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Referat
Syftet med denna avhandling är att undersöka klasslärarstuderandes attityder till
undervisning i naturvetenskaper.

Forskningsfrågorna är följande:

1. Vilka faktorer anser klasslärarstuderande har påverkat deras attityd till
naturvetenskaper?

2. Hur beskriver klasslärarstuderanden integreringen av läroämnen i ämneshelheten
omgivningslära?

3. Hur beskriver klasslärarstuderanden utmaningar i undervisning av naturvetenskaper?

Utgående från syftet har en fenomenografisk forskningsansats valts. Semistrukturerade
intervjuer användes som metod för att samla in datamaterialet med meningskategorisering
som analysmetod. Respondenterna är nio lärarstuderande som studerat naturvetenskaper vid
Åbo Akademi.

Det är främst lärarens attityd som påverkar elevers intresse av ett ämne. Elevens attityd kan
också bli påverkad hemifrån och beroende på svårighetsgraden av ämnet som de lär sig. De
flesta lärarstuderande anser att integreringen av läroämnen i ämneshelheten omgivningslära
är en positiv sak fastän några tycker att det krävs mycket av läraren.



Lärarstuderanden menar att de finns flera utmaningar i undervisningen av omgivningslära,
till exempel att de inte har tillräcklig ämneskunskap i något ämne eller att det kan vara svårt
att få det att fungera i praktiken och att hinna med alla delar i en lektion.

I enlighet med tidigare forskning framkom att det är tidskrävande att förbereda lektioner i
omgivningslära och att läraren och familjen kan påverka elevers attityd till ett ämne Det
framkom också att på grund av brister i lärares ämneskunskap, är det flera lärare som är
osäkra i undervisning av naturvetenskaper.

Sökord: Naturvetenskap, attityd, omgivningslära, klasslärarstuderande, undervisning
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1. Inledning

Denna kvalitativa forskning behandlar lärarstuderandes uppfattningar om naturvetenskaper. Mer

specifikt kommer denna studie inriktas på hur lärarstuderande anser att lärarens attityd påverkar

lärarstuderandes och elevers uppfattning av naturvetenskaper i skolan, hur lärarstuderande ser på

integreringen av alla naturvetenskapliga läroämnen inom ämneshelheten omgivningslära, samt

vad som oroar lärarstuderande i deras roll som lärare i ämneshelheten. I inledningen förklaras

även bakgrunden i valet av detta ämne och motivering varför forskning inom ämnet i fråga är

viktigt. Eftersom lärarens attityder i undervisningen även påverkar elevers attityder på många

olika sätt, menar Kind m.fl. (2007) att det är flera saker som ska tas i beaktande i undervisningen

och planeringen av undervisningen. För att förbättra lärarstuderandes intresse för

naturvetenskaper krävs det att man är medveten om hurdana attityder de har, hur dessa attityder

har uppstått och varifrån de kommer. Eftersom tidigare erfarenheter av naturvetenskaper skapar

attityder hos elever och lärarstuderande är det viktigt att skapa nya positiva erfarenheter av dessa

ämnen redan i ett tidigt skede under lärarutbildningen.

Denna forskning är en del av ett projekt inom naturvetenskapernas didaktik vid Fakulteten

för pedagogik och välfärdsstudier. Data har samlats in genom intervjuer med nio

klasslärarstuderande vid Åbo Akademi som gått kurserna Naturvetenskap 1 och Naturvetenskap

2. Tidigare har det publicerats en avhandling skriven av Lövkvist (2021) som är baserad på

samma forskningsprojekt.

1.1 Bakgrund

Eftersom lärarens attityd och uppfattning av ett läroämne har inverkan på lärarens undervisning

och i det långa loppet även elevens lärande är detta ett viktigt tema att undersöka. Forskning visar

att det finns en oroväckande och betydlig nedgång i elevers och studerandes intresse av de

naturvetenskapliga ämnena. (Fitzgerald m.fl., 2012) Nedgången har fortgått länge eftersom

Osborne (2003) skriver om hur undersökning av elevers attityder till att studera naturvetenskap

har varit ett väsentligt arbete för det naturvetenskapliga forskarsamhället sen 1980. Där har de

växande bevis på en nedgång i unga människors intresse för naturvetenskapliga karriärer. Därför

är det nu viktigt att ta itu med problemet och undersöka vilka förbättringsmöjligheter det finns
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inom naturvetenskaplig utbildning och fortbildning av lärare som undervisar i de

naturvetenskapliga ämnena, så även elever tycker att undervisningen och ämnet är intressant. van

Aalderen-Smeets m.fl. (2012) menar att lärare med negativa attityder mot naturvetenskaper har

en tendens att välja att undervisa färre lektioner inom naturvetenskaper. Lärare med negativ

attityd mot naturvetenskaper har även en tendens att förlita sig på undervisningsplanering som

gjorts av andra. Därför vore det viktigt att lärarens attityder och intresse skulle förbättras för att

också elever skulle vara intresserade av de naturvetenskapliga ämnena.

Det är viktigt att elever får en positiv attityd redan i början av grundskolan. Forskning

visar att redan före elever har fyllt 11 år så kan de en attityd till naturvetenskap skapas. (Royal

Society, 2006) Därför är det viktigt för lärare att påverka elever och lärarstuderande positivt

eftersom de spelar en väldigt stor roll då det gäller elevers attityder till lärande i och intresse för

naturvetenskap. Därmed är det även viktigt att känna till lärares uppfattningar av de

naturvetensakliga ämnena och vilka utmaningar de verkar ha i undervisningen av de

naturvetenskapliga ämnena. (Royal Society, 2006)

Ualesi m.fl. (2018) skriver om forskning som gjorts i Nya Zeeland och menar att under de

senaste åren har flera elever framför allt i årskurs 8 inte valt naturvetenskaper i skolan. Fler och

fler elever lämnar gärna bort dessa ämnen om de kan. Statistiken visar att mängden studerande

som valt naturvetenskapliga ämnen har sjunkit betydligt. Elever i årskurs 8 menar att det allt för

ofta endast måste lyssna på läraren och att de allt för sällan får göra praktiska saker, som till

exempel roliga experiment och laborationer. Fitzgerald m.fl. (2012) håller med om att elevers

missnöje med naturvetenskaper i skolan hänger samman med uppfattningar som att de

naturvetenskapliga ämnena är tråkiga och lärarcentrerade med lite utrymme för kreativitet, nöje

och nyfikenhet. Det visar även att de elever med negativ attityd till naturvetenskaper får lägre

vitsord i  ämnena. (Fitzgerald m.fl., 2012)

Min personliga bakgrund till val av detta ämne är att jag själv är intresserad att undervisa i

de naturvetenskapliga ämnena men jag är ändå en aning orolig över att undervisa till exempel

kemi och fysik, eftersom min ämneskunskap inte så stark inom dessa ämnen. Enligt Sjöblom

m.fl. (2017) kan lärarens attityder till ämnen inom naturvetenskapen ofta vara en aning negativa i

förhållande till andra läroämnen de undervisar i skolan. Lärarens attityder i undervisningen har
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visat sig vara en grundläggande faktor som även påverkar elevers attityder för naturvetenskaper.

Därför är det också av stor betydelse att fokusera på attityder och den upplevda relevansen i

lärarutbildningen då det handlar om de naturvetenskapliga ämnena. (Sjöblom m.fl., 2017)

Lektioner inom naturvetenskaper kan därmed ofta påverkas negativt eftersom lärare

eventuellt satsar mera på läroämnena matematik och modersmål som de ofta anser vara viktigare

i skolgången. (Sjöblom m.fl., 2017) Tidigare forskning har även visat att lärarens attityd till olika

läroämnen spelar en stor roll som sedan i sin tur påverkar elevernas attityder och lärande. (van

Aalderen-Smeets m.fl., 2012)

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna avhandling är att undersöka klasslärarstuderandes attityder till undervisning i

naturvetenskaper.

Mina forskningsfrågor är följande:

1. Vilka faktorer anser klasslärarstuderande har påverkat deras attityd till

naturvetenskaper?

2. Hur beskriver klasslärarstuderande integreringen av läroämnen i ämneshelheten

omgivningslära?

3. Hur beskriver klasslärarstuderande utmaningar i undervisningen av

naturvetenskaper?

1.3 Disposition av avhandling
I det andra kapitlet presenterar jag teori om attityder i allmänhet, tidigare forskning om lärarens

attityd till naturvetenskaper och vad läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen tar

upp om naturvetenskaper. I det tredje kapitlet presenterar jag metoden och forskningsansatsen

samt analysmetoden och genomförandet av forskningen. I det fjärde kapitlet redovisar jag

forskningens resultat och i det sista kapitlet sammanfattar jag en metod- och resultatdiskussion av

avhandlingen samt slutsatser och förslag till fortsatt forskning.
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning

I detta kapitel definieras först begreppet attityd, därefter presenteras tidigare forskning om vilken

roll lärares attityder spelar i skolan. Till sist presenteras också viktiga punkter ur grunderna för

läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller de naturvetenskapliga ämnena och

ämneshelheten omgivningslära samt vilka utmaningar lärare kan ha i undervisningen av de

naturvetenskapliga ämnena.

2.1 Attityd

Attityd kommer från franskans attitude och betyder kroppshållning, inställning eller

förhållningssätt (Nationalencyklopedin, 2022). Van Aalderen-Smeets m.fl. (2012) konstaterar att

attityder kan betraktas som en del av människors trossystem, men attityd är ett begrepp som har

varit svårt att definiera. De menar att det har varit svårt att forska kring detta ämne och flera

studier har misslyckats med att komma fram med en klar definition av begreppet attityd. Robert

m.fl. (1988) bekräftar att definitionen är svår men tillägger att inverkan av social påverkan på

attityder är viktig. Attityd hänvisar till en uppsättning av känslor och beteenden mot ett visst

föremål, person, sak eller händelse. Robert m.fl. (1988) menar dock att man inte borde blanda

ihop attityd med tro, värde och åsikt.

Van Aalderen-Smeets m.fl (2012) menar att attityd är multidimensionellt med flera

underliggande attribut. Begreppet attityd delas in i tre dimensioner: kognitiva övertygelser,

affektiva tillstånd och upplevd kontroll. Kognitiv övertygelse är indelade i tre delkomponenter:

upplevd relevans, upplevd utmaning, och genusperspektiv. Upplevd relevans hänvisar till lärarens

övertygelse om betydelsen av att undervisa i till exempel de naturvetenskapliga ämnena. Upplevd

utmaning används för att beskriva utmaningar som förekommer då man till exempel undervisar i

ett visst ämne i förhållande till andra läroämnen. Genusperspektiv omfattar lärarens uppfattningar

om könsskillnader i samband med undervisning, till exempel att tänka på skillnader mellan

flickor och pojkar i läromedlen och olika förmågor och skillnader de har i klassrummet. (van

Aalderen-Smeets m.fl. 2012)

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Shrigley%2C+Robert+L
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Den affektiva dimensionen involverar känslor relaterade till undervisningen, uppdelade i

delkomponenter som är både positiva och negativa. Positiva känslor förknippas med uppskattning

av undervisningen och negativa känslor är förknippade med rädsla och ångest i undervisningen.

Dessa känslor kan uppstå samtidigt, det vill säga en lärare kan tycka om att undervisa

naturvetenskap men samtidigt uppleva oro för att undervisa dessa ämnen.

(van Aalderen-Smeets m.fl. 2012)

Upplevd kontroll handlar om hur mycket kontroll en lärare upplever att de har över sin

undervisning. Det handlar mycket om lärarens självförmåga. Självförmåga består av kognitiva

och känslomässiga aspekter som är fokuserade på människors interna föreställningar och känslor

av att vara i kontroll av särskilda beteenden. Professionell självförmåga relaterar till lärarens

uppfattning om sin egen förmåga att undervisa i till exempel de naturvetenskapliga ämnena. Inre

faktorer som talang, kunskap eller erfarenhet kan påverka en persons självförtroende. De skiljer

självförmåga från upplevd utmaning, exempelvis kan en lärare uppfatta att naturvetenskap är ett

svårt ämne att undervisa i förhållande till andra ämnen, men om de har en stark självförmåga

underlättar de dem att undervisa i dessa ämnena. (van Aalderen-Smeets m.fl. 2012)

Enligt Robert m.fl. (1988) är attityder ofta ett resultat av erfarenhet eller uppfostran, och

de kan ha ett starkt inflytande över beteendet. Vidare definierar han attityder som en inlärd

tendens att utvärdera saker på ett visst sätt. Utvärderingarna är ofta endera positiva eller negativa,

men de kan också ibland vara osäkra. Även om attityder ofta är bestående kan de också förändras

och eftersom attityder är inlärda går de inte direkt i arv. Vidare beskriver Robert m.fl. (1988) att

den mest distinkta egenskapen för attityder är att kunna utvärdera och att bestämma vare sig man

gillar eller ogillar något. Han menar att attityd är en varaktig sammansättning av att tänka, känna,

veta och vilja. Gilbert m.fl. (1998) menar också att attityder kan få människor att känna både

passioner och hat samt avgöra om det är något de gillar eller ogillar.

Enligt Gilbert m.fl. (1998) är attityd en psykologisk benägenhet som uttrycks genom att

utvärdera om det är något man gillar eller ogillar. Vidare menar de ifall man har en positiv attityd

till något är det lättare att gilla, godkänna och förhålla sig till det, då man å andra sidan har en

negativ attityd till något så ogillar, avslår och undviker man ofta det. Alla aspekter av reaktioner,
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inklusive känslor, tankebearbetning, och annat beteende påverkas av våra attityder. (Gilbert m.fl.,

1998) Osborne (2003) menar också att elevers attityder påverkas av klassrummet,

klassrumsandan, hur de presterar inom ämnet och rädslan för att misslyckas i ämnet i fråga.

Van Aalderen- Smeets m.fl. (2012) delar in attityder i personliga attityder och

professionella attityder. Personlig attityd fokuserar på en individs inställning till vetenskap medan

professionell attityd fokuserar mer på attityd till undervisning i till exempel naturvetenskap.

Individens professionella inställning till att undervisa i naturvetenskap kan påverkas av

individens personliga inställning och tvärtom.

2.2 Lärarens attityder i undervisning
Tidigare forskning visar att lärarens attityder kan påverka elevernas attityder undermedvetet.

Lärares negativa självuppfattning och osäkerhet i undervisningen kan basera sig på svagheter i

ämneskompetensen då det handlar om naturvetenskaper. Detta kan påverka både lärarens och

elevernas undervisning och inlärning på ett negativt sätt. (Harlen, 1997) van Aalderen-Smeets

(2012) menar att det är allmänt för lärare att försöka hålla sig borta från ämnena fysik och kemi

då de undervisar. Lärare med mindre positiva attityder till naturvetenskaplig undervisning

tenderar också att förlita sig på andras planering, vilket resulterar i att läraren som undervisar

ämnet inte är helt insatt och ämneskunnig. Mest märkbart i många studier är låg självkänsla och

dåligt självförtroende hos lärare som undervisar naturvetenskapliga ämnen, vilket påverkar deras

attityder på ett negativt sätt. (Van Aalderen-Smeets m,fl., 2012) Osborne (2003) bekräftar

faktumet att lärarens självkänsla och motivation spelar en stor roll i hens undervisning.

