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”Those who can, do. Those who understand, teach.” Shulman (1986) 
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Sammanfattning 
Vilken kunskap krävs för att en lärare skall kunna undervisa ett innehåll på ett sätt så att eleverna 

både inspireras och förstår? Denna uppsats studerar elevers upplevelser av ett specifikt fenomen, 

dvs. lärares ämnesdidaktiska kunskap. Många forskare har försökt att besvara denna komplexa 

fråga. Shulman (1986, 1987) myntade begreppet Pedagogical Content Knowledge (PCK). Det är 

den egenskap som läraren besitter, en särskilt unik kunskap, som främjar elevers lärande. Det 

finns mycket forskning ur lärarens perspektiv, däremot saknas en del i PCK och det är elevernas 

röster. Syftet med studien är att ta det ett steg längre och låta elevernas röster vara de som är 

betydelsefulla för att beskriva den unika kunskapsbas som en lärare besitter. Jag har använt mig 

av Video Stimulated Reflection (VSR) och video-clubs tillsammans med 12 elever där eleverna 

kollaborativt fått identifiera kritiska händelser i lärarens undervisning som de anser vara särskilt 

betydelsefulla för deras lärande. Resultatet i studien visar att när ett lärande sker, är det många 

faktorer som spelar roll. Eleverna lyfter vissa egenskaper som gynnar deras lärande, en av dem 

var lärarens ämnesdidaktiska kunskap, en annan är när läraren använder sig av analogier och 

metaforer. Men oavsett hur forskare och lärare identifierar PCK är det ändå eleverna som borde 

vara experter på att uttrycka vad som gör det lätt respektive svårt att lära. 

 

Nyckelord: Elevers perspektiv, lärande, naturvetenskap, Pedagogical Content Knowledge (PCK), 
Video-clubs, Video Stimulated Reflection (VSR). 
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Inledning 

Tittar jag tillbaka på min skolgång har jag haft både bra och mindre bra lärare. Vissa lärare har 

varit helt otroligt bra och som elev kände jag att jag både lärde mig mycket samtidigt som läraren 

kunde hjälpa mig med det som var svårt. Nu när jag läser min sista termin som lärarstudent och 

ska skriva mitt examensarbete kommer flera frågor upp: Vilken kunskap är det som lärare har 

som utmärker honom/henne att vara särskilt skicklig? Vad är det som gör vissa lärare bättre och 

andra sämre? Vad är det som gör att alla elever sitter tysta och lyssnar när läraren föreläser? Hur 

kommer det sig att vissa lärare kan förklara bättre än andra? Ja, frågorna är många, och många 

forskare kan konstatera att läraryrket är komplext och at det finns inte enkla lösningar 

(Bergqvist, 2012; Kind, 2009; Nilsson, 2008b; Nilsson, 2008c; Nilsson & Van Driel, 2010). 

 

Denna uppsats problematiserar lärares yrkeskunnande och belyser undervisning i 

naturvetenskap. Nilsson (2012) skriver om naturvetenskapens didaktik som berör lärandets 

innehåll. Nilsson (2012) menar att naturvetenskapens didaktik har tre viktiga kontraytor mot 

omgivningen: 

 

• Distinktioner mot utbildningsvetenskapens kunskapsområden – didaktik och pedagogik. 

• Naturvetenskap som ett ämne. 

• Den praktiska undervisningen i såväl skola som lärarutbildning. 

 

Nilsson (2012) och Sjøberg (2005) introducerar ämnesdidaktiken som en bro mellan 

naturvetenskap och pedagogik. Wallin (2004) motsätter sig detta eftersom naturvetenskapen inte 

är två kunskapsområden, utan snarare ett. Sjøberg (2005) och Wallin (2004) talar om att 

frågeställningar som Vad? Varför? Hur? och Vem? är centrala att ställa sig när man är undervisar 

i naturvetenskap. Forskningen visar hur viktigt det är med att läraren har gedigna 

ämnesdidaktiska kunskaper för att få eleverna att uppnå lärandemålen (Nilsson, 2012; West, 

2011). Det som skiljer en vanlig person från en professionell lärare, är att läraren ska besitta en 

viss specifik kunskap i att främja elevers förståelse av specifika begrepp. Denna specifika 

kunskap beskriver t.ex. Davis & Nelson (2011) som Pedagogical Content Knowledge (PCK). 

PCK har blivit ett verktyg för forskare, för att kunna belysa och tolka de komplexa sambanden 

mellan lärarens undervisning och dess innehåll (Nilsson & Van Driel, 2010), och är också det 

begreppsliga ramverk som ligger till grund för denna uppsats. 
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Lärares ämneskunskaper är centrala för att kunna undervisa och göra innehållet intressant och 

lärorikt (Nilsson, 2012). Resonemanget kan deduceras till PCK, vilket innebär att läraren är i 

behov av en viss ämnesspecifik kunskap för att kunna göra lektionen intressant och lärorik. 

 

Nilsson & Loughran (2011) skriver att PCK fått en betydelsefull plats i naturvetenskapen. I 

Sverige kommer år efter år larmrapporter om att elevers resultat i naturvetenskap sjunker. Tittar 

man på yngre barn ökar intresset, men synar man kunskapstörsten för årskurs nio i 

naturvetenskap sjunker resultaten i internationella studier såsom PISA (Programme for 

International Student Assessmen) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study). I Oskarssons (2011) avhandling studerar han elevers intresse och motivation för de 

naturvetenskapliga ämnena. Oskarsson (2011) kommer fram till att elever inte alls är intresserade 

av det läraren ofta går igenom, som till exempel atomer, elementarpartiklar och joner. Det finns 

också en distinktion mellan pojkar och flickor intresse. Flickorna vill helst lära sig om hur man 

tyder drömmar, medan pojkars intresse ligger i atombomber, rymden eller liknade. Tittar vi lite 

närmare på vad en lärare går igenom under högstadiet så kan nog många med mig intyga att det 

är ytterst lite (om inte helt obefintligt) om hur vi tyder våra drömmar. Både Oskarsson (2011) 

och Nilsson (2012) talar om att man måste närma sig eleverna och deras intresse på ett nytt sätt. 

De menar inte att man ska tala om drömtydning i flera veckor, men däremot tala om vad som 

händer när man drömmer, rent biologiskt, och på så sätt behandla eller nämna hur man tyder 

drömmar. I Lindahls (2003) avhandling studerar hon elever under en lägre tid. I hennes studie 

visar det sig att elevers intresse för naturvetenskap ligger mycket lågt för fysik, kemi och teknik. 

