycket handlar om deras 
begåvning. Den största delen av skolan består av teoretiskt arbete och alla elever har inte 
kapaciteten och förutsättningarna som är nödvändiga för att ta in sådan kunskap säger Emil. 
En del elever är praktiker och är mer anpassade för den typen av kunskap och inlärning vilket 
kan bli ett problem för dessa elever då man i skolan i stor utsträckning endast testar teoretisk 
kunskap.  
Inom naturvetenskap är abstraktionsnivån det största problemet för eleverna, svårigheterna är 
att koppla det abstrakta till verkligheten när de egentligen inte kan visualisera det som 
undervisas. Exempel på områden som de har svårt med är atomfysik och de kemiska 
momenten i matspjälkningen. Om man ser speciellt på biologin så nämner några av lärarna 
genetiken som ett svårt moment. Det är i några avseende abstrakt och det är mycket nya 
begrepp som eleverna skall lära sig. Trots detta så brukar det inte vara några större problem 
att undervisa genetik på grund av elevernas intresse och att de tycker det är roligt.  
Det lärarna uppfattar som elevernas generella problem för att kunna tillgodogöra sig 
undervisningen i NO är att de har svårt att generalliser och använda kunskap i nya situationer 
vilket anses vara lika svårt som det alltid har vart. Då gäller det som lärarna att finna de vägar 
som förtydligar undervisningen för eleverna, bland annat genom nya IT – hjälpmedel.  
De högpresterande eleverna står för den största kunskapsminskningen enligt TIMSS och det 
förklarar Anton med att ”de får inte lika mycket tid och material, inställningen inom 
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lärarkåren är att de klarar sig ändå”. De lågpresterande eleverna har istället fått mycket tid 
och material för att de skall nå upp till betyget godkänt. Lärarna uttrycker att de har arbetat 
mycket med baskunskaper men missat extrauppgifterna.  
 
Under de senaste 10 åren har man fokuserat undervisningen på att få alla godkända. Det pågår 
en ständig diskussion om vilken nivå man ska lägga undervisningen på, fokus på g-nivå 
rivaliserar med undervisning på en mer avancerad nivå. Problemet med att fokus länge legat 
på låg nivå är inte enbart skolan och dess organisations fel tycker lärarna. Lärarna har oftast 
en hög ambitionsnivå som de vill föra över till eleverna så de gör ett försök att nå de högre 
betygen VG (väl godkänt) och MVG (mycket väl godkänt). Men lärarna i undersökningen 
tycks se en slöhet hos de högpresterande eleverna. Dessa elever lägger sig på en lagom nivå, 
men har potential för betyget MVG. Elevernas brist på driv kan dock vara ett tecken på 
understimulans, ”de ser att läraren inte har tid att ge den extra tiden och materialet och bryr 
sig då inte om att fråga efter det heller” säger Lina. Dock finns det de elever som ser till att 
de får det högsta betyget och extra uppgifter. Om fokus ligger på svaga elever kan de 
högpresterande eleverna glömmas bort i undervisningen men det är inte enda anledningen till 
dessa elevers försämrade resultat enligt lärarna. Alfred anser att man bör diskutera vikten av 
nivågruppering och att det är något bra, då man genom detta kanske får möjligheten att hjälpa 
de flesta människorna på sin nivå istället för att lägga undervisningen på en nivå som bara 
passa en liten skara av elever.  
 
Generellt sett tycker alla lärarna att eleverna har för dåliga bakgrundskunskaper när de 
kommer upp i sjuan på högstadiet vilket bland annat kan bero på för stora klasser som har lett 
till minskad individuell elevtid. Dessutom anser lärarna att om eleverna skall lära sig i sin 
egen takt så kan det bli problematiskt då lärare måste ta undervisningen till nästa nivå och gå 
vidare inom ett område. Den spridda kunskapsnivån hos eleverna blir till ett hinder för lärarna 
i undervisning.  
Många gånger blir det att moment som gjorts på mellanstadiet upprepas på högstadiet på 
grund av att alla eleverna inte har samma bakgrundskunskaper, lärarna ser detta som ett 
problem. För att motverka dessa upprepningar krävs det att alla skolor arbetar med samma 
saker för att lärarna skall kunna höja undervisningsnivån. I slutändan är det ändå läraren som 
det faller på när man pratar om elevers bakgrundskunskaper. ”En duktig och bra pedagog 
klara av lite större påfrestningar och kan ha några fler elever.”(Emil) 
 