Vidare menar Van Aalderen-Smeets m.fl (2012) att det visat sig vara viktigt att öka lärares

naturvetenskapliga kunskaper för att förbättra deras attityder. I stället för att bara fokusera på hur

man undervisar i naturvetenskap, finns det också ett behov av att förbättra lärarens självförmåga

och självförtroendet för att förbättra attityderna till undervisning i naturvetenskaper. Lärarnas

attityder till undervisning i olika läroämnen är viktiga eftersom de påverkar deras undervisning,

vilket i sin tur påverkar elevernas prestationer och intresse för dessa läroämnen. (Van

Aalderen-Smeets m.fl., 2012)
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Forskning kring attityder hos lärare som undervisar i naturvetenskaper har visat att

lärarens tidigare erfarenheter och självförtroende har en stor betydelse då det gäller deras attityder

i undervisningen. (Coulson, 1992) Lärarens trivsel och känslan av glädje då de undervisar de

naturvetenskapliga ämnen spelar också en stor roll i deras attityd inom dessa ämnen. Osborne

(2003) tangerar liknande saker då han nämner att både läraren och eleven måste trivas i

undervisningen för att kunna bibehålla en positiv attityd till ämnet. Läraren bör ha en positiv

attityd som motiverar och ger alla elever meningsfulla lärandeupplevelser och entusiasm för att

stimulera elevernas kreativitet (Fitzgerald m.fl., 2007). Lärarens tillgång till lämpligt material

som stöder undervisningen i dessa ämnen påverkar lärarens attityder till ämnet. Det vill säga om

skolorna bidrar med bra undervisningsmaterial, hjälper det även lärarens undervisning och tillför

positiv attityd till ämnet och undervisningen. (Coulson, 1992)

Attityderna till de naturvetenskapliga ämnena skapas även från de arbetsmetoder som

används. Elever som har en mer elevcentrerad och praktisk undervisning anser ofta att ämnet är

roligt och de har också större nytta av undervisningen då om den inte är så teori- och

lärarcentrerad. (Siegel & Ranney, 2003). Fitzgerald m.fl. (2007) tillägger att undervisning som är

mer aktivitetsbaserad åstadkommer mera, det vill säga att den upplevda relevansen påverkar

inlärningen på ett positivt sätt.

2.3 Övriga faktorer som påverkar elevers attityd
Förutom att lärarens attityd i undervisningen spelar en stor roll, finns det flera andra faktorer som

påverkar elevernas attityd för ämnet och deras inlärning. Osborne (2003) menar att det inte enbart

är lärarens attityder som påverkar eleven. Elevens attityd till till exempel naturvetenskaper kan

även påverkas av föräldrars och vänners attityder till dessa ämnen. Dessutom håller tidigare

forskning också med om att föräldrars attityder till naturvetenskap har en positiv och signifikant

inverkan på elevernas naturvetenskapliga prestationer och intresse (Chen, 2001).

Kampire m.fl. (2020) påpekar att det är viktigt att innan man försöker förbättra elevernas

attityder är det viktigt att känna igen orsakerna till de negativa attityderna. De viktiga faktorerna

som bidrar till elevernas attityder i naturvetenskaper inkluderar kön, undervisningsmetoder och

betygsättning. Även elevernas tidigare intressen, klassrumsmiljö, läroplanens relevans, lärarnas
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beteende, upplevda svårigheter och elevens egna ansträngning visades påverka elevernas attityd

till undervisning i naturvetenskaper. (Kampire m.fl., 2020) Användningen av olika hjälpmedel

och experiment bör uppmuntras i inlärningsprocessen eftersom de stimulerar eleverna att skapa

en positiv attityd (Yunus & Ali, 2018). Implementeringen av inlärningsstrategier som involverar

problembaserat lärande eller projektbaserat lärande genom vilka eleverna finner ämnets relevans i

sitt dagliga liv skulle kunna förändra uppfattningen av naturvetenskaper bland elever (Eilks &

Marks, 2008).

2.4 Naturvetenskaper och omgivningslära i läroplanen och som läroämne
Enligt Utbildningsstyrelsen (2014) ska omgivningsläran lägga grund för kunskaper inom de

naturvetenskapliga läroämnena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Målet är att

förstå deras betydelse för miljön, tekniken, det vardagliga livet, människan och mänsklig

verksamhet. Dessa ämnen har integrerats i ämneshelheten omgivningslära i samband med

läroplansgrunderna som trädde i kraft år 2016. Detta betyder att läraren även måste skapa en mer

helhetsinriktad undervisning. På grund av förändringarna i läroplanen menar Henriksson (2016)

också att lärare måste tänka om och delvis även behöver nya kunskaper, färdigheter och förmågor

än tidigare i omgivningsläraundervisningen. Det kan ske implikationer både i undervisningen och

i bedömningen eftersom läraren inte är vana att undervisa på ett nytt sätt. (Henriksson, 2016)

Målsättningen för ämneshelheten omgivningslära är att eleverna har kunskap om naturen,

hur vår miljö är uppbyggd, olika fenomen som förekommer, sig själva som människor och andra

medmänniskor samt innebörden av välbefinnande och hälsa. Undervisningen i omgivningslära

utgår från att eleverna lär sig att forska, utveckla, åstadkomma, redogöra för, presentera, kritisera

och värdera information i olika sammanhang. Undervisningen ska baseras på vetenskaplig fakta

och eleverna ska utveckla sin tankeverksamhet. Även de ekologiska, kulturella, sociala och

ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling ska tas hänsyn till i omgivningslära

undervisningen. Det vill säga det övergripande målet för omgivningslära är att undervisa och

vägleda eleverna så de är medvetna om hur människans olika val påverkar miljön och våra samt

framtida generationers liv. (Utbildningsstyrelsen, 2014)

 Undervisningen ska omfatta perspektivet för hållbar utveckling. I omgivningslära förenas såväl

naturvetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I omgivningsläran ska eleverna ses som en del av
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den omgivning de lever i. Utgångspunkten är respekt för naturen och ett människovärdigt liv i enlighet med

de mänskliga rättigheterna.  (Utbildningsstyrelsen, 2014. s. 131)

I läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen beskrivs omgivningslärans olika

läroämnen på följande sätt: I ämnet biologi är det viktigt för eleverna att förstå och lära känna

naturmiljön, människan, livet, utvecklingen samt förutsättningen för allt liv på vår jord. I ämnet

geografi är det väsentligt att eleverna studerar sin egna omgivning och att de begriper olika delar

i vår värld, naturföreteelser som uppkommer och hur existensen ser ut för människor som bor i

olika delar av världen. I ämnet fysik är det viktigt för läraren att uppmuntra eleverna att förstå

naturens uppbyggnad och att förklara naturföreteelser med hjälp av fakta grundad på egna

forskningar. I ämnet kemi är det väsentligt att undersöka olika ämnen i vår närmiljö. Elever ska

forska och experimentera, redogöra för och klargöra ämnenas egenskaper och deras

sammansättning. I ämnet hälsokunskap är det centralt att eleverna lär sig att förstå de

beståndsdelar som främjar och tar hand om hälsan i samhället samt att understödja kunskaper

som främjar hälsa, trivsel, välmående, säkerhet och trygghet i samhället. (Utbildningsstyrelsen,

2014)

I omgivningslära förenas såväl naturvetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I omgivningsläran

ska eleverna ses som en del av den omgivning de lever i. (Utbildningsstyrelsen, 2014. s. 131)

Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen nämner att arbetsmetoderna i

omgivningslära ska tillföra nöje i undervisningen. För att utöka lärandet och bygga upp

motivationen hos eleverna ska arbetsmetoderna grunda sig på kunskap, upplevelser, aktiviteter

och rörelse med hälp av alla våra sinnen. Samarbete är också en viktigt arbetsmetod vilket ska

användas i undervisningen. (Utbildningsstyrelsen, 2014)

På grund av att målen i omgivningslära är tvärvetenskapliga samt involverar kunskaper,

metoder och fackspråk från olika vetenskapsområden är det väsentligt att använda sig av

helhetsskapande arbetsmetoder för att uppnå alla mål. Helhetsskapande undervisning kan utföras

genom att t.ex. att ha en röd tråd och jämsides behandla samma tema i flera olika ämnen med

olika synsätt och arbetsmetoder. (Utbildningsstyrelsen, 2014)

Målet med undervisningen är att väcka och fördjupa elevernas intresse för de olika ämnesområdena i

omgivningslära. Likvärdighet och jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att mångsidigt
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bekanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden och med den teknik och de

utbildningsmöjligheter som finns på området. (Utbildningsstyrelsen, 2014 s.132)

Enligt Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen ska de vetenskapliga

metoderna inom naturvetenskaper kopplas med vardagssysslor och konkreta arbetsmetoder i

undervisningen. Eleven använder sig av konkreta arbetsmetoder för att koppla teorin med

praktiken occ för att de lättare ska kunna uppfatta sambandet med det som upplevts. Detta görs

genom observationer, experiment och exkursioner så eleven får utnyttja alla sina sinnen på ett

mångsidigt sätt som gynnar deras lärande. Innebörden med den de vetenskapliga metoderna är att

eleven kan behandla olika fenomen och teorier samt komma fram med olika tankekonstruktioner,

vilket i sin tur stimulerar elevens tankeverksamhet. Även elevens tidigare kunskap och

upplevelser hjälper att koppla de vetenskapliga metoderna med deras vardagliga liv.

(Utbildningsstyrelsen, 2014)

Den pedagogiska ämneskunskapen är viktig då läraren undervisar i de naturvetenkapliga

ämnena. Enligt Abell (2007) kan den pedagogiska ämneskunskapen i naturvetenskaper för lärare

delas in i fem dimensioner. Den första dimensionen behandlar hur läraren orienterar sig i sin

undervisning. Det finns en massa olika undervisningsmetoder och det är upp till läraren att välja

de metoder som fungerar bäst för en själv och den klass hen undervisar. Tidigare erfarenheter

påverkar hur läraren bär sig åt men även eleverna påverkar vilken metod läraren använder sig av.

Undervisningen kan inriktas till exempel mot en forksningsrelaterad arbetsmetod eller en mer

kunskapsinriktad arbetsmetod som till exempel inlärning av olika termer och definitioner eller en

mer aktivitetsinriktad arbetsmetod var eleverna får göra något praktiskt. Läraren väljer för det

mesta en kombination av flera olika arbetsmetoder men den pedagogiska ämneskunskapen är vad

läraren baserar sin undervisning på. (Abell, 2007)

Den andra dimensionen gäller ämnesspecifika lärandemål ur läroplanen och hur läraren

använder dem i naturvetenskapsundervisningen. För att ha en bra pedagogisk ämneskunskap

krävs det för läraren att hen känner till läroplanen som behandlar ämnet. Den tredje dimensionen

handlar om kunskap om vad som ska bedömas och hur kunskapen och färdigheterna ska

bedömas. Läraren måste ha kunskap om olika utvärderingssätt och bedömningsmetoder som ska

användas och relatera dem till ämnesmålen från läroplanen. Den fjärde dimensionen innebär att

läraren bör ha kunskap om undervisningsstrategier för de naturvetenskapliga ämnena.
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Undervisningsstrategier som är ämnespecifika för naturvetenskapliga ämnen är till exempel

laborationer, utomhusvistelse, experiment och demonstrationer. Kunskap om elevuppfattningar

och elevers förståelse av olika naturvetenskapliga förteelser är vad den femte och sista

dimensionen av den pedagogiska ämneskunskapen består av. Det är alltså viktigt för läraren att

identifiera allmänna missuppfattningar om naturvetenskapliga förteelser hos elever, vilka

komponenter som elever ofta uppfattar som utmanande och vad det kan bero på. (Abell, 2007)

Vidare menar van Aalderen-Smeets m.fl. (2012) att det är av stor betydelse att lärarens

undervisning är målinriktad. Målen kan vara direkt ur läroplanen men också mål som läraren

sätter upp.

Gross m.fl. (2019) anser till exempel att barn som själv får vara aktiva och utforska miljön

utomhus ofta upplever att naturvetenskap är relevant. Då de mera fritt får gå runt och undersöka

omgivningen höjs även deras motivation och intresse för ämnet, vilket betyder att de har en bättre

attityd gentemot ämnet i fråga. Därmed kan eleverna också lättare se vardagskopplingen och

känna att de har nytta av det de gör. Då eleverna får ta del av elevcentrerade och

aktivitetsbaserade undervisningsmetoder ger det dem en mer värdefull inlärning då det pratas om

upplevd relevans. Den upplevda relevansen är en positiv faktor för elevens inlärning. Forskning

visar även att barn som inte får utforska och inte får aktivt undersöka miljön runt omkring sig

inte hittar ett intresse för naturen och omgivningen. Därför är det viktigt att barn åtminstone i

skolan får utforska och få intresse för naturvetenskaper.  (Gross m.fl., 2019)

2.5 Lärares utmaningar i naturvetenskapliga ämnen

Enligt Björling (2016) kan klasslärarstuderanden få en negativ uppfattning om de

naturvetenskapliga ämnena redan under sina klasslärarstudier, vilket kan leda till utmaningar

redan i ett tidigt skede då den nyblivna läraren ska undervisa i dessa ämnen. Många

lärarstuderande har en tidigare bestämd uppfattning om sig själva i rollen som lärare i

naturvetenskap, vilket grundar sig på tidigare erfarenheter inom dessa ämnen. Vidare menar han

att lärare kan känna att det är svårt att visa på sambandet mellan teori och praktik i

undervisningen av dessa ämnen. (Björling, 2016)
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Lärarjobbet och undervisning i en del ämnen kan utgöra stora utmaningar eftersom

tidigare attityder har visat sig vara svåra att ändra på. Kansanen (2004) menar att det delvis kan

vara svårt för läraren att vara lika ämneskunnig i alla de olika läroämnena då de själv har ett

starkare intresse för ett läroämne än ett annat. Klasslärarutbildningen har inte heller en möjlighet

att fördjupa klasslärarstuderande i alla dessa läroämnen, vilket betyder att det blir upp till

klasslärarstuderandena själva att välja vilka läroämnen de fördjupar sina studier i. Detta leder

sedan ofta till att klasslärarstuderande väljer det läroämnet som intresserar hen mest och inte

nödvändigtvis det läroämne som hen eventuellt skulle behöva bättre ämneskompetens i.

(Kansanen, 2004)

Kärna m.fl. (2012) menar att naturvetenskaper hör till de läroämnen som är rätt så
tidskrävande jämfört med andra läroämnen i skolan, då det gäller planering och utförande av
ämnet. Anledningen till det här är att arbetssätt som ofta används i dessa läroämnen, som till
exempel utomhusvistelse, laborationer, experiment och undersökningar, fordrar rätt så mycket
planering och förberedelser för att få ett lyckat resultat. För att undervisningen ska vara
ändamålsenlig måste dessa former av undervisning vara genomtänkta, vilket betyder att det kan
bli utmanande för läraren eftersom hen sätter betydligt mera tid på dessa läroämnen. Fägerstam
(2012) håller med om att lärare kan ofta anse att läroplanen är väldigt omfattande och
överväldigande vilket resulterar i att det inte finns tillräckligt med tid att sätta på tidskrävande
utomhusvistelse, experiment och laborationer. Många lärare anser det också som en utmaning
eftersom det är mer riskfyllt jämfört med de andra läroämnen, vilket enkelt kan leda till att dessa
arbetssätt och denna verksamhet ofta lämnas bort från undervisningen. Kärna m.fl. (2012)
tillägger dock att forskning har visat att utomhusvistelser och experiment är en bra arbetsform
inom de naturvetenskapliga ämnena eftersom elever ofta lär sig bättre genom dessa praktiska
undervisningsmetoder. Fägerstam (2012) påpekar också betydelsen av upprepad utomhusvistelse
för att faktiskt kunna påverka både elevernas och lärarens åsikt om och attityder till naturen och
omgivningen. Ett fåtal utomhusvistelser kan få eleverna att lära sig någonting men för att uppnå
förändringar i deras attityder fordras det återupprepning.