Biologi kommer lite högre upp på intresseskalan men annars ser det mörkt ut. Lindahl (2003) 

påvisar att de elever som är mycket intresserade och mycket ambitiösa ofta söker sig till 

tekniklinjen eller naturlinjen på gymnasiet. Adolfsson (2011) skriver i sin avhandling om 

faktorer som eleverna påverkas av i naturvetenskapen. En av de viktigaste faktorerna är lärarens 

engagemang i ämnet samt om läraren kan anknyta ämnet till vardagen. Nilsson & Loughran 

(2011) resonerar därför att PCK har blivit viktigt för att kunna förstå komplexa situationer som 

uppstår i klassrummet och att det finns en komplexitet i ”förhållandet mellan pedagogik och 

innehåll”.  

En lärares PCK utvecklas hela tiden i praktiken - det kan vara allt ifrån att läraren ställs inför 

olika klassrumssituationer som kan uppstå, till att kunna besvara elevernas frågor. Efter viss 

erfarenhet vet läraren vad elever tycker är svårt respektive enkelt eller vilka frågor som ofta 

uppkommer när vissa begrepp undervisas. PCK innebär att läraren ska ha kunskap om elevers 
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missuppfattningar om och feltolkningar av vissa begrepp. Läraren ska kunna hantera dessa 

missuppfattningar på ett pedagogiskt sätt. PCK är ett väl debatterat ämne bland forskare, och 

idag finns ingen entydig definition av begreppet. Gunnarsson (2008) skriver att genom att belysa 

lärarens ”didaktiska fingertoppskänsla” ger det uttryck i ”didaktiska handlingsmönster” dvs. att 

belysa olika situationer och därmed presenteras en formulering för: 

 

 … lärares naturvetenskaps-didaktiska språkspel där former av lärares s.k. PCK 

(pedagogical content knowledge), eller PCxK (pedagogical context knowledge) i en mer 

dynamisk form kan ingå (Gunnarsson, 2008 s. 83).  

 

Författaren fortsätter att resonera att det spelar roll hur vi pratar och agerar, det sociala samspelet 

följer vissa specifika regler där det handlar om vad vi pratar och agerar med. Gunnarsson (2008) 

menar att man kan titta på elevers lärande i ett kunskapsområde som ”ett möte med ett nytt 

språkspel” dvs. följden blir att interaktion mellan de medierade verktygen blir funktionella vid 

specifika tillfällen. Nilsson (2012) beskriver att när en lärare möter på nya områden eller begrepp 

krävs det att läraren planerar och tillämpar sin ämneskunskap så denne kan bemöta elevernas 

behov. Nilsson (2012) fortsätter att resonera att PCK är en viktig komponent för att förstå, 

reflektera och analysera om undervisningssituationen vilket i sin tur bidrar till att utveckla 

undervisningen. Även Dewey (1897) ansåg att reflektion och erfarenhet var ett sätt att utveckla 

sitt yrkeskunnande. Deweys grund var filosofisk pragmatism som var betydelsefull på många 

områden i pedagogiken. Dewey menade att utbildningens syfte var att engagera. Han var 

intresserad av interaktionen mellan lärare och elev samt miljön där lärandet sker, vilket ger en 

vidare utveckling av ett ramverk för undervisning (Smith, 2001). Dewey (1897) skriver att han 

tror att en av lärares största utmaningar ligger i det material som framställs där lärare ska 

introducera eleverna i ett ämne och samtidigt bygga på den redan existerande erfarenhet som 

finns. Dewey (1897) skriver att han tror en av de största utmaningarna ligger i det material som 

framställs. 

 

Trots att PCK handlar om hur lärare skapar förutsättningar för elevers lärande har majoriteten av 

de studier som gjorts fokuserat på lärare och där lärare fått beskriva sin kunskap. Gunnarsson 

(2008) skriver att det finns brister i hur man ska uttrycka lärarens kunskaper. Dessutom finns det 

mycket lite forskning med naturvetenskapliga exempel som påvisar lärarens expertis dvs. PCK.  

Denna studie tar ett steg längre och låter elevernas röster vara de som är betydelsefulla för att 

beskriva den unika kunskapsbas som en lärare besitter. Vad är det som elever upplever i 
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undervisningssituationen som gör det lätt eller svårt för dem att lära? Vilka viktiga aspekter i 

lärarens undervisning upplever eleverna? 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att studera elevers upplevelser av lärares undervisning och därigenom 

beskriva vilka komponenter i lärares ämnesdidaktiska kunskap som elever upplever har 

betydelse för deras lärprocesser. 

Då PCK ofta studeras med utgångspunkt i lärares eller lärarstudenters erfarenheter kan en studie 

som syftar till att beskriva en lärares PCK med utgångspunkten i elevernas erfarenheter och 

reflektioner, utgöra ett viktigt bidrag. 

Frågeställning 

Vilka aspekter i lärares undervisning belyser elever som betydelsefulla för deras lärande? 

 

Att PCK är något som ligger i tiden finns det inga tvivel om och då är det rimligt att beskriva den 

historiska utvecklingen av begreppet. Eftersom PCK-begreppet är centralt i denna uppsats, både 

som ett begreppsligt ramverk men också som en del i min analys, kräver begreppet en noggrann 

genomgång. 