På den skolan där undersökningen utfördes visar de senast gjorda nationella proven i NO att 
biologi är det ämne som eleverna har lättast för, resultaten var betydligt bättre i biologi än i 
fysik och kemi. Detta tror lärarna beror på att eleverna har arbetat mest med biologi på lägre 
stadier då det finns mycket runt omkring oss som är lätt för eleverna att relaterat till biologi. 
Emil anser att ”anledningen till att det arbetas mest med biologi på lägre stadier är för att det 
funnits ett visst motstånd mot kemi och fysik bland den äldre generationen lärare”, något som 
håller på att förändra nu när de börjar gå i pension. För att det ska ske en förändring i skolan 
krävs det till vis del en generationsväxling.  
 
 
Lärarens attityder och kompetens 
Lärarna såg fem grupper av svar som väsentliga i sin syn på sitt eget arbete: 1. Erfarenheter, 
2. Rädsla att pröva nytt, 3. Samarbete, 4. Klasslärare samt 5. Bristande ämneskunskaper hos 
läraren.  
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Gemensamt för alla de fem lärarna var att de inte såg några problem med att förändra sin 
undervisning. En ökad erfarenhet leder det till att lärarna inte är rädda för att ge sig ut på nya 
vägar och ta in nya moment i undervisningen. ”Det blir heller ingen prestige i att behålla det 
de gör”(Alma) om ett annorlunda arbetsätt visar att eleverna lär sig mer, då är det självklart 
att de kan förändra undervisningen. Emil anser att diskussioner är viktiga för att det är så 
mycket kunskap inhämtas.  
 
Det är med största försiktighet man ska förändra saker i skolan men det visar ändå på en 
rädsla av att pröva nya saker. Genom att bara arbeta med nya moment i undervisningen så 
anser en av de intervjuad lärare att ”det kan bli osäkert vad resultatet av undervisningen blir 
och vad eleverna lär sig”(Anton). För en utomstående som inte är lärare till professionen kan 
detta tyckas märkligt att man gör samma moment hela tiden. Men med en ny grupp elever 
skapar det en annorlunda arbetssituation. Man bör alltid arbeta med en god blandning av både 
av gamla och nya moment i undervisningen.  
 
I dagens läge så finns det inte något direkt samarbete mellan lärarna på högstadiet och övriga 
stadierna när det gäller naturvetenskap, något som ändå upplevs som viktigt för att kunna byta 
erfarenheter eller för att kunna dela upp arbetsbördan något. Det har genomförts några 
stadieövergripande studiedagar men det har inte varit något kontinuerligt samarbete. Ett ökat 
samarbete efterfrågas för att veta vilka förväntningar lärarna på de olika stadierna kan ha på 
varandra och deras elever. Tyvärr är det så menar lärarna att tiden för ett sådant samarbete 
saknas som deras arbetssituation ser ut nu, ”det måste styras av beslutsfattarna inom skolan 
och till exempel läggas som en del av fortbildningen”(Alfred). 
 
Det är det systemet vi har idag med klasslärare på grundskolans tidigare år ger eleverna 
problem. Anledningen till att eleverna kommer upp till årskurs sju med så olika kunskaper i 
bagaget handlar om vilken lärare de haft och dennes utbildning. Om eleverna haft en lärare 
som inte är NO-utbildad så kommer eleverna få en bristfällig utbildning i NO. Det som 
lärarna inte är utbildade inom, på de lägre stadierna, känner de sig osäkra på att arbeta med 
uppfattar lärarna i denna undersökning det som. Något som de känner igen i sig själva.  
 