En annan utmaning som kan uppstå i undervisningen av naturvetenskaper är strävan efter
en helhetsskapande undervisning. Enligt Czerniak och Johnson (2014) är helhetsskapande
undervisning någonting som i allt större utsträckning är aktuellt för lärare i grundskolan.
Helhetsskapande undervisning ses vara väsentligt i just de naturvetenskapliga ämnen. En
förklaring till helhetsskapande undervisning i naturvetenskaper är att vetenskaperna inte ofta
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påträffas som åtskilda ämnen i vårt samhälle. För att kunna uppfatta världen omkring oss måste
man också inse att ett flertal olika komponenter från varierande ämnesområden hör ihop. Ändå
anser lärare att det finns utmaningar och svårigheter med helhetskapande undervisning. De
påpekar att fastän läraren har en positiv tanke om helhetskapande undervisning, förhåller sig
läraren annorlunda till hur hen faktiskt ska utföra den helhetskapande undervisningen. En av
anledningarna till detta är brist på tid, vilket är en av de största anledningarna till varför
helhetsskapande undervisning lämnas bort. Lärarna tycker särskilt att de större helheterna är
väldigt tidskrävande och då all annan verksamhet ska gå vidare som vanligt parrallellt med
planeringen och förberedande av helhetskapande undervisning, blir det enkelt så att planeringen
av större helhetsskapande undervisningsenheter lämnas bort. (Czerniak & Johnson, 2014)
Liknande utmaningar finns även i andra länder, Ualesi m.fl. (2018) skriver om forskning som
gjorts i Nya Zeeland och menar att de naturvetenskapliga ämnena är väldigt omfattande och att
det är svårt för läraren att förse eleverna med undervisning av hög kvalitet. Även i Nya Zeeland
får inte alla ämnesområden likvärdigt fokus i undervisningen. Likaså menar Czerniak och
Johnson (2014) att flera lärare anser att de saknar den kunskap som skulle behövas i de olika
ämnena så de kunde på ett jämbördigt sätt hantera stoffet och innebörden ur alla perspektiv i
varje ämne. Också otillräcklig samverkan mellan kollegor leder till att kollegornas
kunskapsområden inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. (Czerniak & Johnson, 2014)

Enligt Bossér (2020) kan digitala verktyg spela en stor roll när läraren undervisar i de

naturvetenskapliga ämnena, däremot kan det också vara en utmanande faktor i undervisningen,

speciellt för den äldre generationen. Tekniken uppgraderas konstant i vår värld och det kan vara

svårt att hänga med den nya tekniken, speciellt om läraren redan använt sig av ett arbetssätt utan

digitala verktyg som fungerat bra i flera årtionden. För läraren kan det också vara utmanande att

ha ett smidigt samspel mellan teknik, pedagogik och ämnesinnehåll. En annan utmaning läraren

beskriver är att behöva hjälpa vissa elever med tekniken som används. Om en eller flera elever

kämpar med tekniken, går det mycket tid och fokus av undervisningen för läraren att först

förklara hur de digitala verktygen fungerar. (Bossér, 2020)

Ytterligare en utmaning som lärare erfarit angående helhetskapande undervisning är att de

undervisningsmaterial och läroböcker som skolorna använder endast tar upp ämnen från

ifrågakommande ämnesenhet, vilket betyder att läraren själv är ansvarig att konstruera helheter i

undervisningen. Lärare skulle vilja ha mer tillgängligt och ändamålsenligt undervisningsmaterial

som stödjer dem i helhetsskapande undervisning, vilket inte endast skulle spara läraren tid men
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också ge stöd i de ämnen hen har mindre kunskap i samt är osäker att undervisa. En nackdel med

helhetsskapande undervisning är att somliga ämnen sätts mera tid på, eftersom läraren inte haft

tillräckligt med tid eller bristande kunskap i ämnet i fråga. Det vill säga att det är en stor

utmaning för lärare att ge alla ämnena ur ämneshelheten lika mycket fokus i undervisningen.

(Czerniak & Johnson, 2014)
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3. Metodbeskrivning

I detta kapitel beskrivs forskningsansatsen och datainsamlingsmetoden för denna avhandling. Här

beskrivs även hur forskningen genomfördes. Till sist beskrivs avhandlingens tillförlitlighet, etik

och trovärdighet. Materialet som jag utgår ifrån är samlat i samband med ett forskningsprojekt

vid Åbo Akademi i Vasa. Denna forskning är en del av ett projekt inom naturvetenskapernas

didaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Data har samlats in genom intervjuer

med nio klasslärarstuderande vid Åbo Akademi som gått kurserna Naturvetenskap 1 och

Naturvetenskap 2. Till följd av att jag tar fasta på lärarstuderandes uppfattningar kommer jag att

bearbeta och analysera semistrukturerade intervjuer med hjälp av forskningsansatsen

fenomenografi och meningskategorisering som analysmetod.

3.1 Fenomenografisk forskningsansats

Eftersom syftet i denna avhandling är att ta fasta på lärarstuderandes uppfattningar, synvinklar

och erfarenheter är intervjuerna semistrukturerade med fenomenografi som forskningsansats och

meningskategorisering som analysmetod.

Fenomenografi fokuserar på uppfattningar, innehåll, erfarenheter och föreställningar om

saker i vår omgivning. Med fenomenografi eftersträvar man att få fram det upplevda hos en

människa. Syftet med fenomenografi är att klassificera tankemönster kring hur individer tolkar

olika aspekter av verkligheten. Syftet är även att kunna beskriva, analysera och begripa det

erfarna. (Kroksmark, 2011) Likaså skriver Kvale och Brinkmann (2014) att i kvalitativa

undersökningar fokuseras respondenternas egna uppfattningar, exempelvis något som har hänt

dem eller olika känslor som uppstått. Marton och Booth (2000) menar då man genomgår ett

fenomen är det situationsbundet. Samtidigt ändrar människans uppfattning och upplevelse av ett

fenomen över tid. Individen får nya upplevelser och utvecklas konstant. Detta betyder att

upplevelsen av ett fenomen omformas. Fenomenografisk ansats lämpar sig för den här

undersökningen bäst eftersom lärarstuderandes förståelsen av omvärlden kan förändras med tiden

och därmed modifieras uppfattningar av de naturvetenskapliga ämnena med tiden.

Larsson (2011) menar att fenomenografin utformades vid Göteborgs universitet under

70-talet av Inom-gruppen som studerade lärandet. Forskningsgruppen Inom har framställt
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kännetecknande egenskaper för fenomenografin och gruppen leddes av pedagogen Ference

Marton. Enligt Marton (2015) har denna forskningsansats fokuserat på att undersöka

uppfattningar om hur människor uppfattar världen omkring sig. Människor som studeras ger ett

fenomen en mening mellan omvärlden och sig själv. Då människor uppfattar någonting skapas

mening, det är det huvudsakliga sättet som utformar omvärlden. Människan diskuterar och agerar

utgående från sina uppfattningar men det är en avsevärd skillnad på hur något i själva verket är

och hur det uppfattas vara. (Marton, 2015) I denna forskning fokuserar jag på att undersöka

lärarstuderandes uppfattningar om undervisning av naturvetenskaper och vilka faktorer som

påverkar deras attityd till naturvetenskaper.

Såväl Marton och Booth (2000) som Larsson (2011) tydliggör att fenomenografin har en

utgångspunkt som är grundad på erfarenhet, eftersom den förklarar människors olika sätt att

uppfatta och redogöra för omvärlden. Innebörder är det viktiga i sammanhanget, det vill säga att

förklara hur något framträder sig, inte hur något är i verkligheten. Då det handlar om att

undersöka hur fenomen upplevs av människor skriver Marton och Booth (2000) och Marton

(2015) om den första och den andra ordningens perspektiv. Då man lyfter fram första ordningens

perspektiv betyder det att ett konstaterande, fakta undersöks från utsidan. Andra ordningens

perspektiv innebär hur en människa uppfattar något vare sig det är sant eller falskt. Forskaren

måste använda sig av ett andra ordningens perspektiv då hen använder en fenomenografisk

forskningsansats. Under hela forskningsprocessen ska detta perspektiv användas. Från och med

då forskningsproblemet tas upp, datainsamlingen genomförs och när analysen analyseras ska

detta perspektiv användas. Under hela forskningsprocessen ska forskaren avsiktligt ta ett steg

tillbaka och sträva till att förstå hur människan i fråga tänker. Det vill säga att resultatet av en

sådan forskningsprocess framställer ett så kallat icke-dualistiskt förhållande.

Dahlgren och Johansson (2009) konstaterar att fenomenografin passar bra som

forskningsansats för att samla innehåll för att beskriva och analysera människors uppfattngingar

av olika fenomen i omgivningen, med hjälp av intervjuer. Människors tankar om sin omvärld och

i synnerhet variationen mellan de olika tankarna är det mest väsentliga i denna forskningsansats.

Människor reagerar på olika sätt vid olika händelser i omvärlden och dessa fenomen kan

tolkas på ett begränsat sätt. Alla människor har en personlig erfarenhet av livet och således

beskriver de omgivningen och världen på olika sätt, därför är det viktigt att forskaren tar hänsyn
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till variationen i respondenternas svar i intervjun. Fenomenografin tillför en fördjupad inlärning

av både det mänskliga lärandet och av uppfattningen av omvärlden. Vidare nämner Marton

(2015) att var och en har sitt individuella sätt att uppfatta och uppleva ett fenomen. Var människa

ser, erfarar och begriper ett fenomen på ett unikt sätt, vilket också betyder att en människa kan

över en längre tid förstå och tolka ett fenomen på flera olika sätt.

Enligt Patel och Davidson (2011) går forskningsprocessen med fenomenografi som ansats

på följande sätt. Först genomförs intervjun med öppna, kvalitativa frågor där respondenten

berättar med egna ord hur hen uppfattar ett fenomen. Därefter transkriberas intervjuerna och en

fenomenografisk analys görs i fyra faser. Inledningsvis gås materialet igenom för att få en

helhetsbild, sedan sätts fokus på likheter och olikheter i materialet, därefter delas uppfattningarna

upp i olika meningskategorier och slutligen undersöks den dolda strukturen i kategorisystemet.

Hela forskningsprocessen är baserad på erfarenhet, det finns inte några teorier att pröva utan

forskaren går igenom materialet och sorterar det så ett mönster bildas. Mönstret bildar olika

kategorier som urskiljs från varandra så det är lätt att förstå vilken kategori ett påstående hör till,

så kategorierna sedan kan organiseras i förhållande till varandra. Den här proceduren kallas för

utfallsrum i undersökningen och redogör därmed för uppfattningar av ett fenomen samtidigt som

det består av resultatet i analysen. (Patel & Davidson 2011) Med detta forskningsprojekt fick jag

färdigt transkriberade intervjuer som jag tog del av. Transkriberingarna var 6-10 sidor långa per

person.

I den här avhandlingen innebär andra ordningens perspektiv hur lärarstuderande uppfattar

naturvetenskaper som läroämne och vilka utmaningar som kan framkomma i undervisning av

naturvetenskaper. Därför gäller det för forskaren att försöka se med lärarstuderandes ögon och

sätta sig in i deras position. Meningskategorierna är fenomenografins centrala resultat i den här

avhandlingen, det vill säga utfallsrummet.

3.2 Intervju som datasamlingsmetod

Vid kvalitativa undersökningar som denna används ofta fenomenografiska semistrukturerade

intervjuer, nämligen intervjuer där man har som utgångspunkt att snarare ha bredare

frågeområden än allt för exakta och styrande intervjufrågor. Tack vare de bredare frågeområden

kan respondenterna diskutera på ett mer naturligt sätt och intervjuaren kan få ett djupare svar. I
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den här avhandligen används den kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjun, Den valdes

för att den lämpade sig bäst med tanke på syftet för den här undersökningen nämligen att få en

djupare förståelse av lärarstuderandes uppfattningar om naturvetenskap i skolan.

Dalen (2007) nämner betydelsen att styra diskussionen till de ämnen som är väsentliga

och relevanta för undersökningen. Detta gör forskaren i förväg så att forskningsfrågorna och

intervjuguiden är noga förberedd och planerad så de uppfyller syftet med intervjun och

undersökningen. Den här varianten av intervju kallas för strukturerad eller semistrukturerad

intervju. Respondenten ska inte styras av frågan, därför måste intervjufrågorna vara grundligt

planerade och välformulerade. Enligt Kroksmark (2007) visar studier att intervjufrågans karaktär

kan påverka respondenten och karaktären på svaret hen ger, därför anses öppna frågor vara bäst i

det här fallet. Forskaren ställer så öppna frågor som möjligt som ändå är så specifika att de

omfattar forskningsfrågorna. Med hjälp av öppna frågor vill forskaren inte ge färdiga alternativ

på svar utan att respondenten öppet får berätta om sina egna uppfattningar om ett fenomen.

Därmed finns det inga inkorrekta svar eftersom allting baseras på en människas egna uppfattning

och förståelse. Forskaren kan även uppmana respondenten att ytterligare utveckla sina svar och

ställa följdfrågor för att få ett bredare svar med mera information. Då det handlar om

semistrukturearde intervjuer finns det en viss struktur som medföljer men det spelar ingen roll

ifall forskaren inte håller sig hundraprocentigt till intervjufrågorna och strukturen (Denscombe,

2016)

Både Trost (2005) samt Kvale och Brinkmann (2014) menar att då forskaren vill ha svar

på människors erfarenheter och förståelser är den kvalitativa forskningsintervjun lämplig som

datainsamlingsmetod. Enligt Patel och Davidson (2011) är avsikten med en kvalitativ intervju att

uppfatta olika egenskaper i ett fenomen. Det är även viktigt för forskaren att tänka på sociala

koder och att avkänna respondentens kroppsspråk. Marton och Booth (2000) menar att forskaren

ska försöka få respondenten att framföra sina outtalade tankar, erfarenheter och idéer. Fenomenet

står alltid i centrum och belyses då intervjufrågorna formuleras. Kroksmark (2007) betonar att det

är viktigt att intervjun sker i en bekväm miljö och att forskaren kan sätta sig in i respondentens

situation, annars kan respondenterna känna sig obekväma och begränsa sina svar. Ofta kan

intervjun ske smidigare om det känns som ett vanligt samtal mer än en intervju, till exempel

genom att påbörja intervjun genom att be respondenten berätta lite om sig själv. Respondenterna
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deltar också i intervjun frivilligt, vilket får dem att känna sig mer betydelsefulla och engagerade i

intervjun. Forskarens uppgift är att skapa en tillitsfull miljö var respondenten kan känna sig så

trygg och avslappnad som möjligt. Forskaren bör också visa intresse och respekt i vad

respondenterna säger och låta dem prata fritt även om det råkar gå utanför ämnet. Det

icke-verbala språket har också en stor betydelse under intervjun, därför är gester, kroppsspråk och

miner är viktiga att lägga märke till. Recall-metoden kan också tillämpas för att få mer

fördjupande svar av respondenterna. Det innebär i denna undersökning att forskaren kan påminna

respondenterna vad de svarat i deras tidigare enkäter eftersom enkäterna var ifyllda närmare inpå

naturvetenskapskurserna då de ännu hade färskt minne om temat. Respondenterna har rätt att

avbryta intervjun i vilket skede av intervjun som helst men forskaren eftersträvar att undvika det

genom att vara känslig och omtänksam under samtalet. (Kansanen, 2004)

3.3 Val av respondenter och genomförande av datainsamling

När en forskning påbörjas måste forskaren göra ett val av respondenter och bestämma hur många

som intervjuas. Patel och Davidson (2011) konstaterar att problemformuleringen avgör vem som

deltar i undersökningen. Vidare menar de att det är avgörande för forskningen vilket urval som

väljs. Om fel personer väljs resulterar det till att hela forskningen blir värdelös. Målet med

forskningen är att få en fördjupad och fullständig förståelse för det undersökta fenomenet genom

att välja ett urval som är nöjaktigt och pålitligt. Målet kan nås genom att ha en blandning i

urvalet. Det är viktigt att respondenterna har kunskap om fenomenet sasmt att de har förmåga att

uttrycka sig och att de frivilligt Lika viktigt är att intervjupersonerna kan uttrycka sig och att de

frivilligt deltar i forskningen. Kvale och Brinkmann (2014) och Trost (2005) hävdar att det är

viktigt att tänka på antalet respondenter som behövs i forskningen. Det kan vara svårt att få en

djupare uppfattning om antalet respondenter är för stort men samtidigt om antalet är för litet kan

det vara svårt att dra allmänna slutsatser. Generellt genomförs 10-15 intervjuer beroende på tid

och resurser för forskningen. Det är oftast bättre att utföra några bra intervjuer istället för flera

dåliga intervjuer. Däremot bör det finnas en variation i valet av respondenter och gruppen som

intervjuas bör vara heterogen.