PCK ur ett historiskt och nutida perspektiv 

I mitten av 80-talet försökte Shulman (1986, 1987) fånga upp de egenskaper en lärare måste 

besitta för att bli en bra lärare. Med detta lade han grunden till det som får namnet Pedagogical 

Content Knowledge, PCK. Han menade att lärarens specifika ämneskunskaper främjar elevers 

förståelse för ämnet samtidigt som läraren ska ha goda kunskaper om metodik, en förståelse för 

hur elever lär, om skolans organisation, värdegrund och kunskaper i ämnesdidaktik som är mer 

specifikt lärarens kompetensområde. Många forskare talar om Shulmans beskrivningar där han 

lyfter flera viktiga faktorer, såsom att läraren ska ha en gedigen lärarutbildning där han/hon ges 

möjlighet att utveckla ämnesdidaktisk kunskap, kunskaper t.ex. om hur elever lär och så vidare 

(Bergqvist, 2012; Berry & Loughran, 2003; Bucat, 2004; Drechsler, 2007; Emanuelsson, 2001; 

Gunnarsson, 2008; Kind, 2009; Levy Nahum et al. 2004; Berry & Loughran, 2003; Nielsen, 

2012; Nilsson, 2008a; Blumenfeld, 2004). Shulmans resonemang grundar sig på att läraren 
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besitter en stor erfarenhet inom läraryrket. Bergqvist (2012), Berry & Hume (2010) och 

Drechsler (2007) med flera, skriver att det var först tre kategorier som Shulman (1986, 1987) 

listar upp som senare omarbetades till sju stycken, som är nödvändiga för lärares yrkeskunnande: 

• Kunskaper om ämnet 

• Kunskaper om pedagogik 

• Kunskaper om läroplanen 

• Ämnesdidaktisk kunskap 

• Kunskap om elever 

• Kunskap om pedagogiskt sammanhang 

• Kunskap om utbildningsändamål 

 

Drechsler (2007) utvecklar detta ytterligare genom att understryka att Shulman delade in 

kunskapsbasen i tre olika kategorier: 

1. Ämneskunskap (Content Knowledge) 

2. PCK 

3. Kunskap om läroplanen. 

 

Senare har andra forskare kommit fram till andra förfinade kategorier som en lärare bör ha för att 

bli en utmärkt lärare. Magnusson, Krajcik , & Borko (1999) med flera har staplat upp fem 

kategorier som en naturvetenskapslärare ska kunna nyttja. 

 

1. Kunskap om styrdokument och material (Knowledge of Science Curriculum). Det innebär 

att läraren ska utöva sin profession genom att bedöma och vägleda eleverna i deras 

ämnesval, där kursplaner och läroplaner är ett stöd för läraren. 

2. Kunskap om läroplanen (Knowledge of Goals and Objectives). Här menar författarna att 

det skulle innebära att undervisningen har två förgreningar, den första skulle bli att 

läraren arbetar mot det syfte och målsättningar som eleverna har. Det andra skulle 

innebära att läraren arbetar med de riktlinjer som finns för de fenomen och begrepp som 

ska genom gå under höst- och vårterminen. 

3. Kunskap om vetenskaplig bedömning (Knowledge of Specific Curricular Programs). 

Läraren måste ha kunskaper om hur eleven lär och hur eleven ska kunna utveckla sin 

allmänbildning i de naturvetenskapliga begrepp, som ingår under ett läsår. 
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4. Kunskap om elevers lärande (Knowledge of Students’ Understanding of Science). Här 

innefattas lärarens PCK så att lärarna kan hjälpa eleverna att utvecklas i det 

naturvetenskapliga ämnet. Denna del delas in i två förgreningar: den första är att eleverna 

ska lära sig vetenskapliga begrepp och det andra är att läraren ska ha kunskap om vilka 

områden som eleverna har svårt för. 

5. Kunskaper om olika undervisningsstrategier för naturvetenskap (Knowledge of 

Requirements For Learning). Här under ingår de olika modellerna lärarna kan ta till hjälp 

för att förklara olika begrepp. 

 

Magnusson et al. (1999) sammanfattar PCK, genom att resonera om PCK som en specialkunskap 

som används av lärare för att främja elevers lärande. 

 

Shulman påstår att PCK är en unik kunskap som läraren förfogar över samtidigt. De viktigaste 

komponenterna som Shulman sätter upp var: 

• Kunskap i och om olika undervisningsstrategier 

• Kunskaper om elevers olika inlärningssvårigheter. 

Drechsler (2007) resonerar att dessa två kategorier är sammanflätade och ska användas på ett 

varierande sätt. Ju mer en lärare har kännedom om elevers olika svårigheter (i ett specifikt ämne) 

och ju fler strategier läraren besitter, desto effektivare kan de undervisa i ett specifikt ämne. 

Shulman (1986) lyfter olika frågeställningar om hur analogier, demonstrationer, metaforer, 

exempel och omformuleringar kan underlätta lärandet hos elever. Vilka källor bidrar till lärarens 

kunskapsbas?  

 

… the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and 

demonstrations–in a word, the ways of representing and formulating the subject that 

makes it comprehensible for others (Shulman, 1986 p.9). 

 

Ju mer erfarenhet läraren har desto fler analogier och exempel, har läraren i beredskap. 

Shulman (1986)  skriver att hans arbete inte är att underminera den pedagogiska förståelsen utan 

att blanda de olika aspekterna av lärarens innehåll i undervisningen, alltifrån lärarens 

erfarenheter i olika situationer till hur läraren behandlar innehållet av lektionen. 
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PCK är ingen självklarhet 

Många forskare diskuterar lärares ämnesdidaktiska kunskap, (PCK) och vilka faktorer som är 

viktiga för att elever ska lära (Bergqvist, 2012; Blumenfeild et al. 2004; Bond-Robinson, 2005; 

Davis, 2003; Davis & Nelson 2011; Emanuelsson, 2001; Berry & Loughran, 2003; Nilsson, 

2008a;).  

Det är ingen tveksamhet runt det faktum att det är skillnad på att kunna ett innehåll i ett visst 

ämne, och att kunna veta hur man ska lära ut detta innehåll på ett sätt som främjar elevers 

lärande. I kemi finns det vissa ämnesområden där det krävs att läraren har specifik kunskap i det 

område som ska läras ut. Bucat (2004) antyder att undervisningen i naturvetenskap har drabbats 

av ”minnesförlust” då de strategier som läraren använder sig av inte registreras. Om det hade 

registrerats olika strategier hade det varit mycket lättare för nyexaminerade eller nya lärare att 

utveckla sin ämnesdidaktiska kunskap (PCK). Istället får de utveckla allting ”från scratch”.  

 

Nilsson (2008a) poängterar hur viktig forskningen är för att belysa de olika faktorerna som utgör 

lärarens specifika kunskaper. Tittar man tillbaka på tidigare forskning så visar forskningen att 

elevers inställning till NO sjunker mer och mer. Summeras detta under 20 år tillbaka belyser 

forskningen att elever inte har utvecklat det lärande inom naturvetenskap som är önskvärt. I 

samma tidsepok visar forskningen att läraren är ett av de viktigaste verktygen för elevers lärande. 