Att läraren har en del i den negativa kunskapsutveckling kommer som en naturlig del 
eftersom de undervisar eleverna. I undersökningen kommer det fram att nyutexaminerade 
lärare inom alla stadier kan ha påverkat eleverna negativt kunskapsutveckling genom att 
själva ha bristande ämneskunskap som leder till en osäkerhet hos dem. Lärarutbildningen har 
förändrats och i dagens läge läser inte blivande lärare lika mycket ämneskunskaper som man 
gjorde förr. Däremot är utbildningen inom didaktiska kunskaper bättre nu än då anser Alfred.  
Alma säger att hon känner att lärare är lite dåliga på att visa för eleverna vad som egentligen 
är naturvetenskap, något som visar sig på de nationella proven. Eleverna har där svårt att se 
vad som är naturvetenskapliga argument som exempel.  
 
 
Resurser 
Inom denna kategori fanns det fyra resurser som stod för en direkt påverkan på eleverna: 1. 
Tid, 2. Pengar, 3. Material samt 4. Bra lokaler.  
 
Viljan att förändra finns utan tvekan hos lärarna men det är inte alltid så lätt när de har 
begränsningar i deras arbetssituation. Lärare är alltid i behov av mycket tid för att bland annat 
kunna pröva nya moment och ha kreativa möten vid planeringsarbete där de kan lära av 
varandra. Detta kostar energi och tiden för ett sådant arbetssätt saknas till stor del i dagens 
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skola. Genom att eleverna inte har alla grunder som krävs så får också här lärarna svårt att 
hinna med att lära eleverna allt de förväntas kunna inom NO, till och med grunderna. Tiden 
går åt till annat dock strävar lärarna mot att arbeta mer med helheter, begrepp och samband, 
för att eleverna skall förstå hur saker hänger ihop och för att motverka den negativa 
kunskapsutvecklingen. ”Istället för faktisk ämnestid går mycket av läraren tid åt till 
elevvård”(Lina), de sociala bitarna i skolan tar mer och mer tid. Eleverna blir lidande och får 
inte lika mycket kunskap inom NO.  
 
Pengar är också ett av de allmänna hindren som lärarna har för att förändra sin undervisning. 
Kommunens besparingar leder till att det inte går att köpa in lika mycket nytt material, böcker 
etc. eller åka på lika mycket fortbildningar. Något som lärarna på den skola där jag gjorde min 
undersökning varit relativt bortskämda med fram tills nu.  
 
Det finns en allmän brist på svenskt material. Material på engelska som finns att tillgå via 
internet har för hög nivå och att hitta engelskt material som passar undervisningen i den 
svenska skolan blir svårt. Om man ser till IT som ändå är en hjälpmedelsbank så finns det 
även dåligt med svenska dataprogram att tillgå, marknaden finns inte och det blir en 
kostnadsfråga.  
 
Bristen på lokaler med en bra utformning är också det en begränsning. Lärarna på skolan har 
en önskan om att det fanns mer grupprum och att lokalerna var bättre anpassade. Om 
lektionssalar används både för teoretiska – och laborativa lektioner är de inte utformade på 
rätt sätt, fast lärarna ser att det kan vara svårt att förändra befintliga lokaler. Det bästa vore att 
ha speciella laborationssalar som endast användes för laborativt arbete så att det där fanns god 
tillgång på diskhoar och annat material som behövs. Det blir en begränsning för såväl lärarna i 
deras undervisning som för eleverna då inte alla hjälpmedel finns att tillgå för att öka deras 
förståelse och kunskap för och inom naturvetenskap.  
 