Materialet som jag utgår ifrån är samlat i samband med ett forskningsprojekt vid Åbo

Akademi i Vasa. Denna forskning är en del av ett projekt inom naturvetenskapernas didaktik vid
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Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Data har samlats in genom intervjuer med nio

lärarstuderande vid Åbo Akademi som gått kurserna Naturvetenskap 1 och Naturvetenskap 2. Det

var sju kvinnliga lärarstudrande och två manliga lärarstuderande som deltog i intervjuerna.

Materialet från det här forskningsprojektets grundar sig på enkäter som lärarstuderanden

tidigare fyllt i. Det var andra årets lärarstuderande som svarade på enkäterna vid Åbo Akademi.

77 av 110 studerande svarade på denna enkät både före och efter de gått kurserna i

naturvetenskap. Med hjälp av dessa enkäter ville man undersöka hurdana attityder

lärarstuderanden hade till diverse ämnen före och efter de gått de ämnesdidaktiska kurserna.

Undersökningen gav förklaring på hurdana attityder lärarstuderande hade till de

naturvetenskapliga ämnena inom omgivningsläran men därtill ville man ännu veta vad som

orsakade dessa attityder och vad det var under kurserna som orsakade att lärarstuderandenas

attityder förändrades och bler mer positiva. På grund av detta ville man få ytterligare kvalitativ

information genom att ännu intervjua en del av dessa lärarstuderanden om deras attityder till

naturvetenskaper.

Jag har inte själv intervjuat respondenterna utan det var en anställd lärare vid Fakulteten

för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi. Intervjuaren var inte läraren för dessa två kurser

som lärarstudernden har tagit del av, så hon hade ingen koppling till dessa kurser. Intervjuerna

genomfördes på Åbo Akademi i Vasa. Intervjuernas var allt från 24 minuter till 50 minuter långa

och intervjubrevet och intervjuguiden har satts som bilaga i slutet av avhandlingen

3.4 Databearbetning och analys

Vid analysering av data började jag med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna. Jag

använde mig av den fenomenografiska analysmodellen av Dahlgren och Fallberg (1991) för att

analysera all data. Denna analysmodell beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015) i sju steg och

inkluderar hela processen av analysen från att läsa igenom stoffet till hur att namnger och sorterar

kategorier.

I det första steget av analysmodellen Dahlgren och Johansson (2015) bekantar forskaren

sig med materialet. Transkriptionerna lästes noggrant igenom några gånger för att få en

uppfattning om respondenternas svar. I det andra skedet, nämligen kondensationsskedet gäller det
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att kondensera innehållet genom att plocka ut och urskilja de mest betydelsefulla och väsentliga

uttalandena. Jag började gå igenom intervjuerna och fokuserade på en forskningsfråga i sänder.

Jag plockade ut alla uttalanden som passade forskningsfrågan och sen gick jag vidare till nästa

intervju och repeterade samma process för nästa forskningsfråga. Jag använde mig av en färg för

varje forskningsfråga och färgkodade på det sättet de uttalanden som passade till denna

forskningsfråga. På det sättet var det sedan enklare att urskilja och jämföra materialet då jag kom

till det tredje skedet av analysmodellen, nämligen jämförelse skedet. Här jämförs olika uttalanden

ur materialet och likheter och olikheter poängteras. I det fjärde skedet, det vill säga grupperings

skedet innebär det att gruppera likheterna och olikheterna så de kan relateras till varandra.

Därefter i det femte skedet artikuleras kategorierna, vilket betyder att forskaren åtskiljer de olika

kategorierna med tanke på likheterna och besluter hur många kategorier som krävs för att

inkludera alla teman. I det näst sista skedet namnges kategorierna. Enligt Dahlgren och Johansson

(2015) ska namnen på kategorierna helst vara korta och koncisa. Namnen på kategorierna i den

här forskningen ändrades några gånger under analysprocessen för att i slutet få ett relevant namn

på kategorierna. I det sista skedet, det kontrastiva skedet, granskas uttalanden för att kolla att

allting passar ihop och ifall någonting måste sammanställas eller tas bort. I detta skedet minskar

ofta kategorier. (Dahlgren & Johansson, 2015)

Meningskategorisering användes vid analysen av data. Enligt Olsson och Sörensen (2008)

är meningskategorisering en metod som förenklar processen av att sammanställa respondenternas

olika uppfattningar om ett fenomen. Väsentliga kategorier ställs upp för de olika uttalanden ur

intervjuerna. Forskaren bör tänka på faktumet att det gäller tolkningar som görs av

respondenternas uttalanden. Därför är det viktigt att forskaren ifrågasätter sig själv och ser till att

hen tolkar resultatet ur samma perspektiv som respondenten uttryckt sig. Syftet med denna

analysmetod är att få fram respondenternas viktiga uttalanden och ta bort de mindre viktiga

uttalanden. (Olsson & Sörensen, 2008)

3.5 Reliabilitet, trovärdighet och etik

För att garantera kvaliteten i denna avhandling redogörs i detta kapitel för hur reliabiliteten

trovärdigheten och de etiska aspekterna tas i beaktande.
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3.5.1 Reliabilitet

Reliabilitet visar om forskningen är tillförlitlig, det vill säga att den genomförs med noggrannhet.

För att forskningen ska uppfylla kvalitetskravet tar forskaren ofta hjälp av två kriterier. De här

kriterierna är reliabilitet och trovärdighet. Utöver dessa två kriterier bör forskaren även visa etisk

hänsyn från början till slutet av forskningsprocessen. (Tjora, 2012) För att en forskning ska vara

reliabel och trovärdig menar Trost (2005) att forskaren måste tänka på vissa faktorer. Med

reliabilitet menas att en undersökning ger lika resultat även vid en senare tidpunkt. Däremot då

det gäller en kvalitativ forskning betyder det att reliabiliteten inte nödvändigtvis visar lika resultat

eftersom en kvalitativ undersökning undersöker människors uppfattningar om ett fenomen.

Människors uppfattningar om omvärlden förändras jämt och därför blir inte resultaten lika. För

att hålla en hög reliabilitet har jag sett till att ha god organisering på respondenternas intervjudata.

För att kolla forskningens reliabilitet kan flera forskare utföra samma forskning och om de

kommer till samma resultat betyder det att reliabiliteten är hög. Det är dock svårare att komma till

samma resultat vid en kvalitativ undersökning eftersom situationen och intervjuaren kan påverka

respondenten och intervjusvaren kan ändras över tid. (Larsen, 2009.) Därför är det viktigt enligt

Tjora (2012) att intervjuaren har en neutral och partilös koppling till forskningsområdet. Vidare

menar han dock att det är nästan omöjligt för forskaren att vara helt neutral och partilös, eftersom

forskaren ofta har ett intresse för temat hen forskar i.

I den här forskningen var respondenterna utvalda så att olika perspektiv skulle komma

fram, det vill säga utgående från olika attityder och ämneskompetenser som lärarstuderandena

hade. Det är även tänkbart att respondenterna kan svara på ett annat sätt ifall en annan person

genomför intervjuerna. Intervjuaren i den här forskningen var inte en lärare från

lärarstuderandenas kurser utan hen var en utomstående intervjuare.

3.5.2 Trovärdighet eller validitet

Trovärdighet i en forskning innebär hur relevant och giltig den är. Med validitet menas att

mätverktyget som i denna forskning är intervjuer ska mäta det som det ämnar att mäta. Det vill

säga att datamaterialet som samlats in med hjälp av intervjuerna bör svara på forskningsfrågorna i

forskningen. (Trost, 2005.) I denna forskning undersöks respondenternas uppfattningar av de
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naturvetenskapliga ämnena och hur lärarens attityd påverkar dem. I en kvalitativ forskning ska

det tänkas på trovärdighet genom hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Data som

samlas in bör vara relevant för forskningens forskningsfrågor. Då det är frågan om en kvalitativ

forskning kan forskaren höja trovärdigheten genom att justera på intervjufrågorna under

forskningens gång och därmed få lämpligare svar på forskningsfrågorna. Då forskaren kan vara

flexibel och ändra på små detaljer efteråt kan validiteten bli högre. (Larsen, 2009) Trovärdigheten

kan även bekräftas genom att forskaren är ärlig och berättar hur forskningen genomförs, hurdana

val gjorts och varför de gjorts samt att koppla tidigare forskning genom hela forskningsprocessen.

Forskaren bör tänka på transparens och genomskinlighet under hela forskningsprocessen. Det vill

säga att forskaren bör vara öppen och tydligt berätta om forskningens genomförande och tänkbara

hinder som förekommit. För att åstadkomma en transparens i forskningen bör forskaren ha i

åtanke val och ändringar som möjligtvis görs under forskningen och redogöra för dem i

rapporten. (Tjora, 2012)

I en kvalitativ forskning kan trovärdigheten vara en utmaning eftersom den är baserad på

människors uppfattningar av ett fenomen. Därför är det viktigt för forskaren att öppet redovisa

vilka intervjufrågor och följdfrågor som använts i forskningen. Därmed är det viktigt att bifoga

intervjuguiden i avhandlingen. Det är omöjligt att vara helt objektiv men forskaren måste komma

ihåg att inte låta egna uppfattningar påverka intervjun, respondenterna och analysen av data.

Forskarens bakgrund kan även påverka analyseringen av materialet. Eftersom jag själv har

studerat till klasslärarstuderande kan det vara till fördel att förstå sammanhanget av vad

respondenterna pratar om, däremot kan mina egna uppfattningar vara en nackdel då jag tolkar och

analyserar resultaten. (Gorard, 2003)

3.5.3 Etik

Etiska utgångspunkter skall tas i beaktande redan innan man börjar göra en kvalitativ studie och

givetvis även under hela forskningsprocessen. Innan en forskning börjar måste forskaren få

tillstånd att genomföra forskningen. Det är meningen att respondenterna som deltar i till exempel

en intervju ska vara medvetna om vad forskningen innebär och syftet med forskningen. Forskaren

ska även påpeka tystnadsplikten hen har och att det är en konfidentiell forskning var

respondenternas identitet hålls anonym. Forskaren bör även göra det klart för respondenterna att

de inte måste svara på någon fråga de inte känner sig bekväm med. (Trost, 1997) Likaså skriver
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Stukát (2005) då han försäkrar att respondenterna frivilligt deltar i forskningen och de får avbryta

när som helst. Han nämner även att man som forskare måste påminna respondenterna att

intervjuerna spelas in för att kunna transkriberas och sedan analyseras.

Då forskaren förbereder en kvalitativ forskning ska de tänka på fyra etiska delområden.

Dessa är samtyckeskrav, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Det innebär att

forskaren måste för det första informera respondenterna om forskningens syfte, hur den går

tillväga och hur materialet kommer att användas. Med samtyckeskravet menas att respondenterna

deltar frivilligt i undersökningen, och kan avsluta processen när som helst. För det andra måste

forskaren garantera konfidentialitet och hålla respondenternas data privat, så de hålls anonyma.

Forskaren måste i förväg uppskatta vilka tänkbara konsekvenser som forskningen kan bidra till

för respondenterna och jämföra dem med olika vetenskapliga fördelar som respondenterna tillför.

Kvaliteten på forskningen avspeglas av forskarens roll och integritet. Detta innebär att det krävs

hederlighet och ärlighet av forskaren under hela forksningsprocessen. (Kvale & Brinkmann,

2009)

I den här avhandlingen har det inte nämns riktiga namn eller varifrån respondenterna

eventuellt kommer ifrån, utan namnen är påhittade så det är omöjligt att identifiera

respondenterna eftersom orter och andra identifierbara detaljer har utelämnats ur texten.

Enligt den finländska forskningsetiska delegationen (TENK) finns det vissa etiska

grundsatser som forskaren måste garantera. Först och främst respekt för respondentens

självbestämmanderätt. Information ska även ges åt respondenterna hur deras privata uppgifter

som samlas in kommer att behandlas och att forskaren lovar att respondentens integritetsskydd

bevaras. (Forskningsetiska delegationen, 2009.)
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4. Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten en forskningsfråga i sänder. Syftet med denna forskning är

att få en förståelse av vilka faktorer som påverkar lärarstuderandes attityd och uppfattning om

naturvetenskap i skolan, hur lärarstuderanden ser på att integrera de naturvetenskapliga ämnena

inom ämneshelheten i omgivningslära och vilka utmaningar som uppstår för lärarstuderanden i

deras roll som lärare inom ämnet. Resultatet illustreras genom att kategorierna belyses med citat

för att få en högre trovärdighet i forskningen. I varje underkapitel summeras de centrala

resultaten för den ifrågavarande forskningsfrågan.

4.1 Lärarstuderandes uppfattning av vilka faktorer som har påverkat deras

attityd till naturvetenskap

Avhandlingens första forskningsfråga är “Vilka faktorer anser lärarstuderande har påverkat deras

attityd till naturvetenskaper?”. Resultatet är indelade i två övergripande kategorier, det vill säga

hur lärarens attityd påverkar elevens intresse och vilka andra faktorer påverkar elevens attityd

och intresse för ett ämne.

4.1.1 Hur lärarens attityd påverkar elevens intresse

Resultatet har delats in i tre kategorier. Första kategorin handlar om en positiv inverkan en

tidigare lärares attityd kan ha på deras elevers uppfattning och intresse om naturvetenskap. Den

andra kategorin tar upp den negativa inverkan en tidigare lärares attityd kan ha på deras elevers

uppfattning och intresse för naturvetenskap.

Positiv inverkan

De flesta respondenter menar att lärarens attityd och inställning till ett ämne i skolan spelar en

stor roll och påverkar även deras elever starkt. De flesta anser att ifall läraren är genuint

intresserad av ett ämne hen undervisar avspeglas det till resten av klassen. De menar att

undervisningen i respektive ämne blir så mycket roligare då lärarens attityd till ämnet är positiv

och när de har en bra lärare blir de själva motiverade och inspirerade till att prestera bättre.
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Vidare menar de att det kommer från lärarentusiasmen som smittar av sig, ifall läraren gillar

ämnet så är chansen större att eleverna också gör det.

Frida: Ja nog tycker jag att det [lärarens attityd] är ganska a och o. [...] Läraren har liksom haft klart att så

här liksom passion för liksom friluftslivet så det ju liksom nog inverkat. [...] så klart kommer en del

hemifrån liksom, att vad man har för intressen men att nog är det ju som lärarens... lärarens ansvar att

fördjupa det där intresset.

Inez: så tycker jag nog att läraren, att hurudan attityd de har och hur de undervisar och så har påverkat

jättemycket. Att i högstadiet så öö blev jag nog allt mer intresserad av de här ämnena och tyckte det var

jätteroligt och läste då mer i gymnasiet.

En respondent tror starkt att det är en attitydfråga att få elever att intressera sig av ett läroämne.

Han menar att lärarens attityd har stor betydelse eftersom de kan välja att styra undervisningen så

den är rolig och inspirerande för eleverna. Det är upp till läraren att ha positiv attityd och visa hur

intresserade de är av läroämnet. Med en bra lärare menar respondenterna att läraren satsar på

undervisningen, har en positiv attityd till ämnet och är inspirerande. Vidare menar de att en bra

lärare är också en sådan som lyssnar och diskuterar, brinner för ämnet, planerar roliga aktiviteter

och har bra relation med hela klassen.