Nilsson (2008b) resonerar vidare att en stor del av dagens forskning studerar hur lärarstudenter 

utvecklar PCK och för att göra detta krävs det att lärarstudenterna får uppleva i olika situationer 

som sedan reflekteras. En nyexaminerad lärare kan ha näst intill obefintlig PCK (Berry & 

Loughran, 2003). Vidare diskuterar Berry & Hume (2010) om att nyexaminerade lärare 

successivt utvecklar en ämnesdidaktisk medvetenhet allteftersom de blir mer och mer erfarna. 

Hashweh (2005) jämför mer erfarna lärare och mindre erfarna lärare, där det visar sig att de 

mindre erfarna lärarna får lägga ned mer tid på planeringen av lektionen för att kunna genomföra 

lektionen. Davis (2003) och Bond-Robinson (2005) resonerar att lärarstudenter har näst intill 

ingen PCK som är uttalad. De Jong et al. (2005) diskuterar att en bra lärare bör ha ett flexibelt 

arbetssätt och en förståelse för att elever kan ha svårigheter i ett specifikt ämne. De Jong et al. 

(2005) resonerar vidare att ju fler urval och olika aktiviteter läraren har i beredskap, desto mer 

verkningsfullt kan läraren lära ut i ett specifikt ämnesområde. 

 



Sida 13 av 56 

 

Kind (2009) talar om att det inte nödvändigtvis är så att en lärare som besitter god ämneskunskap 

är bra på att undervisa i sitt specifika ämne. Det krävs att en lärare har kunskaper om hur och när 

elever lär samt hur lärare kan främja elevers lärande. Författaren forsätter att resonera att PCK 

ska representera lärarens kunskap som används i undervisningen. För att underlätta elevers 

förståelse och elevens kunskapsinhämtning av ämnet, kan läraren använda sig av konkreta mallar 

för olika undervisningssituationer samt ha kunskap om olika undervisningsstrategier. Bergqvist 

(2012) betonar att många forskare anser att PCK är komplext och det är inte helt problemfritt att 

få erfarna lärare att uttrycka sitt kunnande. Samtidigt finns det mycket forskning kring PCK som 

problematiserar sättet på lärare kan använda sig av ämnesinnehållet, till exempel lärarens 

ämneskunskap om hur olika modeller används eller olika strategier som kan användas i 

undervisningen.  

 

Många forskare (t.ex. Bergqvist, 2012; Nilsson, 2008c) har vidareutvecklat Shulmans olika 

kategorier för ämnesdidaktisk kunskap och reducerat ner dessa till kunskapsbaser: Subjekt 

Matter Knowledge (SMK), Contextual Knowledge (CK) och Pedagogical Knowledge (PK). 

SMK refererar till lärarens kvalitativa och kvantitativa sätt att organisera olika begreppsbildning, 

information etc. PK anvisar lärarens förståelse för lärande och undervisning i sitt ämne. CK visar 

kunskapen om skolan, traditioner, sociala interaktioner, klassrumsatmosfären, var 

undervisningen sker och i vilket sammanhang och så vidare (Bergqvist, 2012; Nilsson 2008a). 

Det finns idag ingen universellt accepterad definition av PCK, men däremot finns det en enighet 

om att man ska skilja på PCK och SMK. Nilsson & Van Driel (2010) menar att det vore rimligt 

att PCK är ett större begrepp eftersom SMK endast refererar till ämneskunskaperna. Nilsson & 

Van Driel (2010) fortsätter sitt resonemang genom att betona vikten av att en lärare har en djup 

kunskap inom sitt område och således en kunskap om hur man undervisar i en viss kontext. De 

anser att SMK och PCK introducerar viktiga forskningsfrågor om att se sambandet mellan 

lärarens ämneskunskaper och deras faktiska undervisning i klassrummet. Kind (2010) skriver att 

SMK ger en grund för att kunna utveckla PCK. 

Nilsson (2008c) resonerar att PCK består av flera olika kunskapsbaser med ett tydligt samband 

till undervisningskontexten. Genom att kollegialt dela med sig av sina erfarenheter i 

klassrumssituationer genom olika reflektionsprocesser kan detta bidra till att lärare och 

lärarstudenter utvecklar sin PCK (Nilsson, 2008a). Här menar Bergqvist (2012) att det kan vara 

svårt att få den tid som krävs för att kunna reflektera. 
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Berry & Loughran (2003)argumenterar att nyexaminerade lärare med begränsad 

undervisningserfarenhet har mindre utvecklad PCK, i kontrast till läraren med mer erfarenhet 

som har en ”välutvecklad PCK”. Samtidigt är det viktigt att tänkta på att lärarens professionella 

kunskap är olika för varje enskild lärare. Nilsson (2012) menar att när ett nytt ämnesområde ska 

tas upp behöver läraren använda sina ämneskunskaper i sin förberedelse för att kunna möta 

elevens behov. I PCK är det viktigt att analysera och reflektera över hur undervisningen kan 

bidra till en ökad förståelse och som följd kan ge en god praxis i skolan. 

 

Kind (2009) beskriver PCK som en form av tyst kunskap, ett så kallat ”hidden concept” som 

bidrar till en utvecklad förståelse i ett specifikt innehåll. Lärare tänker praxisorienterat och PCK 

används inte i dag av lärare som ett medvetet uttalat verktyg. Forskning visar att många lärare 

som undervisar i naturvetenskap inte vet vad PCK är. En orsak till att forskningen inte når ut kan 

bero på att det råder spridda åsikter om vad PCK är och det i sin tur skapar en osäkerhet som gör 

att det finns en viss svårighet med att sprida kunskapen om PCK. Något som de anser 

gemensamt är att PCK är ett ramverk för forskare att kunna mäta lärarens ämnesdidaktiska 

kompetens (Kind, 2009).  

 

Att kunna omvandla sina kunskaper i ett specifikt område kräver en skicklig lärare. Det är inte 

vem som helst som kan undervisa utan många faktorer spelar roll för lärarens professionella 

yrkesutövning. Läraren ska kunna göra ett svårt begrepp enkelt och förståeligt, och detta är en 

mycket viktig egenskap. Bergqvist (2012) instämmer även hon, men hon tillägger att det är 

skillnad att kunna sitt ämne och att ha kunskaper om hur kemi ska läras ut. Bucat (2004) betonar 

vikten av att läraren kan nyttja sina kunskaper (om olika modeller och strategier för 

undervisningen) i en undervisningssituation. Davis & Krajcik (2005) betonar också att läraren 

snabbt måste kunna plocka fram sina integrerande ämneskunskaper när elever ställer frågor och 

på ett flexibelt sätt kunna dra exempel, så att det blir begripligt för eleven. 