 

Diskussion 
 
I ett allt mer komplext samhälle där förändringarna går allt snabbare så får det stor inverkan 
på elevernas kunskaper inom NO. Det gäller såväl orsakerna till den negativa 
kunskapsutvecklingen som hur kursplanen utformas och tolkas. Samhällsförändringar 
påverkar alla, lärare, elever, föräldrar, släkt, vänner etc. De intervjuade lärarna märker att 
kraven från omgivningen idag inte är lika stora på eleverna som förr.  
Orsakerna till varför eleverna har blivit så markant sämre i biologi, fysik och kemi beror alltså 
inte bara på en sak om man ser till tidigare forskning samt resultatet av denna undersökning. 
Kraven och utvecklingen av vårt samhälle visar på att man kan se samband mellan elevernas 
kunskap, attityder och under vilken tid de växer upp. Kunskapen i NO som eleverna har 
speglar vilka förutsättningar de givits ifrån början, där man bland annat kan dra slutsatsen att 
något som kursplanen speglas av vilket århundrade vi lever på och vilka kunskaper som 
krävas för att klara sig i samhället. I dagen läger är det svårt att motivera eleverna till att 
studera NO, men lärarna gör sitt bästa för att ändra på detta. Av de studier och forskning som 
jag tagit del av i detta arbete kunde inte jag finna att detta skulle vara en orsak till den 
negativa kunskapsutvecklingen, dock är kultur något som tas upp som en viktig faktor att ta 
hänsyn till när man undersöker elevers attityder till naturvetenskap (Osborne et al. 2003). 
 
Samhällsförändringar och IT utvecklingen som har skett under de senaste 20 åren har en stor 
betydelse till varför kunskapen hos eleverna har minskat. Skolan har inte hunnit anpassa sig 
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utefter samhället och eleverna har då sakta men säkert ändrat sin inställning och tappat 
motivationen och intresset för att läsa naturveteskap. I den tidigare forskning jag läst tas inte 
de snabba samhällsförändringarna och påverkan från IT upp som möjliga orsakerna till den 
försämrade kunskapen hos eleverna utan visar på andra orsaker (Skolverket 2009, Holender 
2009, Osborne & Collins 2001, Osborne & Dillon 2008). Samhällets påverkan på elevers 
prestationer kan vara en av de största orsakerna till deras försämrade kunskap.  
 
 
För att skapa harmoni i ett klassrum där både lärare och elever trivs och eleverna lär sig mesta 
möjliga måste det finnas grundläggande pedagogiska idéer om hur arbetet skall genomföras.  
Det gäller att som lärare hitta det sätt som de anser passa bäst för dem att arbete på och som 
de märker ger eleverna mest kunskap, något som kan resulterat i många olika arbetssätt inom 
en lärarkår. En gemensam uppfattning om hur bra undervisning skall bedrivas saknas bland de 
intervjuade lärarna i denna undersökning vilket är något som kan kopplas tillbaka till 
ovanstående. Om man också skall se till elevernas behov kanske det inte heller går att arbete 
utefter en gemensam mall i varje klassrum. Tidigare forskning visar att man ska ge eleverna 
en utbildning som ökar deras förståelse för naturvetenskapen, faktakunskaper och hur NO: n 
sätts in i ett större sammanhang (Osborne & Collins 2001, Osborne & Dillon 2008, Lyons 
2006, Lpo 94). Forskningen har i detta fall starka argument och lärarna bör titta över sitt sätt 
att arbete och ge tips till varandra så att de har en gemensam pedagogiks grund att stå på. 
Detta arbete pågår nu på den skolan där undersökningen gjordes och lärarna arbetar mer med 
helheter och diskuterar elevernas svårigheter och ger varandra tips och idéer om hur man kan 
arbete med olika områden.  
 
För att skolan med dess undervisning skall kunna se till alla elevers behov så handlar det om 
att ge eleverna en varierad undervisning för att upprätthålla deras intresse och för att de ska ha 
en möjlighet att lära sig så mycket som möjligt vilket framkommer av min undersökning. Alla 
elever skall ges chansen att på något sätt visa sin kunskap. Detta är i dagens teoribaserade 
skola inte fallet, där många elever som är mer praktiskt lagda i vissa fall saknar 
förutsättningarna som krävs för att klara av denna sortens undervisning. För de elever som är 
praktiskt lagda kan den teoretiska delen av NO-undervisningen vara svår att tillgodogöra sig 
och tvärtom för de som är teoretiskt lagda. 
 