Artur: [Har lärarens attityd betydelse?] Joo enorm! Enormt nog faktiskt. Jag tror ju att där påverkade nog

läraren ganska mycket hur eleverna upplevde det just i.o.m att innehållet i sig så kan man ändå ta ansvar och

från så många olika vinklar och så där. Så hur läraren lyckades med det så påverkade nog väldigt mycket. Ja

och hur dom [läraren] var som person också. [...] Han satte tid på lektionerna och han brann nog för det.

Och det gjorde det till en kul grej,

Inez: en annan sak som kanske har påverkat intresset också är just nog hurdana lärare man har haft redan så

där tidigt i ämnena.[...] just det där hur man bemöter eleverna och just liksom svarar på frågor och hurudan

hjälp man får spelar en stor roll. [...] Bra lärare kommer man ihåg och ger en inspiration och motivation.

Flera respondenter menar att det är en viktig motivationsfaktor att läraren har en positiv attityd

till ämnet eftersom det smittas av och påverkar elevernas intresse av ämnet. En respondent

nämner att hon tycker om de flesta ämnena men när hon haft en jättebra lärare så blev hon ännu

starkare i detta ämne. Hela undervisningen påverkas i positiv riktning då läraren har positiv

attityd och intresset är där. Vissa respondenter menar dock att en lärare kan vara bra och
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motiverande enbart om hen är trevlig och omtänksam fastän hen inte varit så insatt i

undervisningsämnet. En respondent menar att så länge lärarens planering av undervisningen är

satsad och välplanerad så kan eleverna bli intresserade av ämnet. Några respondenter nämner att

fastän läraren inte är intresserad av ett visst ämne måste hen ändå hitta ett sätt att göra det

intressant för sig själv och för eleverna, annars lär sig inte eleverna allt de borde lära sig.

Daniela: Det tror jag har en stor del att liksom med hur eleverna sedan upplever ämnet. Eftersom att jag tror

ju det smittar av sig att om du tycker om det du lär ut och liksom kan om det du lär ut så då kommer

eleverna villa veta mer än om du är så här lite obrydd och bara skriver upp den faktan som eleverna ska veta

och skriver upp t.ex. sidor de ska läsa och sådant att jag tror att det här är sådana ämnen som du måste, du

MÅSTE engagera eleverna i eftersom de inte är något de naturligt kommer tycka är roligt om du inte gör

det roligt.

Emelie: Läraren gjorde det att det var alltid motiverande och intressant och det var mycket diskussion så där

på fritiden också utanför och man lärde sig jättemycket då.

Gabriella: Att där fick jag lite bättre förståelse kanske ändå. Eller åtminstone fick jag bättre inställning till

själva ämnet [kemi] i och med att läraren var så bra på sitt sätt.

En respondent berättar även om en livlig och inspirerande lärare som krävde aktivt deltagande av

eleverna i klassrummet. Hon menade att det fungerade positivt eftersom de flesta elever då ville

göra sina läxor eftersom de kunde bli utpekade på lektionen. Vidare menar hon att som elev vill

man lyckas och känna att man presterar bra, synnerligen om man har en lärare man gillar.

Daniela: ...och just att han var alltid jättelivlig då han lärde ut. Och det var, han tog verkligen och aktiverade

alla att det var inte så mycket att okej den som markerade får svara utan han pekade på olika elever och de

fick då svara till deras bästa förmåga så man lärare sig snabbt att ja man ska nog läsa läxorna till hans

lektioner.

Negativ inverkan

Å andra sidan kommer några respondenter ihåg lärare från deras skoltid som inte varit bra. Det

har resulteras i att de tappat motivationen och börjat ogilla ämnet. Då läraren har en negativ

attityd till ämnet och inte satsar på undervisningen menar de att det är svårt att göra

undervisningen intressant och då är det väldigt svårt att få eleverna inspirerade och intresserade.

Några respondenter anser att negativ attityd och inställning till ett ämne kan kopplas till negativ
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inställning till en lärare. En respondent menar att undervisningen inte gav henne så mycket

eftersom lärarens attityd till ämnet var negativ och dålig. Med en dålig lärare menar

respondenterna att det är någon som inte är intresserad av ämnet, deras attityd är negativ, lat, de

läser mest rakt ur en text och de är inte insatta i ämnet.

Emelie: På gymnasiet så tyckte jag inte alls att det var en bra lärare och det påverkade jättemycket

motivationen. Jag tycker det liksom smittade ganska mycket av att på vilket den där läraren var liksom eller

att hade en liksom klassen och hens intresse till ämnet överhuvudtaget. [...] då vi hade en jättebra lärare så

då blev det också intressant.

Bianca: Nå ärligt talat så hade vi en ganska dålig lärare att det har liksom varit så där att öh… hon läste från

boken det som stod där och sedan om man inte förstod så läste hon det på nytt bara.

En respondent anser ändå att fastän man tappat intresset för ett ämne på grund av dålig lärare kan

intresset för läroämnet hittas tillbaka. Vidare berättar hon att intresset för läroämnet sjönk igen då

hon inte mer hade den insatta läraren som hade fått henna att gilla ämnet i fråga..

Frida: Mitt intresse förstördes på något sätt i det skedet [p.g.a dålig lärare] och sedan för en tid på högstadiet

så var ju kemi sedan bra, tack vare den här liksom kunniga läraren, men att nog liksom är det ju en stor eller

läraren har ju en stor betydelse i det hurdant... hur eleverna upplever, alltså liksom vilket ämne som helst.

En annan respondent nämner istället en allt för sträng lärare som hen tyckte var otäck. Hon

påpekade att eleverna i klassen var rädda att läraren skulle välja dem att svara då de tyckte att de

inte vet svaret. Vidare anser denna respondent att detta ledde till att hon var osäker redan före hon

gick in i klassrummet, vilket sedan hade en negativ inverkan på hennes inlärning.

Gabriella: Har du en väldigt hård lärare som vill att man ska sitta tyst vid sin pulpet och det sättet som så där

liksom han plockar ut någon och då ska man liksom kunna säga svaret och man sitter ju och är rädd att “nej,

välj inte mig, välj inte mig” så det påverkar nog att man kommer lite osäker in i klassrummet för man vill

inte visa sin svaghet i ämnet.

4.1.2 Övriga faktorer som påverkar elevens attityd och intresse för ett ämne

Resultatet har delats in i två kategorier. Första kategorin handlar om en hur den egna attityden

påverkar intresset för ett ämne. Den andra kategorin tar upp övriga faktorer som påverkar

attityden.
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Egen attityd

Några respondenter menar att ifall de inte själv vill lyckas i något läroämne så då kommer man

inte att göra det heller. Det är inte bara upp till läraren att försöka motivera och inspirera eleverna

utan det är även upp till den egna attityden att vill man lära sig ett visst läroämne eller inte.

Respondenterna menar att den egna attityden har gett dem en negativ inställning till ämnena. De

har endera haft redan från tidigare den attityden att dessa ämnen är för svåra att lära sig eller inte

sett någon nytta med att lära sig dessa ämnen.

Artur: ..så kommer det just den där attitydkänslan av att det här är någonting krångligt och svårt. Kanske

främst från högstadieerfarenheter och så.

Frida: ..då på gymnasiet [...] då hade jag ju inte rätt attityd heller att jag har ju.. nå ung och inte så smart så

det var ju bara som att igenom kurserna och jag sparade ju ingenting av de vad vi gick igenom [...] ville helt

enkelt inte vara intresserad.

En annan respondent anser också att det inte spelar någon roll om läraren är kunnig eller inte

eftersom sist och slutligen är det ändå upp till eleven själv om man vill eller inte vill lära sig. Det

vill säga om ett läroämne inte är intressant för en elev kommer hen också att prestera sämre.

Conny: Men att i gymnasiet så det var nog inte läraren som påverkade att jag tappade intresset det var nog

mera det där innehållet och kanske det här prestationen att det inte gick så superbra.

Familj och släkt

Några respondenter nämner att deras intresse för ett naturvetenskapligt ämne har påbörjat

hemifrån. Det är någon i familjen eller släkten som har haft en positiv attityd till respektive ämne

och därmed har intresset smittas av sig till respondenterna. De nämner då andra

familjemedlemmar har ett intresse är det väldigt lätt att själv också börja gilla ämnet. Några

respondenter menar att de har spenderat mycket tid med släktingar i naturen sedan från

småbarnsålder och därför har de skapa många positiva tankar om utevistelser.

Artur: Jag har rört mig i naturen redan från ganska liten, varit intresserad liksom av den här främst kanske

zoologibiten, att det är via det som det har kommit ett intresse för olika ekologiska miljöer och så där. Och

jag har varit scout, och är fortfarande, och annars där så det är det intresset som har hjälpt där liksom.



30

Daniela: Jag var alltid ute när jag var liten i skogen med fammo och plockade svamp och fick lära mig olika

svamparter med det och letade efter grodor och sådant så jag har nog alltid tyckt om naturen och att vara i

naturen, så det är också intressant att lära sig om naturen.

Egen skoltid

Flera respondenter nämner att deras attityd och intresse för naturvetenskaper har ganska långt

skapats från deras egna skoltid. De anser det vara ett roligt ämne eftersom de fick i den egna

skoltiden göra roliga laborationer, experiment och utevistelser. Några menar att de endast

kommer ihåg såna saker från deras egna skoltid. De nämner också att de minns att de alltid tyckt

om de naturvetenskapliga ämnena eftersom de alltid hade trevliga lärare som faktiskt var insatta

och gillade det de undervisade. De roliga experimenten nämnde de också att de minns från den

egna skoltiden.

Inez: det har nog alltid intresserat mig på det viset att, vilket jag tror att har en stor betydelse för hurudan

attityd man har. [...] det var mer praktiskt vilket jag tyckte om. [...] jag på något sätt tyckte att det var ganska

roligt också att laborera.

Frida: där alltså rört mycket liksom i naturen och sådär så det har på något sätt, det har nog kommit

hemifrån, men att nog hade vi liksom i lågstadiet mycket så här liksom utomhuspedagogik, inte kallade man

ju det för det då, men att vi... vår lärare var jätte så här friluftsintresserad.

Några respondenter menar att om det är allt för mycket teori och mycket läsning i undervisningen

då känns det ofta tungt att lära sig något nytt och intresset sjunker. Då undervisningen hålls

praktisk med en hel del elevaktivitet menar respondenterna att det är mycket roligare och lättare

att hålla intresset. Vidare menar hon att också då läraren enbart står och pratar framför klassen

orkar elever inte lyssna och tappar lätt intresset.

Artur: Jag tror vi laborerade mycket mindre i fysiken, därför kanske jag också tyckte att den var inte riktigt

lika intressant.

Emelie: biologilektionerna var jättemycket i boken tycker jag, eller så har det varit en person som har stått i

en timme och tala till oss om någonting, vilket är tråkigt.
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Några elever nämner även om innehållet eller ämnet är för svårt, då sjunker också motivationen,

attityden, och intresset för ett ämne. Vidare menar de att då de inte presterar så bra i ett prov eller

förhör som känns för svårt då tappar de också intresset.

Conny: Jag kommer speciellt ihåg just kemin från gymnasiet, jag tyckte den kursen var jättesvår, jag hade

svårt att greppa det där som den handlade om [...] av det så tappade jag intresse lite. Så därför läste jag inte

vidare. Och lite liknande med fysiken i gymnasiet alltså [...] men provet gick inte så bra så, från det tappade

jag väl intresse lite.

4.1.3 Sammanfattning av resultat

Alla respondenter förutom en nämnde på ett eller annat sätt att lärarens attityd för ett ämne i

undervisningen spelar en betydlig roll för elevers intresse. Lärarens attityd i klassrummet är en

stor motivationsfaktor som påverkar de flesta elever. Attityden kan påverka eleverna både positivt

och negativt. Lärare som har en positiv attityd till ett ämne smittar ofta av sig till eleverna och

motiverar dem att gilla ämnet. Lärarens positiva attityd får också elever att vilja prestera bättre

och lära sig mera. Lärare med positiv attityd anses ofta vara en bra lärare. Arbetsmetoderna

påverkar också elevernas attityd till ämnet. Är det för mycket teori och för lite praktiska uppgifter

i undervisningen så tappar de intresset.

Lärare med negativ attityd till ett ämne smittar också av sig på ett negativt sätt. Då läraren

har en negativ attityd till ämnet och inte satsar på undervisningen är det svårt att göra

undervisningen intressant och då är det väldigt svårt att få eleverna inspirerade. Lärare med

negativ attityd anses också vara en dålig lärare.

Det är inte alltid upp till läraren att vara entusiastisk och kunna motivera eleverna. Till

exempel elevens egna attityd påverkar också intresset för ett ämne och andra faktorer såsom

familjens attityd till ämnet. Även hur de upplevt ämnet under den egna skoltiden och

svårighetsgraden på undervisningsinnehållet har påverkat lärarstuderandes attityd och intresse för

de naturvetenskapliga ämnena.

4.2 Lärarstuderandes beskrivning av integreringen av läroämnen i

ämneshelheten omgivningslära
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Avhandlingens andra forskningsfråga är “Hur beskriver lärarstuderanden integreringen av

läroämnen i ämneshelheten omgivningslära?” Resultaten är indelade i två övergripande

kategorier, det vill säga lärarstuderandes positiva tankar angående integreringen av läroämnen i

omgivningslära och lärarstuderandes osäkerhet angående integreringen av läroämnen i

omgivningslära

4.2.1 Lärarstuderandes positiva tankar angående integreringen av läroämnen i
omgivningslära

Resultatet har delats in i två kategorier. Första kategorin handlar om lärarstuderandes positiva

tankar om helhetsskapande utbildning och det positiva som förekommer då man behandlar denna

ämneshelhet från olika synvinklar och olika ämnesperspektiv. Den andra kategorin tar upp

lärarstuderandes intresse av ämneshelheten och deras tankar om ett roligt ämne i skolan.

Helhetskapande utbildning

De flesta respondenterna tycker att integreringen av läroämnen i ämneshelheten omgivningslära

är en positiv sak. De nämner positiva saker som har med helheskapande utbildning att göra och

hur bra det är att gå igenom ett tema och se det från flera olika synvinklar. Så länge läraren

planerar och förbereder en god undervisning och lektion tycker de att det ska fungerar väldigt

bra. En respondent påpekar också en positiv sak med omgivningslärahelheten då det går att

undvika att nämna att man undervisar ett specifikt ämne för att undvika att bli rädda för ämnet.

Den här respondenten har själv varit med om i hennes skoltid att varje gång hon såg fysik på

läseordningen eller att läraren sa “ja nu har vi fysik” så låste hon sig totalt eftersom hon ogillade

ämnet starkt. Vid integreringen av alla dessa ämnen kan man undvika de negativa tankarna om ett

ämne man inte gillar. Vidare menar en respondent att väva ihop alla ämnena är alldeles fantastiskt

roligt.

Frida: om man liksom som lärare får det på något sätt så där smidigt inbakat liksom det här de här alla

ämnena till en helhet så jag tycker det är nog jättefungerande, för de alla är ju liksom nog sådana ämnen

som har gemensamt, så jag nog som ser nog jättepositivt på det här att det har liksom blivit en förändring i

det.

Några andra respondenter håller med och tillägger att bara man får alltid bakat ihop i helheten så

är integreringen en bra sak. Trots att det krävs av läraren att vara insatt och att hen läst sig in och
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fått en bred kunskap så är det en väldigt bra. En respondent menar också att integreringen av

ämnena är bra eftersom ämnena hör ju mycket ihop nog med varandra ändå och går att koppla

ihop från flera olika synvinklar.

Daniela: Just att så länge man ser till att det, fastän det är som ett ämne att det ändå blir uppdelat i passande

fack så att alla känner att de får ta del av allting så tror jag absolut att det är positiv att man har det som ett

ämne. Jag är nog positivt inställd tills min åsikt ändras…. Alltså jag tycker det är jättebra, men man behöver

nog mera kunskap eller jag tycker att man måste ha en jättebred och ganska djup för att kunna lära ut det.