Ju större djup lärarna har i sin PCK desto fler olika undervisningsstrategier kan de utföra (Kind, 

2009). 

 

Men frågan är om det bara finns forskare som anser att PCK är ett begrepp som är genialiskt och 

gångbart eller finns de forskare som är kritiska till begreppet? 
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PCK ur ett kritiskt perspektiv 
 

Det finns många forskare som debatterar PCK, vissa är för och vissa är emot. En sak som de har 

gemensamt är att läraryrket är komplext och att det från början beskrevs förenklat. Några som 

kritiserar Shulman är till exempel Bromme (1995) och Emanuelsson (2001). Bromme (1995) 

anser att Shulman presenterade de olika komponenterna i diffusa och vaga termer, vilka saknar 

en bakomliggande kunskap i själva modellen som enhet. Bromme (1995) fortsätter att 

argumentera att Shulman inte skiljer på didaktiska fenomen/begrepp och dess subjektiva urval 

som är delar av lärarens profession. Dock finns en enighet om att PCK är mer komplext än vad 

Shulman ursprungligen antydde. Bromme (1995) menar att Shulman inte erkänner att andra 

element påverkar elevens lärande och undervisningen och PCK målas upp utan djupare 

förståelse om vad begreppet innebär,  

 

… that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of 

teachers, their own special form of professional understanding. (Shulman, 1987, 

p.8 från Bromme, 1995, p. 211) 

 

Bromme (1995) kritiserar Shulman för att han skriver metaforer utan att förklara vilken innebörd 

de har för läraren och eleven.  

 

Shulmans analys är erkänd inom forskarsamhället men Banks et al. (2005) diskuterar att det 

endast delvis ger en insikt i en komplex värld, där läraren står för expertkunskapen i 

undervisningssituationen. Banks et al. (2005) är mest kritisk till att Shulman har en 

underförstådd tro att den professionella kunskapen kommer till pedagogen genom att den 

planteras in i tankarna på läraren. Deras kritik fortsätter genom att de diskuterar vidare att 

Shulmans teori är en informativ ”objektivistisk kunskapsteori”, där Banks et al. (2005) menar att 

akademiska forskare eftersträvar ”ultimata sanningar”.  En annan kritik som Banks et al. (2005) 

ger PCK är att det kräver en viss kunskap ”de mest användbara formerna av analogier, 

illustrationer, exempel, förklaringar och demonstrationer – i ett ord”, för att kunna göra det 

förståbart för alla läsare. Banks et al. (2005) argumenterar vidare att Shulman (1987) hävdade att 

hans teori var som en intellektuell funktion, som innehöll det som var fast men även det som var 

en yttre instans för kunskap, samt ”en lärarcentrerad pedagogik” som fokuserade på färdigheter 
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och kunskaper som läraren innehar. Kritiken som Banks et al. (2005) ger är att det är mer en 

process att lära sig något än att besitta det perspektiv som Shulman målar upp. 

Nya förgreningar av PCK 
 

Som i all forskning är det nuet som belyses, vilket innebär att allting är i rörelse. PCK formades 

1986 av Shulman men efter det har många forskare analyserat och kritiserat PCK. Med den 

utgångspunkten, formas den ”nya” PCK som finns i många olika designer. PCK har alltså blivit 

något annat än vad Shulman ursprungligen menade. 

 

En nyare förgrening från PCK är ”PCK for scientific modeling” (PCK-SM) (för vetenskaplig 

modellering) (Davis & Nelson 2011; Nielson, 2012). 

 

En annan modell är den Gunnarsson (2008) skriver om. Hon går från PCK till Pedagogical 

Context Knowledge (PCxK), som innebär kontextuell känslighet för att föra samspel framåt som 

anses vara en viktig del i elevers lärande samt i den didaktiska diskursen. Gunnarsson (2008) 

talar om att synliggöra och ge läraren uttryck i didaktiska språkspel som naturvetenskap innebär, 

detta benämns som PCxK. Detta kan bli ett analysverktyg som kan utveckla lärares yrkesspråk. 

Gunnarssons (2008) resultat visar att PCK eller PCxK handlar om lärarens ”fingertoppskänsla” 

genom att ”didaktik och kontexten” sammanvävs och kommer till uttryck genom lärarens 

handlingsmönster. Resultatet visar att med fingertoppkänslan är lärararen t.ex. uppmärksam på 

när och var eleverna var i behov av hjälp. Givetvis måste läraren vara kunnig i det 

naturvetenskapliga språket för att kunna se vad som behövs tillföras eller tas bort. Gunnarsson 

(2008) skriver att det är ”lätt att bli hemmablind”. Författaren menar att fingertoppskänslan är 

viktig och att den inte är kontextberoende utan dynamisk och visas i lärarens handling. 

 

Bond-Robinson (2005) för resonemanget om att Pedagogical Chemical Knowledge (PChK) är 

mycket viktigt i lärarens sätt att lära ut och vägleda elever i ämnet kemi. PChK är kemikunskaper 

som läraren besitter men också lärares förmåga att omsätta ämnet så att elever förstår. Ämnet 

kemi innehåller många begrepp som eleven ska lära sig och på grund av detta är det viktigt att 

läraren har en god PChK.  

 

Banks et al. (2005) bildar också en egen förgrening från PCK som Shulman grundade. De ville 

illustrera lärarens PCK i modellen nedan: 
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Figur 1  

 

 

 

 

 

Figuren är från Banks et al. (2005)  

Figuren visar Banks et al.(2005) illustration av sambanden mellan kunskaper om skolan � 

ämneskunskap � pedagogisk kunskap som summeras i egen ämneskunskap. Denna schematiska 

bild är en av Banks et al. (2005) utgångspunkter för att begreppsliggöra pedagogens specifika 

ämneskunskaper som är en professionell kunskap som endast en lärare har. Banks et al. (2005) 

behåller vissa delar av Shulmans perspektiv, som till exempel kunskap om ämnets innehåll och 

betonar vikten av den dynamiska processen som driver fram ämnets egenart. Ämnets egenart 

eller karaktär innehåller viktiga fenomen och frågeställningar som rör naturliga delar av vår värld 

(här ingår metoder och undersökningar, begrepp, symboler, system, olika teorier med flera). 