När man tolkar kursplanen kan det bli lika många olika tolkningar som det är personer som 
läser den, trots att kursplanen skall ligga som en gemensam grund för ALLA lärares 
undervisning. Denna stora tolkningsmöjlighet som lärarna anser sig se skapar både hinder och 
möjligheter när de skall förändra sin undervisning. Om man ställer lärarnas svårigheter med 
att få eleverna att acceptera de mål och betygskriterier som kursplanen innehåller i relation till 
vad tidigare forskning visar på att eleverna är missnöjda med den nuvarande läroplanen 
(Osborne & Collins 2001, Osborne & Dillon 2008, Lyons 2006, Lpo 94) så har dessa ett 
starkt samband.  
Genom de nationella prov som genomförts i NO så har det blivit en kvalitetshöjning på 
undervisningen på grund av att många av de otydliga formuleringarna i kursplanen blev 
distinktare. Trots denna förbättring måste det skapas en ny kursplan som har en större 
tydlighet ifrån början och som har mer förankring i vardagslivet, vilket är något som eleverna 
söker. För forskningen på detta område visar att man måste skapa en utbildning för eleverna 
som ger dem en förståelse för naturvetskapen och dess för – och nackdelar. Detta är något 
man misslyckas med idag med den undervisning som bedrivs tillsammans med den nuvarande 
läroplanen (Osborne & Collins 2001, Osborne & Dillon 2008, Lyons 2006, Lpo 94). Det är 
viktigt att kunna engagera eleverna. Lärarna hoppas på att den nya kursplanen som skall 
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komma under år 2011 skall innehålla all de förbättringar som de önskar, en ökad tydlighet och 
att eleverna skall ha mer kunskap i NO när de kommer upp till högstadiet, en tydligare 
kursplan som följs på alla nivåer kommer bidra till en bättre undervisning för eleverna och då 
en ökad kunskap inom NO. Efter arbete i utvecklingsgrupper har lärarna kommit fram till att 
den nya kursplanen inte uppfyller alla de krav som de hade, den innehåller inte så mycket 
detaljer som de hoppats på men det positiva är att de ser ett mer fokus på vardagslivet och 
verkliga händelser.  
 
 
Vad lärarna har för syn på sitt eget arbete, deras attityder och kompetens, är viktigt att 
undersöka när man tittar på faktorer som påverkar elevers prestationer. Läraren som 
undervisar har utan tvekan en roll i elevernas negativa kunskapsutveckling. Den här 
undersökningen visar att de praktiserande lärarna uppfattar att nyutexaminerade lärare har 
bristande kunskaper viket stöds av tidigare undersökningar (de Jong et al. 1998 från Höglund 
et al. 2008). Om man sätter detta i relation till vart annat kan man dra slutsatsen att en ny 
lärarutbildning på alla stadier i hela landet bör arbetas fram. Vidare kan man utläsa en viss 
självkritik hos de intervjuade lärarna då de tar upp det faktum att de själva är dåliga på att visa 
den naturkunskap som finns överallt omkring oss i vår vardag. Något som senar visar sig i de 
nationella proven. Detta styrks av resultaten från undersökningen PISA 2006 då svenska 
elever har gått från att vara bland de ledande till att hamna strax över genomsnittet i 
jämförelse med andra OECD-länder (Skolverket 2007).  
Olika erfarenheter har gett lärarna en trygghet som gör att de inte är rädda för att pröva nya 
saker för att möta elevernas behov. Problemet är dock om eleverna som börjar högstadiet har 
haft en klasslärare istället för en ämneslärare på grundskolans tidigare år. Klasslärarnas 
problem är att de inte har en fullskalig utbildning i all de ämnen de undervisar i vilket går ut 
över eleverna. Det känns viktigt att se över systemet med klasslärare så att alla elever får lika 
rätt att lära sig och ges samma möjligheter (Lpo 94 ur Lärarens handbok). Erfarenheter ger 
stora möjligheter när lärarna skall förändra sin undervisning trots detta visar en av lärarna som 
deltog i undersökningen en rädsla över att pröva nya moment, vilket skapar en undran över 
vad detta kan bero på. Kanske är det oron över om eleverna skulle lära sig allt de bör vid 
endas nya moment i undervisningen.  
 