Conny: ha positiv inverkan just att det är flera ämnen bakat i ett paket att man då kan se från ett fenomen

från olika synvinklar. Och att det på det viset är intressant. Bara man kan koppla det till vardagen och hålla

det roligt och intressant med mycket laborationer och praktiska saker.

Så länge läraren är medveten om att fokusera lika mycket på alla delområden tycker

lärarstuderande att det är väldigt bra att ämnena integreras. Då har läraren fler möjligheter och

kan planera undervisningen mer fritt för att skapa en stor helhet. Vidare menar de att läraren bör

vara medveten att hen måste engagera sig för att sedan få med lika mycket av alla ämnen i

undervisningen.

Bianca: …det där med integrering att det är så häftigt när man kan ta från alla olika håll och göra en stor

liksom helhet. Så på det sättet är det nog att man inte ska utesluta någon del.

Conny: En stor möjlighet är ju att dom är alla klumpade i samma ämne, att man kan kanske lättare integrera

dem i varandra. Att koppla från fysiken till kemin till biologin osv att inte ha dem som skilda ämnen som

man behandlar separat. Mer som en ämneshelhet eller som temahelheter.

Stort intresse för rolig ämneshelhet

De flesta respondenterna tycker att integreringen av läroämnen i ämneshelheten omgivningslära
är en positiv sak och främst därför att denna ämneshelhet intresserar dem och det är ett roligt
ämne. Respondenterna tycker det är ett roligt ämne, både för lärare och elever, eftersom det är så
mångsidigt och att det ofta kan vara ett praktiskt ämne med intressanta laborationer, experiment
och utevistelser.

Daniela: Absolut jag tycker det ska bli jätteroligt att få lära ut i de här ämnena så det ser jag absolut fram

emot.
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Conny: Rolig ämneshelhet och att jag har lite egna intressen där så sporrar det lite extra att hitta på något

roligt med ämnet och att lära eleverna dessa ämnen.

Vidare menar en respondent att omgivningslära är ett väldigt inspirerande ämne var elever kan

koppla sina egna erfarenheter i vardagen med undervisningen i skolan.

Artur: Jag tänker att det är ett inspirerande ämne och är själv intresserad och jag tror eleverna har väl idag

också väldigt mycket att ge och berätta och egna erfarenheter av olika saker och där tror jag

omgivningsläran är absolut ett ämne där de har möjlighet att berätta om sina erfarenheter och koppla och

dra trådar mellan det och innehåll och stoff.

4.2.2 Lärarstuderandes osäkerhet angående integreringen av läroämnen i omgivningslära

Resultatet har delats in i två kategorier. Första kategorin handlar om hur lärarstuderande ska

kunna utföra integreringen av läroämnen i omgivningslära i praktiken och den andra kategorin

handlar om varför lärarstuderande anser att det var bättre förut då ämnena var åtskilda.

Det praktiska utförandet

Fastän de flesta respondenterna tycker det är positivt att integrera de naturvetenskapliga ämnena

till ämneshelheten omgivningslära, är det några som oroar sig över hur det egentligen ska fungera

i praktiken. Därmed funderar en respondent också hur de ska fungera tidsmässigt med detta

ämne. Omgivningslära är även ett väldigt brett ämne och några respondenter är oroade för hur de

ska kunna undervisa ämnet utan att det blir flummigt, därför påpekar en också hur viktigt det är

för läraren att sätta ett mål och syfte med allt man gör.

Hilda: ..men nu har jag varit medveten om att man nu har satt dom ihop men att, jag vet inte liksom, det är

väl det jag funderar på, att vad vad betyder det i praktiken att man har mindre av dom ämnena eftersom de

är ett stort ämne?

Emelie: alltså man har ju stora valmöjligheter där, men sedan är det ju kanske just det där att vad ska du

sedan utgå ifrån. Vad är det som du undervisar sedan egentligen. Bara det inte liksom blir flummigt sådär

eller oklart tror jag väl att det nog skulle fungera. man måste ha ett syfte med allt man gör.

En annan respondent tycker att det kan vara svårt att få allting kopplat ihop nu i och med

integreringen. Hon funderar hur läraren ska få det att fungera i praktiken så att alla ämnen går
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ihop i en helhet. Hon nämner också att flera lärare ute i skolor fortfarande håller sig till den gamla

metoden då läroämnena undervisades separat.

Gabriella: Jag tror nog det [integrering av ämnen] är ganska svårt ändå. Från vad jag har sett ute i skolor så

är det ändå sådär att nu är det kemi, att nu har vi sedan någonting annat. Men visst tror jag att det är möjligt

att man kan liksom koppla ihop dem. Men samtidigt känns det som, då vet man, då borde man som lärare

veta hur. Hur kopplar jag ihop det här? och på vilket sätt har de är en koppling och hur kan jag få in två

olika ämnen i princip på samma lektion, ändå svårt att hålla som liksom helhet.

Bättre förut då ämnena var åtskilda

Nu när de har integrerat läroämnen i ämneshelheten omgivningslära menar lärarstuderandena att

det kan vara mer komplicerat och tidskrävande för läraren att planera och genomföra en

fungerande helhet så att ingenting viktigt faller bort. En respondent menar att det inte kommer att

vara lätt om förkunskaperna är väldigt varierande mellan eleverna så då krävs det av läraren att

ha allting under kontroll och ett väldigt pedagogiskt och didaktiskt tillvägagångssätt för att kunna

undervisa så det passar alla elever.

Artur: Det kräver ju läraren absolut att balansera alla de här ämnena. Och då behöver man ha både

ämneskunskapen och man behöver ha koll på eleverna och man behöver ha koll på väldigt mycket. Och

man behöver ha koll på alla de här ämnena och hur de dessutom kopplar ihop på ett bra sätt så att man

effektivt kan utnyttja förkunskaper. Och det är knappast hemskt lätt i praktiken.

Inez: Alltså, bra och dåligt med båda förstås tror jag. Risken är ju att det faller bort att man satsar mycket på

biologin i något skede. [...] En fördel som jag kan säga med det att ämnena var skilda så var ju förstås att det

garanterade med tiden till allting. Och då kan man ju också koppla dem till varandra fast man har de skilt.

Så risken med att mycket faller bort kanske är det som jag ser som en utmaning åtminstone liksom.

Några respondenter menar på grund av integreringen av ämnena kan det nu vara svårare för

läraren att veta hur mycket tid de ska sätta på ett visst delområde. Däremot menar en respondent

att hen inte vet förrän hur exakt det fungera förrän hen har provat på att undervisa detta ämne.

Vidare menar respondenten att det är viktigt att läraren ser till att hen inte lämnar något ämne. En

annan respondent påpekar också hur viktigt det är att följa läroplanen så det inte blir så att man

fokuserar på ett ämne mer än ett annat.
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Daniela: t.ex. jag är ju väldigt intresserad av biologi t.ex. det känner jag att jag kan men bara för att man har

omgivningslära var allt hålls i ett betyder det inte att okej men vi har två lektioner hälsokunskap, två

lektioner kemi och två fysik och resten biologi. [...] Jo men då igen finns det risker med allt och det finns

möjligheter med allt så man vet ju inte före man har provat så…

Gabriella: Man måste ju liksom beröra allting som är i läroplanen, men i princip så kan det lätt bli att man

som medvetet planerar att okej för att man känner sig lite mera bekväm med ett ämne. Att nu finns det ju en

fara där, att eleverna inte får lika stor mängd av de som kanske andra elever får, så det finns nog en fara med

det.

4.2.3 Sammanfattning av resultat

De flesta lärarstuderande anser att integreringen av läroämnen i ämneshelheten omgivningslära är

en positiv sak. Att integrera dessa ämnen är bra eftersom då skapar man en bättre helhetsbild och

det är roligt och intressant för de flesta eleverna i skolan. Däremot består lite osäkerhet om hur

det personliga intresset för olika ämnen inte ska påverka de mindre intressanta ämnena i deras

undervisning. Flera lärarstuderande nämnde att de har styrkor i vissa ämnen och är mer

intresserade av dessa ämnen. Några få respondenter var av den åsikten att man hellre kunde dela

upp ämneshelheten och ta hjälp av olika lärare så de kan undervisa i den ämnesdelen de är mest

insatt i.

De respondenter som inte tycker det är en bra idé att integrera ämnena eller de som är osäkra med

ämneshelheten och tycker att det var bättre förut då ämnena undervisades enskilt menar att det

kräver mycket planering av en lärare. De funderar även hur man som lärare ska hinna ta upp

allting i undervisningen och är oroliga att vissa ämnen som läraren är mer kunnig i tar över de

andra ämnena.

4.3 Lärarstuderandes beskrivning av utmaningar i undervisning av

naturvetenskaper

Avhandlingens tredje och sista forskningsfråga är “Hur beskriver lärarstuderande utmaningar i

undervisning av naturvetenskaper?”. Resultaten är indelade i två övergripande kategorier, det vill

säga oro för otillräcklig ämneskunskap och övriga utmaningar i undervisningen.
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4.3.1 Oro för otillräcklig ämneskunskap

Resultatet är uppdelat i tre kategorier, det vill säga svag ämneskunskap inom ett visst delområde,

elevernas spontana följdfrågor och undervisa ämnesinnehållet på en lämplig nivå.

Svag ämneskunskap inom något delområde

Flera respondenter menar att de tidigare tänkt att de inte kunde undervisa i omgivningslära

eftersom det verkade som ett svårt ämne och mycket att läsa sig in på. Dessa respondenter är

dock medvetna om deras bristande kunskap inom ett visst område och påpekar att de måste läsa

sig in på dessa områden förrän de kan undervisa dessa ämnen. De menar att de inte har tillräcklig

ämneskunskap i vissa delområden av ämneshelheten.

Frida: Nog kan jag nu tänka mig själv som en lärare i omgivningslära men som jag nu har sagt tidigare

också så fysik- och kemidelen liksom behöver jag läsa mig mer in på det och liksom stärka min egen

kunskap.

Inez: Jag tror också att många kanske är osäkra som lärare sedan på grund av att de känner just att de har

som för lite ämneskunskap i de här ämnena. Det tror jag nog är största orsaken till att man är osäker.

De flesta respondenterna nämner att fysik och kemi är de ämnen de finns mest osäkerhet i. De

beskriver att fysiken och kemin är svårast och att de inte har tillräcklig ämneskunskap inom den

delen av ämneshelheten, vilket gör undervisningen utmanande. En respondent nämner

utmaningen då hen ska undervisa i synnerhet i årskurserna 4–6.

Conny: …det gäller nu kanske fysiken att kanske det här med el i högre klasserna, årskurserna, kanske 4,5,6

då det kommer. Det är just den här elektriciteten är inte min starka sida…

Frida: …jag bör få i kemi och fysik, liksom bättre kunskap i dessa ämnen och det hur jag lär ut de ämnen

för elever på samma nivå som de här övriga ämnen i omgivningslära, för de är jag nu inte alls som så nervös

över. Biologi är kanske lite sådär att där är nu vissa saker som är lite sådär svårare men att det känns nu

ändå klarare än vad fysik och kemi känns för mig.[...] Jag har alltid haft lite jobbigt med just kemi, fysik och

biologi aningen...
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Några respondenter menar också utöver att fysik känns svårt så anser de att olika matematiska

uträkningar och kartor är utmanande i undervisningen. Det vill säga att det finns vissa

kunskapsluckor som dessa respondenter oroar sig över. Till exempel då en respondent berättar att

“Jag har som svårt med kartkunskaper och sådant [...] men fysiken är nog kanske krångligast.”

(Artur)

Gabriella: Fysik är svårt[...] Jag är bra att planera lektioner men det är nog den där kunskapsdelen. Men det

är jag som medveten om och får arbeta vidare på [...] Men vet inte riktigt ännu hur jag ska göra, jag har

väldigt svårt ännu med kartor.

Elevernas spontana följdfrågor

Några respondenter påpekar att det kan vara utmanande då elever ställer följdfrågor.

Respondenterna är oroliga att deras ämneskunskap är otillräcklig och att de inte kan svara på de

fördjupade frågorna eftersom det kan vara svårt att svara på elevernas spontana och kluriga frågor

inom ämnet. Däremot nämner några respondenter att det är acceptabelt att som lärare inte ha svar

på allting utan man kan ta reda på det tillsammans med elverna.

Conny: ...om det kommer följdfrågor, att jag inte skulle ha en så pass djup förståelse att jag skulle kunna

förklara dem. [...] att jag inte skulle kunna förklara liksom orsaker och bakomliggande grejer som är lite

överkurs ifall det kommer sådana där extra frågor från elever. [...] jag skulle inte kunna förklara allting men

att det är ju inte nödvändigtvis, titta upp det, att man säger åt eleverna att vi kollar upp det.

Bianca: …eleverna frågar så mycket. Sedan att man ska liksom kunna förklara på riktigt, att man nu inte

bara säger för att det nu är bara så. Utan att de ska också börja förstå så där på en djupare nivå, så där att de

förstår, haha, så att de känner att jo men det här är intressant och så där.

Hilda: …behöver djupare kunskaper att de finns ju alltid dom där vissa eleverna som har svåra frågor så nu

måste man ju lite kunna svara på något lite djupare.

Undervisa ämnesinnehållet på en lämplig nivå

Några respondenter oroar sig för hur de kan ta upp saker och förklara olika fenomen på ett

lämpligt sätt så eleverna begriper vad det handlar om. Dessa respondenter tycker att det är en

större utmaning att undervisa i årskurs 1–6 eftersom allting måste förenklas så att de förstår och
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hänger med i undervisningen. Respondenterna förstår själv hur ett fenomen fungerar men anser

att det är utmanande att förklara det tillräckligt tydligt och simpelt.

Hilda: Inte vet jag oroar men sådär lite ändå att hur, liksom hur djupt kan man gå på vissa årskurser med

stoffet. Att hur enkelt måste man förklara eller kan man förklara lite mer komplicerat. Kanske.

Inez: kan nog vara en utmaning att få det som tillräckligt tydligt. Och försöka variera det också så att det på

något sätt passar alla. [...] utmaningen är ju då att få det på deras nivå. Och ja. inte liksom tro att alla förstår

direkt fast det är självklart för en så är det ju inte det för någon annan.

En annan respondent som tycker att det kan vara utmanande att veta vilken svårighetsgrad det är

lämpligt att undervisa på olika årskurser. Han menar att det krävs god planering för läraren så hen

kan lära alla elever på bästa möjliga sätt som är lämpligt för just den åldern.

Artur: de är kanske mer sådär liksom just nivån man måste tänka på att hur svårt eller lätt eller

svårighetsgraden att det passar just tal den åldersgruppen.

4.3.2 Övriga utmaningar i undervisningen

I denna del är resultatet uppdelat i fyra olika kategorier. Kategorierna är helhetsskapande

undervisning i ämneshelheten, lärarstuderandes egna intressen, förutsättningar för läraren i

undervisning av omgivningslära och hälsokunskap.

En helhetskapande undervisning i ämneshelheten

Respondenterna som ställde upp i denna forskning har själv inte upplevt omgivningslära som en

ämneshelhet då de gick i skolan. Därför ställdes frågan hur de beskriver integreringen av

läroämnen i ämneshelheten omgivningslära. Därmed visar det sig att respondenter tycker det

finns både positiva och negativa saker som medförs vid integreringen av ämnena. De som tycker

det är svårt att undervisa en så stor ämneshelhet menar att speciellt de lärarstuderande som inte

har så goda ämneskunskaper tycker det är svårt att se hur man ska koppla ihop de olika ämnena.

Även de lärarstuderande som har goda ämneskunskaper tycker att det kan vara en utmaning att

integrera de olika ämnena i naturvetenskaper eftersom de inte är vana vid detta från egen skoltid.