Kunskaper om skolan, är en kunskap som går hand i hand med ämneskunskaperna. Den sista 

kategorin, pedagogisk kunskap, går utöver den allmänna förståelsen om praxis för undervisning 

och lärandets övertygelser. Banks et al. (2005) anser att om den tredje kategorin inte integreras 

med de andra två kategorierna, ämneskunskap och kunskaper om skolan, är den tredje kategorin 

ofullständig. Det är den aktiva interaktionen mellan kunskaper om skolan, pedagogisk kunskap 
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och ämneskunskaper samt erfarenheter, som tillsammans ger läraren en ”professionell kunskap”. 

Summeras allt detta kan det benämnas som lärarens yrkeskunskaper och detta gäller för varje 

enskild lärare. 

CoRe ett sätt att kunna exemplifiera PCK 
 

Ursprungligen utformades Content Representations (CoRe) (bilaga 3) för att ge lärare strategier 

och få insikter om sin PCK i naturvetenskap. Senare visade det sig att vara ett mycket bra 

verktyg för lärararstudenter, att få träna sig i att planera och finna olika undervisningsstrategier. 

Den går ut på att lärarna ska besvara ett antal frågor som berör en så kallade ”Big Idea”. Big 

Ideas gör att läraren reflekterar om hur lektionen ska framställas i naturvetenskapliga begrepp för 

klassen. CoRe ska försöka synliggöra och visa olika samband som förekommer mellan ”kunskap 

om innehåll, undervisning och lärande” i naturvetenskapliga ämnen, ett sätt att kunna 

representera PCK av erfarna lärare runt olika vetenskapliga begrepp.  

 

Vad är en Big Idea?  

I kursplanerna kan man utläsa Big Ideas från det centrala innehållet.  Från Kemi 1 kan en Big 

Idea vara till exempel: 

 

• Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering. 

• Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner. (Skolverket, 2012) 

 

Med andra ord är en Big Idea ett begrepp, ett fenomen eller ett kunskapsområde som är 

väsentligt för att eleven ska lära sig i ett specifikt område i till exempel kemi eller 

naturvetenskap. En studie som Nilsson och Loughran (2011) gjort på lärarstudenter visade att det 

som lärarstudenterna upplevde som svårast i användandet av en CoRe var att finna Big Ideas. 

Däremot när lärarstudenterna fick arbeta en längre tid med CoRe så utvecklade de sin PCK 

(Nilsson & Loughran, 2011) och därmed också sin förmåga att formlera Big Ideas. 

 

Hashweh (2005) har funnit liknande frågeställningar som läraren kan ställa för att utveckla sin 

PCK vid sin planering av lektionen. Författaren skriver för att kunna utvecklas måste läraren få 

erfarenhet genom praktik. Frågorna som Hashweh (2005) har kommit fram till är: 

 

• Vilken nivå undervisas i? Vad kan jag förvänta/uppnå i specifika detaljer/fenomen? 

• Hur ska ämnet betonas och vilka idéer är viktiga i ex. biologi? 
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• Vilka tankar och funderingar kan jag återberätta? 

• Finns det andra tankar/idéer i högre åldrar som jag kan bygga min undervisning på? 

• Vad finns det för svårigheter eller/och feluppfattningar? Finns det några förkunskaper 

som jag kan dra nytta av i min undervisning? 

•  Hur kan jag framställa ett visst specifikt begrepp (demonstation, laboration, andra 

aktiviteter)? 

• Hur ska jag bedöma i detta område? 

 

Dessa frågor överensstämmer till viss del med de frågor angående CoRe som Nilsson och 

Loughran (2011) använde i sin studie, gällande hur lärarstudenter kan utveckla sin PCK. Att 

undervisning är komplext visar också att ett begrepp som PCK, som beskriver lärares 

ämnesdidaktiska kunskap är komplext. I nästa avsnitt ska jag beskriva designen av den studie jag 

genomfört för att genom elevernas röster försöka belysa vad en lärares ämnesdidaktiska kunskap 

är. 

För att avsluta denna genomgång av PCK-begreppet betonas vikten av lärares erfarenheter. 

Metodologisk tradition 

Denna uppsats studerar elevers upplevelser av ett specifikt fenomen, dvs. lärares förmåga att 

omsätta ett ämnesinnehåll så att elever förstår begrepp/fenomen som undervisas. Den 

metodologiska tradition som denna studie är inspirerad av är fenomenografi. Fenomenografi är 

mer ett förhållningssätt än en teori och fokusera på att studera olika uppfattningar om 

fenomen/begrepp. Marton utvecklade ansatsen under 70-talet för att studera lärande. Syftet med 

analysen är att studera ”hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor” (Patel & Davidsson, 

2011). Forskaren arbetar på ett kvalitativt sätt i intervjuerna där respondenten berättar och 

beskriver sin uppfattning av ett specifikt fenomen. Därefter arbetar forskaren induktivt i 

analysdelen, som räknas upp i fyra steg: 

1. Studera all data och få en helhetsbild, sortera och läsa tills man finner mönster. 

2. Studera efter likheter och skillnader,  

3. Kategorisera uppfattningar, kategorierna ska inte gå in i varandra utan det ska finnas 

tydliga skillnader. 
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4. Studera den bakomliggande strukturen i systemet, organisera de olika kategorierna. 

Systemet kallas för ”undersökningens utfallsrum” som skildrar uppfattningar om 

fenomenet – utgör resultatet. 

I denna uppsats har jag inspirerats av fenomenografi som tradition då jag på olika sätt försökt 

illustrera elevernas uppfattningar om vad i lärares undervisning som möjliggör (eller inte) deras 

lärande i naturvetenskap. 

Metod 
 

I denna uppsats har jag använt en metod för datainsamling, som kallas för Stimulated Recall 

(som jag tidigare nämnt så är det inspirerat av fenomenografi). Stimulated Recall (SR) är en 

direkt förgrening till Video Stimulated Reflection (VSR) och bygger på flera olika sätt att samla 

data. Forskare använder både SR och VSR med hjälp av videoinspelningar, ljudinspelningar eller 

intervjuer från olika klassrumssituationer. Metoderna (SR, VSR) är till för att lärare eller elever 

ska få möjlighet att reflektera över en specifik undervisningssituation och på så vis kunna 

identifiera och stimulera tankar och erfarenheter från just det specifika tillfället. Haglund (2003) 

skriver att SR kan få fram lärarens övertygelser och outtalade teorier. Forskaren kan även få fram 

en förståelse för lärarens olika modeller, interaktioner mellan lärare och elev och deras beteende. 