Likt lärarna är även rektorer och skolledning en del av och har även de en roll i varför 
kunskapen hos eleverna har minskat. Under rådande arbetssituation finns det mer eller mindre 
samarbete mellan lärarna på högstadiet och lärare på andra nivåer i vårt skolsystem. För att 
det skall skapas en skola som är mer anpassade för eleverna bästa och deras behov måste detta 
samarbete på något sätt upprättas, för idag är arbetsbörda skevt fördelad mellan stadierna och 
det gås igenom samma saker på olika nivåer vilket leder till att undervisningen inte går framåt 
så mycket som lärarna önskar. Men för att man skall lyckas med att får ett mer 
stadieövergripande samarbete krävs det anser lärarna att det läggs som en naturlig del i deras 
arbete och inte utöver det arbete de redan genomförs. Ett ökat samarbete skulle bidraga till att 
eleverna slapp för mycket repetitioner i undervisningen och det skulle ge dem en ökad 
helhetsbild av naturvetenskapen och dess universella värde (Osborne & Collins 2001, 
Osborne & Dillon 2008, Lyons 2006, Lpo 94) som är något de önskar.  
 
 
Varje elev har sina speciella behov och förutsättningar när de kommer till skolan. Var fokuset 
i skolan skall ligga bestäms av maktaktörer inom samhället och det påverkar så småningom 
elevernas prestationer. Lärarna kämpar alltid för att få alla elever godkända vilket blir till ett 
stort problem för de högpresterande eleverna. Om undervisningen ständigt bedrivs på en för 
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låg nivå stimulerar man inte de högpresterande eleverna för att de skall utveckla sin kunskap 
och får en undervisning på mer avancerad nivå. I skolan pratar man alltid om att man skall se 
till alla elevers behov och ge alla elever bästa möjliga utbildning vilket man inte gör i detta 
fall då de högpresterande eleverna blir lidande på grund av undervisning på för låg nivå. Detta 
visar sig också i TIMSS (2007) där det är de högpresterande eleverna som står för den största 
resultatförsämringen och inte de redan lågpresterande eleverna. Detta är dock ett av lärarnas 
ständiga bekymmer att de måste lägga undervisningen på en nivå som passar alla samtidigt 
som de måste sträva emot att få alla elever godkända. Anton, Alma, Alfred, Lina och Emils 
uppfattning är emellertid att problemet med att fokus länge legat på att få alla elever godkända 
inte enbart är skolan och dess organisations fel. De ser andra möjliga orsaker, dock inget som 
kom fram i denna undersökning. Men man bör undersöka detta mer noggrant för att reda ut 
detta problem som det faktiskt är.  
Detta problem kan också kopplas ihop med elevernas dåliga bakgrundskunskaper som lärarna 
i denna undersökning anser att de har när de kommer upp till högstadiet. Om man då kunde få 
ett ökat samarbete skulle det kunnas arbetas fram en gemensam mall för vad alla skolor skall 
gå igenom så att man kan höja undervisningen ett snäpp på nästa nivå i vårt skolsystem som 
eleverna går vidare till.  
 
För att det skall gå och vända den negativa inställningen till NO måste man höja intresset, 
status och motivationen för ämnet. Det är viktigt att alla lärare får eleverna att förstå vilket 
verktyg NO-ämnena faktiskt är för att fungera i samhället och att trots att det krävs lite mer 
arbete så kan man få en stor vining utav det längre fram. Och för att detta skall gå att ändra 
gäller det att man har en variation i sin undervisning så att det alltid ”händer” något som 
fångar eleverna redan från start.  
Här är det också viktigt att inte favorisera något av ämnena biologi, fysik och kemi. Detta 
tycks sig lärarna i undersökningen dock se hos den äldre generationen lärare på grundskolans 
tidigare år där det funnit ett visst motstånd mot att undervisa fysik och kemi vilket har lett till 
att undervisningen i biologi har favoriserats. Och detta är ju inte rätt, så det krävs också en 
generationsväxling för att ändra inställningen och de förutfattade meningarna om NO.  
 