Vissa respondenter oroar också över att kunna koppla teori till praktik och konstruera en

fungerande helhet som inte vilseleder och förvirrar eleverna.
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Conny: att kunna ha den här helhetsöversikten över det man behandlar, det tema man behandlar inom

ämnet, att ha den översikten att kunna producera en bra lektion av det. Att förstå liksom helheten i det. Och

liksom undervisa på ett bra sätt. Och det väsentliga i det så att eleverna förstår så det är jag kanske också lite

nervös över, men… det är överkomligt tror jag.

Gabriella: Jag tror nog det är ganska svårt ändå. Från vad jag har sett ute i skolor så är det ändå så där att nu

är det kemi att nu har vi sedan någonting annat. Men visst tror jag att det är möjligt att man kan liksom

koppla ihop dem. Men samtidigt känns det som, då vet man, då borde man som lärare veta hur. Hur kopplar

jag ihop det här? Och på vilket sätt har de en koppling och hur kan jag få in två olika ämnen i princip på

samma lektion.

En respondent spekulerar även på hur det fungerar med antalet timmar för varje ämne. Hon

funderar om veckotimmarna minskar eftersom ämnena sätts ihop. Hon beskriver också oron för

tidsbrist och hur man ska hinna gå igenom allt innehåll eftersom det bara finns ett ämne på

läseordningen. En annan respondent beskriver oron om att inte veta varifrån man ska börja och

att att försöka göra innehållet i undervisningen relevant.

Emelie: Det kanske är det som jag är mest orolig över för att jag vill att det som jag sedan lär ut att det är

det rätta eller det relevanta och sådär så jag tycker man blir där stan stressad för man skulle vilja ha det på

klart eller liksom ha någon uppfattning att varifrån ska man börja för det skulle vara sedan så mycket lättare

att kunna utveckla sig från det.

Emelie: Jag har själv alltid varit van att ha dom isär men nu har jag varit medveten om att man nu har satt

dom ihop men, jag vet inte liksom, det är väl det jag funderar på, att vad betyder det i praktiken att man har

mindre av dom ämnena eftersom de är ett stort ämne?

En annan respondent påstår att man måste som lärare engagera sig för att få en helhetskapande

undervisning att fungera. Hon menar att som lärare måste man läsa sig in på alla delområden så

man inte utesluter någonting viktigt ur helheten. De menar också att det är lite övermäktigt att

baka in allting i en ämneshelhet.

Bianca: De måste ju som ändå få lära sig det. Att sedan måste jag bara sedan sitta ner och läsa mera och

sådär att det som jag känner att jag inte är lika stark på. Att just det där med integrering att det är så häftigt

när man kan ta från alla olika håll och göra en stor liksom helhet. Så på det sättet är det nog att man inte ska

utesluta någon del. Eller så där. Man måste bara engagera sig lite för att man ska sedan ha lika mycket av

allt.
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Artur: Att liksom väva ihop de här ämnena så att det, hela alltihopa är alldeles fantastiskt roligt men att

liksom paketera ihop det liksom till någonting vettigt för lågstadiet så kanske lite… ja… övermäktigt

nästan.

Lärarstuderandes egna intressen

Flera respondenter pratar om att det egna intresset och deras egna styrkor inom ett visst

delområde kan vara en utmaning i omgivningslära. Det vill säga att man som lärare måste tänka

att man har lika mycket fokus på alla delområden så inte något ämne uteblir. En respondent

menar att eleverna har en rättighet att få undervisning i alla ämnena jämnfördelat. Vidare menar

hon att hon är medveten om svårigheten med detta och att hon måste jobba hårt för att få de

ämnen som intresserar henne mindre på samma nivå som de ämnen hon är insatt i.

Inez: man hamnar ju och välja ut någonting man kan inte ta upp allting men jag tror nog ändå på det här att

ja, någonting måste man ju prioritera men jag tror nog man ska försöka få lite av allt på något sätt. För

risken finns ju om man är som lärare jätteintresserad av en del att man bara fokuserar på det för att då är

man oftast också säkrare på det. Och då känns det kanske bekvämare men det skulle nog vara viktigt att få

lite av allt.

Frida: Det är ju en utmaning men det är ju så att jag måste bara liksom läsa in mig jag måste liksom jobba

mycket för att [...] jag får lärt ut de på samma sätt som då de här ämnen jag liksom brinner mera för. För det

ska ju ändå vara jämlikt, att inte får ju läraren eller eleverna märka av min egen åsikt

Flera respondenter menar att det kan finnas en risk att man undervisar det man är mest insatt i

och bekvämast med och då kan de ämnen man inte är intresserad av få mindre fokus. De menar

att detta kan hända läraren både medvetet och omedvetet att läraren eventuellt sätter mera tid på

ett visst ämne i omgivningslära. De tror nog det kan vara roligt att undervisa men ändå inte så

lätt. De menar att der gäller att satsa lika mycket på alla delämnen och inte bara det man själv är

intresserad av.

Arthur: Det är väl bra som ide och i teorin, men i praktiken så kan det nog bli problematiskt av flera

anledningar. Man behöver ha koll på alla de här ämnena och hur de dessutom kopplar ihop på ett bra sätt

och det är knappast hemskt lätt i praktiken.

Conny: För min del så fysik och kemi är kanske de starkare ämnena. Så kanske jag så där undermedvetet

betonar dem. Men förstås inte utesluta ett ämne för att allting hör ju dit.
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Förutsättningar för läraren i undervisning av omgivningslära

Flera respondenter anser att det sätts höga krav på läraren då de ska undervisa omgivningslära.

Först och främst menar de att man måste engagera eleverna så de tycker ämnet är roligt och

intressant. Respondenterna menar att det är ett stort ansvar att försöka bygga upp en helhet som är

rolig och fungerande som involverar mycket roliga experiment, laborationer och utevistelser.

Artur: Laborationerna är kanske det svåraste att kunna tänka sig göra en laboration i ett klassrum med

lågstadieelever som man själv aldrig har provat på tidigare så den tröskeln är nog, den är hög absolut.

Daniela: Jag tror att det här är sådana ämnen som du måste, du måste engagera eleverna i eftersom de inte är

något de naturligt kommer tycka är roligt om du inte gör det roligt.

Flera respondenter menar alltså att det krävs mycket planering och förberedning av läraren då hen

ska undervisa omgivningslära, för det första att själv läsa sig in på ämnen och sedan planera en

bra sekvens.

Daniela: Detta kräver ju då lite säsongsplanering men att det är ju också mycket att vara lärare att man
planerar så att det funkar.

Att konkretisera fenomen och koppla teori till praktik kan också vara utmanande anser några

respondenter. Att koppla ett fenomen till vardagliga saker är även viktigt. Läraren bör hitta

relevanta saker som eleverna kan relatera till vardagen.

Hilda: Det går ju mest ut på att konkretisera alla saker, att vissa saker kan ju då kanske bli svåra men.

Inez: Jag ser nog det som jätteviktigt och just med att, det går faktiskt att koppla till vardagen det är inte

något. Klart det finns det som är svårare att hitta kopplingar till men det mesta tycker jag nog alltid

någonting finns det.

En respondent menar att denna ämneshelhet är väldigt övergripande och därför kan eleverna anse

att omgivningslära är ett svårt ämne. Därför måste läraren vara väldigt tydlig och konkret med

hur hen undervisar vilket kan vara en utmaning för sig.

Gabriella: Jag tror att eleverna också kan tycka att det är svårt om man jämför med många andra skolämnen

så kan nog det här på något sätt så tror jag att det kan vara lite svårare.
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En respondent nämner att man kunde ta hjälp av andra lärare i kollegiet om någon del känns

jobbig. Då kan man utnyttja olika lärares ämneskunskaper och styrkor i olika delar av

ämneshelheten och på så sätt få en jämnare helhet. En annan nämner att man kan ta en

utomstående person eller resurs och undervisa om ett visst tema.

Hilda: ...man ska ju undervisa det man ändå kan, att då skulle man ju kunna ta in någon annan som kan

någon annan del, att man skulle då göra det tillsammans. Om det skulle vara möjligt.

Frida: ..sedan är det ju viktig tycker jag att man i de här ämnet faktiskt tar reda på alla utomstående resurser

och vad man kan använda sig av för jag som lärare i det här ämnet skulle jag som gärna vilja utnyttja så

mycket som möjligt…

Hälsokunskap

Flera respondenter ser också hälsokunskapsdelen som en utmaning. De känner sig osäkra att

undervisa i detta ämne. De funderar till exempel hur man tar sig an sexualundervisning eller

andra hälsorelaterade saker med unga elever.

Gabriella: Jag har alltid t.ex. tyckt att det har varit jättesvårt att veta att hur talar man liksom om

hälsorelaterade saker [...] Men det kan ju komma frågor ganska tidigt om t.ex. ätstörningar och sånt där och

jag har mer okunskap där att kunna som hänvisa till att, alltså själva psykiska delen och den här fysiska

delen att hur äter man och sådana där saker.

Conny: [Hälsokunskap] det ska jag kanske kalla mitt osäkraste ämne, mitt svagaste ämne för det, den

associationen jag har fått från då lågstadiet t.ex. är att det är lite så där… ja awkward kanske, genant. [...]

Men att det är ju då förstås den här sexualkunskapen jag syftar på men att det finns ju en massa andra delar i

hälsokunskapen.

Även här tycker en respondent det kunde vara viktigt att någon utomstående eller en kollega kan

komma till hjälp ifall det känns överkomligt att undervisa en viss del av hälsokunskapen.

Artur: Men jag tror säkert att jag har andra kollegor och medstuderanden som säkert hellre tar hälsokunskapsbiten

och känner sig mer bekväm med den än med fysik och kemi t.ex. Då kanske man kan byta om med någon.

4.3.3 Sammanfattning av resultat

Det lärarstuderande oroar sig mest över inför undervisning i naturvetenskaper är osäkerhet som

uppstår på grund av svag ämneskunskap inom ett visst område av omgivningslära. Många av



44

respondenterna ansåg att de är osäkra med fysik, kemi och hälsokunskap. De oroar sig även att

inte kunna svara på elevernas fördjupande följdfrågor. De lärarstuderande som hade en god

ämneskunskap oroade sig dock över att inte kunna gå ner på en lämplig nivå för eleverna,

speciellt i de lägre årskurserna.

Lärarstuderandena menade att det kommer att vara en utmaning att kunna engagera

eleverna och att få den intresserade av ämnet. Det krävs alltså mycket planering och förberedning

av lärare för att kunna skapa en rolig och motiverande undervisning för eleverna.

En annan utmaning som flera nämnde var att skapa en helhet i undervisningen. De oroade

sig för deras egna kunskapsluckor i vissa ämnen och att deras personliga intressen skulle styra

dem i undervisningen så att de fokuserar mera på ett ämne än ett annat som de är mindre

intresserade av. Trots deras egna intressen vill lärarstuderanden att alla ämnen ska få lika mycket

fokus och tid. Några lärarstuderande nämner att de känner sig osäkra att undervisa i

hälsokunskap, eftersom de inte är bekväma att undervisa till exempel sexualkunskap.
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5. Diskussion och slutsatser

Detta kapitel innehåller en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen

diskuteras forskningsresultatet i förhållande till teori, syfte, forskningsfrågor och tidigare

forskning. I metoddiskussionen diskuteras valet av metod, bland annat datainsamlingsmetoden,

urvalet, tillförlitlighet och trovärdighet i förhållande till resultatet. I resultatdiskussionen

diskuteras varje forskningsfråga enskilt. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.

5.1 Resultatdiskussion

Syftet med forskningen är att undersöka klasslärarstuderandes attityder till undervisning i

naturvetenskaper. I resultatdiskussionen diskuteras en forskningsfråga i taget i relation till

tidigare forskning.

5.1.1 Lärarstuderandes uppfattning av vilka faktorer har påverkat deras attityd till

naturvetenskap

När lärarstuderande beskriver hur deras tidigare lärares attityd påverkar deras uppfattning om

naturvetenskaper kommer det fram att läraren har den största inverkan på elevernas intresse

eftersom läraren avspeglar motivation och intresse vidare till eleven. De menar att läraren kan

inverka på elevens intresse och attityd både på ett positivt och negativt sätt. Harlen (1997)

nämner också att lärarens attityder kan inverka på elevernas attityder och att detta kan påverka

elevernas inlärning. Lärarstuderande menar att om läraren är dålig då tappar också eleven

intresset att lära sig men om läraren är bra blir eleven motiverad och intresserad av ämnet, vilket

innebär att eleven presterar bättre och lär sig mer. Likaså menar Kärnä m.fl. (2012) då han skriver

att elevens attityd till ett ämne och elevens kunskaper i ett ämne har ett samband.

Flera respondenter menar att det är en viktig motivationsfaktor att läraren har en positiv attityd

till ämnet eftersom det smittas av och påverkar elevernas intresse av ämnet.

van Aalderen-Smeets m.fl. (2012) anser också att lärarens attityder i undervisningen har visat sig

vara en grundläggande faktor som i sin tur påverkar elevernas attityder för naturvetenskaper och

lärande.
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Lärarstuderande beskriver också hur de har påverkats negativt då de kommer ihåg lärare från

deras skoltid som inte varit bra och som inte är kunniga i ämnet. De har resulteras i att de tappat

motivationen och börjat ogilla ämnet. Då läraren har en negativ attityd till ämnet och inte satsar

på undervisningen menar de att det är svårt att göra undervisningen intressant och då är det

väldigt svårt att få eleverna inspirerade och intresserade. Harlen (1997) menar också att en lärares

negativa självuppfattning och osäkerhet i undervisningen kan basera sig på svagheter i

ämneskompetensen och detta kan påverka både lärarens och elevernas undervisning och inlärning

på ett negativt sätt.

Då lärarstuderande beskriver övriga faktorer som påverkar deras attityd för ett ämne nämner de

intresset som kommit hemifrån och från familjen, då de till exempel redan från små vistas i

naturen och på så sätt skapat ett intresse för omgivningen. De nämner även om nivån på

undervisningsinnehållet är för svårt då tappar man också intresset eller om de har tidigare

erfarenheter från den egna skolgången, då kan de attityderna fortfarande kvarstå. Vidare menar

lärarstuderande att ifall det är för mycket teori och för lite praktiska uppgifter i undervisningen så

tappar de intresset. Siegel och Ranney (2003) skriver också om att attityderna till de

naturvetenskapliga ämnena skapas från olika arbetsmetoder. Elever som har en mer elevcentrerad

och praktisk undervisning anser ofta att ämnet är roligare och har större nytta än de ämnen som är

mer teori- och lärarcentrerade.

5.1.2 Lärarstuderandes beskrivning av integreringen av läroämnen i ämneshelheten

omgivningslära

När lärarstuderande beskriver vad de anser om integreringen av läroämnen i ämneshelheten

omgivningslära har de flesta positiva tankar om för det första en helhetskapande utbildning och

att de får integrera ämnena och se på ett ämne från flera olika synvinklar. Enligt

Utbildningsstyrelsen (2014) är det väsentligt att använda sig av helhetsskapande arbetsmetoder

för att uppnå alla mål. Lärarstuderande beskriver även att det är roligt att integrera ämnena

eftersom det blir så mångsidigt och de kan göra många olika roliga aktiviteter både i klassrummet

men också utomhus. Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen håller också med

om då de nämner att arbetsmetoderna i omgivningslära ska tillföra nöje i undervisningen som

grundar sig på upplevelser, aktiviteter och rörelse med hälp av alla våra sinnen

(Utbildningsstyrelsen, 2014).
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De lärarstuderande som anser att de är osäkra med integreringen av läroämnen i ämneshelheten

omgivningslära menar att de inte är säkra på det praktiska utförandet av ämneshelheten. Även

Björling (2016) menar att lärare kan känna att det är svårt att visa ett starkt samband mellan teori

och praktik i undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena. Några lärarstuderande tycker att

det var bättre tidigare eftersom nu oroar de för hur de ska hinna ta upp allting i undervisningen

och är oroliga att vissa ämnen som läraren är mer kunnig i tar över de andra ämnena. Kärna m.fl.