SR ska fungera som ett medierande verktyg för att kunna återkalla specifika tankar från ett visst 

ögonblick. SR kallas även för ”teacher thinking-forskning”. Det finns inga givna modeller eller 

mallar för hur forskaren ska gå tillväga. Därför finns det en viktig aspekt när man använder sig 

av SR eller VSR och det är att man måste tydligt redogöra vad man ska studera och hur. Syftet 

med observationen är att jag ska kunna analysera och reflektera över olika 

undervisningssituationer, så jag systematiskt kan samla in data, analysera och tolka resultaten, 

detta ger en djupdykning i förståelsen (Nilsson & Van Driel, 2010) av hur elever uppfattar 

lärares PCK. Detta ger också eleverna möjlighet att utvecklas och öka sitt lärande, i själva 

processen. 

VSR och video-clubs 
 

En förgrening av VSR är video-clubs som innebär att lärare (i min studie är det eleverna som 

deltar i reflektionerna) träffas över en viss tidsperiod för att titta på filmen och reflektera över 
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vissa utvalda utdrag ur videofilmen, och på så vis få en progression i utvecklingen av sin PCK 

(Nielsen, 2012).  För att kunna utveckla sig i sin profession räknas det upp tre olika aspekter: 

1. Att identifiera vad som är kritiska moment (kritiska händelser) i undervisningen. 

2. Att kunna resonera runt olika situationer. 

3. Att kunna dra paralleller mellan unika händelser och utvidga principer gällande 

undervisningen och lärandet.  (Nielsen, 2012) 

Valet av metod beror på att VSR/video-clubs är en kraftfull artefakt för att reflektera över 

händelser i klassrumssituationer (Nielsen, 2012). I min studie kommer eleverna att göra en 

gemensam reflektion över hur läraren behandlar undervisningsinnehållet i lektionen. Valet av 

video-clubs beror på att jag vill att eleverna ska känna stöd från varandra samt få igång olika 

diskussioner som ska vägleda samtalet. Nilsson (2008b) visar i sin forskning att reflektionen är 

ett verktyg som ger en professionell progression. Reflektionen kan identifiera och synliggöra det 

läraren (i Nilssons studie var det lärarstudenter som skulle utveckla sin PCK) anser vara svårt 

respektive det hon/han behöver förbättra. Eftersom reflektionen har denna egenskap anses 

reflektionen vara ett mycket viktigt verktyg då läraren ska utveckla sin kunskapsbas dvs. PCK. 

Nielsen (2012) resonerar om olika forskningsresultat som gjorts för video-clubs, där fokus har 

legat på social utveckling och att det kan utveckla lärarens sätt att tolka elevers olika idéer. Så 

vitt jag vet finns ingen video-clubs gjord ur elevens perspektiv.  

Det som är speciellt med video-clubs-metoden är att de deltagare som ska reflektera måste 

träffas omedelbart och reflektera över specifika händelser som uppträder i klassrummet. Vidare 

resonerar Nielsen (2012) att genom en god reflektion kan man titta på interaktionen vid 

upprepade tillfällen om det skulle behövas, vilket i sin tur förfinar analys delen. Olika rapporter 

om video-club uppvisar att diskussionen ofta ändras över en viss tid och diskursen blir mer 

detaljerad. Video-clubs påvisas även ofta förändra deltagarnas tänkande eftersom det är utarbetat 

för att identifiera, tyda och synliggöra viktiga funktioner i lärarens praxis. En annan förgrening 

som gjorts i forskningen gällande video-clubs är att man har studerat social utveckling. Denna 

typ av forskning visar att en utveckling sker när deltagarna diskuterar och reflekterar tillsammans 

då de organiserar sitt deltagande för att nå vissa mål. I video-clubs så kan man använda det som 

ett hjälpverktyg för lärarna, genom att de kan lära sig att förflytta sitt fokus till ”elevers tänkande 

och lärande” (Nielsen, 2012). 
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Undersökningens urval och genomförande  

I denna studie bygger urvalet på en lärare som tidigare deltagit i ett forskningsprojekt med syftet 

att identifiera PCK. Denne lärares lektion videofilmas och analyseras sedan i form av VSR där 

elever får reflektera över de aspekter i lärares undervisning som de identifierar som centrala för 

deras lärande i naturvetenskap. Därav kan lärarens ämnesdidaktiska kunskap (PCK) identifieras 

och reflekteras med utgångspunkt av elevernas erfarenheter. Det kändes även viktigt att välja en 

lärare som var trygg i sin roll och som var helt införstådd i att studien skulle gå till 

forskningsändamål och till mitt examensarbete. Eftersom eleverna granskar lärarens olika 

egenskaper kändes det också särskilt viktigt att lärararen var trygg i sin yrkesroll. Läraren som är 

med i studien har en gedigen erfarenhet som högstadielärare, där han har arbetat i ca 12 år. 

Nielsen (2012) beskriver i sin avhandling att när en lärare ser problematiken i sin egen praxis ger 

det en utvekling och som i sin tur ger en professionell progression i yrket. Att ställas inför olika 

situationer som inte är planerade kan göra att en lärare tappar kontrollen eller att läraren känner 

en viss osäkerhet för sitt ämne (Nielsen, 2012). Syftet med att spela in lektionen var att kunna 

inspirera eleverna att reflektera över hur lärarens behandling av ämnesinnehållet påverkar (eller 

inte) deras lärande. Vad är det som får dem att förstå vissa begrepp eller vad är det som gör det 

svårt att förstå? En ambition var att i den kollegiala reflektionen definiera så kallade critical 

aspects eller så kallade ”kritiska händelser” som får eleverna att reflektera över något som sagts 

under lektionen (Nilsson & Van Driel, 2010). 

Efter att jag presenterat mig så var det dags för videofilmningen - observationen. När man ska 

undersöka olika relationer, till exempel relationen mellan elev och lärare, uttryck för känslor, 

undersökning av språket med mera, så är observationer ett bra val (Patel& Davidsson, 2011). 