 
Orsaken till de försämrade kunskaperna visar sig bero på många olika saker, allt från elevers 
attityder, kursplan, läraren med mera. (Skolverket 2009, Holender 2009, Osborne & Collins 
2001, Osborne & Dillon 2008). Resurser som lärarna har att tillgå är en speciellt viktig orsak 
till varför undervisningen ser ut som den gör. Tid är något som lärare alltid behöver mer av, 
då i dagens läge bara mer och mer av lärarens ämnestid går åt till elevvård vilket blir på 
bekostnad av undervisningen. Bristen på resurser, vare sig det är bra lokaler, material, 
individuell elevtid eller något annat är det något som det inte skall sparas in på, istället något 
som ledarna för Sverige, kommuner och skolledning skall sats på. Det man faktiskt skall 
tänka på i detta sammanhang är att det är Sveriges framtid vi utbildar, då det i varje klass kan 
sitta en framtida bolagdirektör/-direktörska eller varför inte en blivande lärare.  
Lärarna som jag intervjuade säger dock att de har varit bortskämda fram tills nu, det har 
funnits pengar till att åka på fortbildning och köpa in nytt material. Så de har haft en god 
tillgång av de flesta resurser.  
 
 
Slutsats 
Att se till alla elevers behov är viktigt, man måste anpassa undervisningen på ett sådant sätt så 
att alla ges samma möjlighet för att kunna få ut mesta möjliga av undervisningen. Jag ser 
positiva saker med att ha nivågrupperingar i skolan men det måste ske på ett sådant sätt så inte 
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några elever blir negativt särbehandlade, eleverna får inte utpekas som dåliga på något sätt 
utan att de ska hjälpas på sin nivå. Jag vill ha en undervisning där man skall kunna bedriva 
den från grunden till en mer avancerad nivå så eleverna får en helhetsbild av 
naturvetenskapen. Ett ökat samarbete mellan stadierna i det svenska skolsystemet ser jag som 
en självklarhet för att man skall kunna uppnå en undervisning som är till för elevernas bästa, 
kommunikation är a och o. I min framtida roll som lärare skall jag alltid gå in med synen att 
alla elever är lika, de behöver bara olika mycket stöd och hjälpmedel får att nå sina mål.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Jag har utgått från min frågeställningar och satt upp underfrågor för att kunna skapa ett styrt 
samtal.  
 
1. Vad tror lärare att den minskade kunskapsnivån hos elever beror på? 

• Är det attityden till naturkunskap som förändrats hos eleverna? 
• Har samhället påverkat på något sätt till den negativa trenden? 
• Beror det kanske rent av på lärarna? 
• Sker det någon diskussion och planering på skolan för att ändra denna situation? 
• Något annat? 

 
2. Har lärarna gjort något för att vända den negativa kunskapsutvecklingen? 

• Har ni ändrat ert sätt att undervisa på något sätt? 
• Har ni tagit in mer eller mindre praktiskt arbete? 
• Annat? 

 
3. Vad är det för uppfattning som finns bland lärare om att förändra undervisningen? 

• Vill ni göra det eller inte? Alltså förändra undervisningen 
• Känner ni er begränsade på något sätt allmänt? 
• Blir det svårt att förändra sitt arbete med tanke på att det finns en kursplan att följa? 
• Har ni varit tvungna eller inte att bli strängar/mildare i ert sätt att bedöma och sätta 

betyg? 
• Vad har ni för strategi och vad gör ni för att uppnå och hålla er till kursplanen? 

 
4. Vad är elevers problem inom naturvetenskap? 

• Är det några speciella områden som kan urskiljas i biologi, fysik respektive kemi? 
• Vad är det som är svårt inom dessa områden, vad ställer till problem? 

 
5. Hur upplever du eleverna när de kommer till högstadiet 

• Vad har de för bakgrundskunskaper, mycket eller lite? 
• Vad tror du skillnaden beror på? 
• Finns det något samarbete mellan lärare, både uppåt och neråt, mot grundskolans 

tidigare år och mot gymnasiet? 
 
 
 
 