(2012) menar att naturvetenskaper hör till de läroämnen som är rätt så tidskrävande jämfört med

andra läroämnen i skolan, då det gäller planering och utförande av ämnet. Några Lärarstuderande

var av den åsikten att man hellre kunde dela upp ämneshelheten och ta hjälp av olika lärare så de

kan undervisa i den ämnesdelen de är mest insatt i, så som det ofta fungerade före ämneshelheten

skapades. van Aalderen-Smeets m.fl. (2012) menar också att lärare med negativa attityder mot

naturvetenskaper har en tendens att välja att undervisa färre lektioner i dessa ämnen. Lektioner i

naturvetenskaper kan därmed ofta påverkas negativt eftersom lärare eventuellt satsar mera på

andra läroämnen som de anser vara viktigare.

5.1.3 Lärarstuderandes beskrivning av utmaningar som kan förekomma i undervisning av

naturvetenskaper

När lärarstuderande pratar om hurdana utmaningar kan framkomma i undervisningen av

naturvetenskaper nämner flera av dem först och främst ämneskunskapen som en stor utmaning.

De känner på grund av att de inte är så insatta i något ämne så kommer den helhetsskapande

undervisningen att lida. Några av dem nämner att de är medvetna om att de behöver läsa på de

ämnen som de har kunskapsluckor i. Czerniak och Johnson (2014) nämner att flera lärare anser

att de saknar den kunskap som skulle behövas i de olika ämnena så de kunde på ett jämbördigt

sätt hantera stoffet och innebörden ur alla delaktiga perspektiv från varje ämne. Osborne (2003)

påpekar även hur viktigt det är att försöka undersöka vilka förbättringsmöjligheter det finns inom

naturvetenskaplig utbildning och fortbildning av lärare som undervisar i de naturvetenskapliga

ämnena, så även elever tycker undervisningen och ämnet är intressant.

Lärarstuderande oroar sig också för att de inte ska kunna svara på elevernas spontana, fördjupade

följdfrågor. Lärarstuderande tänker att deras ämneskunskap inom något ämne inte är tillräcklig så

att de inte kan förklara ett fenomen för eleverna. En annan sak lärarstuderande anser vara en

utmaning är att kunna undervisa ämnesinnehållet på en lämplig nivå så att just den åldersgruppen
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förstår vad det pratas om. Lika menar Ualesi m.fl. (2018) då han påstår att ämnena inom

naturvetenskaper är väldigt omfattande och att det är svårt för läraren att förse eleverna med

undervisning av hög kvalitet. Alla ämnesområden får inte likvärdigt fokus i undervisningen på

grund av bristande ämneskunskap. Flera lärarstuderande nämnde att de har bristande kunskaper i

fysik och kemi och känner sig osäkra med den delen. Tidigare forskning har också visat att fysik

och kemi är de ämnen de flesta lärare försöker undvika att undervisa. (van Aalderen-Smeets,

2012)

En annan utmaning som lärarstuderande beskriver är lärarstuderandenas personliga intressen som

kan påverka deras undervisning ojämlikt. De menar att både undermedvetet och medvetet styrs

de till att undervisa de ämnen de känner sig bekväma i och de som de är kunniga i. Kansanen

(2004) menar också att det kan vara svårt för läraren att vara lika ämneskunnig i alla de olika

läroämnena då de själv har ett starkare intresse för ett läroämne än ett annat. Detta leder sedan

ofta till att klasslärarstuderande väljer att fördjupa sig i det läroämne som intresserar hen mest.

Lärarstuderande menar att det krävs en hel del av läraren i undervisningen av omgivningslära. De

menar alltså att det krävs mycket planering och förberedning av läraren och ett stort ansvar då

hen ska undervisa omgivningslära, för det första att själv läsa sig in på ämnen och sedan planera

en bra sekvens. Det menar att det kan vara utmanande att kunna engagera eleverna så de tycker

ämnet är roligt och intressant. Det är ett stort ansvar att försöka bygga upp en helhet som är rolig

och fungerande som involverar mycket roliga experiment, laborationer och utevistelser. Kärna

m.fl. (2012) menar också att det är tidskrävande för läraren på grund av arbetssätt som ofta

används i dessa läroämnen som till exempel utomhusvistelser, laborationer, experiment och

undersökningar, eftersom de fordrar rätt så mycket planering och preparering för att kunna

uppfyllas. För att undervisningen ska vara ändamålsenlig måste dessa former av undervisning

vara genomtänkta, vilket betyder att det kan bli utmanande för läraren eftersom hen har större

ansvar att få det att fungera. Däremot finns det två delar av resultaten som överlappar varandra en

aning. Då lärarstuderande pratar om utmaningar i undervisning av naturvetenskapliga ämnen och

då de pratar om de negativa sidorna med att integrera de naturvetenskapliga ämnena i

ämneshelheten omgivningslära, så pratar de om liknande saker. Jag tyckte dock att det var viktigt

att få med resultaten både från forskningsfråga två och forskningsfråga tre.
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5.2 Metoddiskussion

Då jag valde forskningsmetod för denna forskning kändes det naturligt att välja en

fenomenografisk ansats eftersom jag ville ta reda på lärarstudernades uppfattningar. Jag ansåg att

valet av metod var lämpligt för min undersökning, eftersom kvalitativa forskningar och

fenomenografisk ansats fokuserar oftast på respondenternas uppfattningar och upplevelser av

olika fenomen (Tjora, 2012). Fenomenografisk ansats lämpar sig som ansats då jag i min

avhandling vill ha variation i lärarstuderandes uppfattningar av attityder och utmaningar om

naturvetenskaper, det vill säga fenomenografin tar upp variationen i människors uppfattningar i

omvärlden. (Dahlgren & Johansson, 2009)

Eftersom denna forskning var en del av ett forskningsprojekt och intervjuerna var redan

genomförda, började jag tänka i efterhand att jag eventuellt skulle ha velat ställa några till

följdfrågor för att få mera fördjupade svar på mina forskningsfrågor. Jag använde mig dock bara

av uttalanden ur intervjumaterialet som jag faktiskt förstod, eftersom där fanns några få

uttalanden jag inte var alldeles säker på vad respondenten menade. På så sätt var det en nackdel

att jag inte var närvarande då respondenterna intervjuades. För att få svar på mina

forskningsfrågor användes semistrukturerade intervjuer vilket betyder att intervjuaren använder

sig av öppna frågor för att undvika att påverka respondenternas svar och för att ge dem en chans

att fritt berätta om sina upplevelser. (Denscombe, 2016). Nio klasslärarstuderande intervjuades

varifrån jag sedan har gått igenom och analyserat intervjumaterialet

Efter att jag noggrant läst igenom de transkriberade intervjuerna analyserades materialet med

analysmetoden meningskategorisering. Jag plockade endast ut uttalanden som hörde till mina

forskningsfrågor, eftersom avhandlingens syfte ska konstant vara i fokus i forskningen (Patel &

Davidson, 2011). Intervjumaterialet analyserades med hjälp av den fenomenografiska

analysmodellen som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). Analysmodellen var väldigt

nyttig, eftersom den steg för steg och tydligt beskriver hur forskaren kan bära sig åt för att

kategorisera resultaten. Först gick jag noggrant igenom intervjumaterialet en forskningsfråga i

taget och samlade ihop citaten som hörde till respektive forskningsfråga. Sedan kategoriserade

jag citaten och placerade dem under olika kategorier. Jag namngav kategorierna men måste ändra

på namnen flera gånger så de passar in på alla uttalanden som placerats i den kategorin. När
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kategorierna var klara såg jag till att jag fått med allt det väsentliga och att de fortfarande baserar

sig kring forskningsfrågorna och syftet. Eftersom resultaten som kommit fram korrelerar till stor

del med tidigare forskning kan det antas att forskningen är trovärdig och reliabel.

5.2.1 Slutsats och förslag till fortsatt forskning

I forskningen framkommer att det finns flera olika faktorer som påverkar elevers attityd till ett

ämne, men främst är det lärarens attityd som smittar av sig. Elevens attityd kan också bli

påverkad hemifrån och beroende på svårighetsgraden av ämnet som de lär sig. Om

undervisningen är för teori- och lärarcentrerad utan några elevcentrerade experiment och roliga

utevistelser påverkar det elevernas attityd negativt.

De flesta lärarstuderande anser att integreringen av läroämnen i ämneshelheten omgivningslära är

en positiv sak eftersom det är roligt och intressant att få se på ett delområde från olika synvinklar

och att man kan som lärare ha undervisningen utomhus så eleverna får utforska deras omgivning.

De som tycker att det var bättre förrän de integrerade ämnena menar att det kan vara svårt att få

det att fungera i praktiken och att hinna med alla delar i en lektion.

Då lärarstuderande nämner utmaningarna som kommer med att undervisa omgivningslära menar

de att de inte har tillräcklig ämneskunskap i något ämne. Då blir det svårt för dem att svara på

elevers följdfrågor och de oroar sig för att inte kunna ge ett fördjupande svar. En annan utmaning

de nämner är att kunna undervisa på en så grundlig och lämplig nivå så att eleverna förstår

innehållet, även i de lägre årskurserna. Lärarstuderande menar också att det kan vara svårt att inte

låta de egna intressen påverka deras undervisning för mycket eftersom det lätt blir så att de

prioriterar ett ämne som de är kunniga i. En annan utmaning är att det krävs mycket av läraren då

hen undervisar i ämneshelheten. Det är ofta frågan om laborationer, experiment och utevistelser

vilket betyder att det krävs goda förberedelser och mycket planering för att kunna göra

undervisningen rolig och motiverande.

Som fortsatt forskning tänker jag att man kan försöka undersöka vilka förbättringsmöjligheter det

finns inom naturvetenskaplig utbildning och fortbildning av lärare som undervisar i de



51

naturvetenskapliga ämnena, så att man får lärare att bli mer bekväma i alla delområden så att

eleverna också blir intresserade och tycker undervisningen och ämnet är roligt.
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Bilaga 1. Intervjubrev.

Hej!

I höstas fyllde du i en enkät före de ämnesdidaktiska kurserna i naturvetenskaper och en enkät
efter kurserna. Dessa enkäter ingår i ett projekt där vi forskar kring hur vi kunde utveckla
kurserna för att få studerande att känna sig tryggare i sin roll som lärare i naturvetenskaper. För
att fördjupa den information som enkäterna ger inbjuds en grupp studerande nu till en intervju om
naturvetenskapliga ämnen och undervisningen i dem. Du som får detta brev ingår i denna grupp.
Intervjuerna är individuella och deltagandet är frivilligt. Intervjun genomförs av Berit Kurtén och
äger rum i Academill. Allt du säger i intervjun behandlas konfidentiellt och används endast i
forsknings- och kursutvecklingssyfte.

Ifall du samtycker till att delta följer du länken nedan och prickar för de tider som passar dig
senast fredag 6.4. Reservera en timme för intervjun. Ifall ingen av tiderna passar kan du välja
alternativet “kan inte delta” och vi får återkomma. Ifall du väljer att inte alls delta i intervjun är
det viktigt att du meddelar per e-post om detta, så slipper du få påminnelser per e-post.

Varje deltagare får ett litet tack i form av en biobiljett efter intervjun. Hoppas du kan tänka dig att
ställa upp!

Vårhälsningar,

Pia Sjöblom, universitetslärare

Ann-Sofi Härmälä-Braskén, doktorand

Berit Kurtén, akademilektor
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Bilaga 2. Intervjuguide

Intervjuguide

Presentation
Syfte: I höstas fyllde du i en enkät före de ämnesdidaktiska kurserna i naturvetenskaper och en
enkät efter kurserna. Dessa enkäter ingår i ett projekt där vi forskar kring hur vi kunde utveckla
kurserna för att få studerande att känna sig tryggare i sin roll som lärare i naturvetenskaper. För
att fördjupa den information som enkäterna ger inbjuds en grupp studerande nu till en intervju om
naturvetenskapliga ämnen och undervisningen i dem.

Rätt att avbryta.

Dina svar kommer inte att påverka något kursvitsord, det framgår ingenstans vem som svarat och
vad och det är väldigt viktigt för oss att de är ärliga.

Background (B)

Vilka minnen har du från skolan/din egen skoltid?

Kan du beskriva en typisk lektion i bi-ge-fy-ke-hk som du minns?

Vad tyckte du om skolämnena bi/ge/ke/fy/hk. (Varför? motivera)

Hur var ditt intresse för dessa ämnen i skolan jämfört med andra ämnen?

I förenkäten har jag med en fråga där de har valt de tre ämnen som de tyckte bäst om och de tre
som de tyckte minst om (både i 7-9 och gy). Det har varit en öppen fråga så de har själva skrivit
in sina ämnen.

Vilken betydelse har läraren och/eller undervisningen haft för ditt intresse (eller brist på intresse)
för bi/ge/ke/fy/hk?

(Det här kanske ingår redan i motiveringen till frågan om vad de tyckte, men ännu kolla att de
faktiskt har förklarat varför de tror att de har blivit intresserade av ämnena eller att de inte har
blivit så intresserade. )

Vad har du för (fritids)intressen?

Relevance (R)

Behöver alla människor kunskaper i bi/ge/ke/fy/hk? (Varför? motivera)

Har du användning av dina kunskaper i bi/ge/ke/fy/hk (till vardags). (På vilket sätt?)
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Är det viktigt/ Hur viktigt är det att elever i åk 1–6 undervisas i bi/ge/ke/fy/hk? Varför?

Hur ser du på att integrera dessa fem ämnen inom ämneshelheten omgivningslära? (speciella
svårigheter, fördelar?)

Hur kommer du att ta dig an integreringen inom ämneshelheten? (tyngdpunkter? prioriteringar?
varför?)

Affective / Enjoyment (AE)

Vad upplever du som positivt och intressant med bi/ge/ke/fy/hk i årskurs 1–6?

Hur föreställer du dig själv i rollen som lärare i bi/ge/ke/fy/hk?

Hur tror du att eleverna upplever ämnena bi/ge/ke/fy/hk?

Har dina uppfattningar om bi/ge/ke/fy/hk förändrats under kurserna? På vilket sätt? Vad är det
som har påverkat dig?

Finns det några minnen från kursen som du kan lyfta fram som skulle påverkat ditt förhållande
till de olika ämnena?/ Vilka är dina bästa minnen från kursen? Vilka är dina sämsta minnen?

Affective / Anxiety (AA)

Finns det sådant som oroar dig då det gäller din roll som lärare i bi/ge/ke/fy/hk? Vad i så fall?

Difficulties (D)

Vad uppfattar du som mest utmanande då det gäller undervisningen i bi/ge/ke/fy/hk? Upplever du
att kurserna NatVet 1 och 2 har gett dig a) innehållsmässiga grunder (ämneskunskap) och b)
didaktiska kunskaper för att undervisa bi/ge/ke/fy/hk? Motivera. Vad saknar du?

Self-efficacy (S)

Vad tänker du att du kan göra för att bli trygg i din roll som lärare i bi/ge/ke/fy/hk?

Har kurserna i Natvet 1 och 2 påverkat din tilltro till din egen förmåga att undervisa
bi/ge/ke/fy/hk? På vilket sätt? Vad är det som bidragit till din förändrade uppfattning? Vad tycker
du att man kunde göra ytterligare inom kurserna för att öka intresset, förmågan och tron på den
egna förmågan bland studerande? Du själv? (I allmänhet och mera personligt... vad skulle du ha
behövt ytterligare)
Hur har din syn på ämnena utvecklats under kursen, dvs. hur den studerande såg på ämnena som
elev och nu som lärarstuderande? Vad har eventuellt bidragit till en förändrad syn?
Vision: Hur vill du själv vara som lärare i naturvetenskaper? Arbetsmetoder, lärarroll osv.