Strax efter observationerna träffade jag eleverna för att göra gruppintervjuer för att deras minne 

av upplevelsen skulle vara intakta. Patel & Davidsson (2011) skriver att det är viktigt att göra 

intervjun strax efter observationen, eftersom det är lätt att glömma hur man tänkte i ett specifikt 

skede. Trost (2010) talar om att det är en god idé att ha förutbestämda frågor på olika områden 

som reflektionen ska beröra. Nilsson & Van Driel (2010) skriver att reflektion är ett av de 

starkaste verktygen forskaren kan använda. Dessa olika områden ger respondenterna större 

självständighet i sina svar och det ger mig som intervjuare möjlighet att ge följdfrågor runt de 

olika områdena. Semi-strukturerade intervjuer har två sidor, ena sidan är att frågor som används i 

intervjuen är väl genomtänkta och bestämda (bilaga 2). Den andra sidan är att den som intervjuar 

är öppen för oväntade vändningar och idéer (Drechsler, 2007). Gruppintervjun gjordes på 

respondenternas skola och som tog plats i ett rum där vi kunde sitta ostört och reflektera över 
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videofilmen. Detta skulle ge eleverna trygghet i att det är bara var jag som kunde höra vad de sa 

och att ingen avlyssnade vårt samtal. Jag valde ett enskilt rum för att jag lättare skulle kunna 

höra och se vad eleverna sa, vilket gjorde det lättare att genomföra transkriptionen. Trost (2010) 

resonerar om vikten att ha ett ”tyst rum” för att respondenten ska känna sig trygg och att inga 

obehöriga ska höra vad som sägs.  Liknande skriver Drechsler (2007) att det är viktigt att 

respondenterna känner tillit och trygghet så att gruppen kan öppna sig och prata fritt med 

varandra under intervjun. Intervjun spelades in på videoband så att transkriberingen blev så 

noggrann som möjligt så att analys och resultat fick hög validitet och reliabilitet.  

Jag har valt att utforma frågorna så att lärarens olika komponenter träder fram i gruppintervjuen.  

Min roll som forskare i video-clubs handlar om att jag varit ett stöd i reflektionen. I grupp 1 var 

det eleverna som förde samtalet där jag endast tillförde små följdfrågor. I grupp 2 och 3 var min 

roll mer stödjande då mina intervjufrågor (bilaga 2) kom fram och utifrån dessa frågor fick 

eleverna reflektera och utveckla sina tankar.  

 

Urvalet av lärare bygger på tidigare studier av lärares PCK och en särskilt skicklig lärare har 

valts ut. Denne lärares lektion videofilmas och analyseras sedan i form av VSR där elever får 

reflektera över de aspekter i lärarens undervisning som de identifierar som centrala för sitt 

lärande i naturvetenskap. Därigenom kan lärarens ämnesdidaktiska kunskap (PCK) identifieras 

och reflekteras med utgångspunkt av elevernas erfarenheter. 

 

Urvalet av elever bygger på att endast de elever som lämnat intyg om att få filmas kunde delta. 

De var tre i varje grupp och jag intervjuade/reflekterade ihop med tre grupper. Jag använde mig 

av semi-strukturerad intervju (bilaga 2) med eleverna. Elevernas riktiga namn används inte i 

studien på grund av konfidentialiteten. Eleverna har gett samtycke om att delta i studien. 

Bortfallet av elever (7 stycken) berodde på andra uppgifter som de fått från skolan som gjorde att 

vissa elever inte kunde delta.  

Etiska aspekter 
 

Jag har använt mig av de krav som ställs på forskare idag: 

• Informationskravet – de berörda deltagarna ska upplysas av forskaren vad 

forskningssyftet är och forskaren ska förklara hur det ska gå tillväga. 

• Samtyckekravet – de berörda deltagarna har rätten att besluta om de ska delta eller ej.  
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• Konfidentialitetskravet – de berörda deltagarna behandlas helt konfidentiellt, det gäller 

personuppgifter, namn eller annan dylik information som kan röja identiteten. Det 

innebär att endast forskare ska kunna komma åt de uppgifter som ingår i undersökningen.  

• Nyttjandekravet – all data som samlats in kommer endast att användas för 

forskningsändamål.  

(Denscombe, 2004; Patel & Davidsson, 2011; Vetenskapsrådet, 2011) 

Jag bestämde träff med läraren där jag tillsammans med läraren gjorde en grovplanering över 

vad som skulle ske under lektionen som jag senare skulle videofilma. För att jag skulle uppfylla 

informationskravet planerade vi att jag skulle komma veckan efter och presentera mig där jag 

hade tid att gå igenom i stora drag vad jag skulle göra och hur det skulle ske. Jag hade även tagit 

kontakt med rektorn på skolan för att få min studie godkänd av skolledningen. Eleverna hade 

redan fått mitt brev av läraren så för min del var det bara för att jag skulle få presentera mig och 

berätta lite omkring projektet. I och med mitt personliga brev (bilaga 1) fick eleverna valet att 

själva bestämma om de vill delta eller ej (samtyckekravet). I brevet stod det även att jag skulle 

behandla alla uppgifter helt konfidentiellt (konfidentialitetskravet). Veckan därefter var det dags 

att göra videoinspelningen. 

 

För att hålla lärarens respektive elevernas identiteter konfidentiella har jag valt att sätta 

sifferindex på dem. Den datainsamling jag gjort kommer endast att användas i 

forskningsändamål (nyttjandekrav). Eftersom man ska göra reflektionen så snabbt som möjligt 

efter videoinspelningen bestämde vi tider då vi skulle träffas.  

 

En viktig aspekt som forskaren måste ta hänsyn till är att intervjun inte får medföra ett lidande 

för de elever som ska intervjuas och i så liten omfattning som möjligt exponera respondenten för 

negativ transkribering i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Som forskare är det viktigt att vara 

medveten om att man som intervjuare kan man påverka svaren från respondenten. Det kan yttra 

sig i att respondenten säger det den tro att jag som forskare vill höra eller dylikt. Här ligger en 

stor betydande roll hos mig som intervjuare att göra en bra/god avvägning och en moralisk 

skyldighet, i intervjusituationen och i den färdiga produkten, dvs. när den är publicerad. 
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Validitet och reliabilitet 
 

Vad är validitet och reliabilitet? Validitet innebär ett mått på om studien är giltig, det vill säga 

har jag mätt det som ska mätas? Det innebär att förhållandet mellan syfte och undersökningen 

måste ha en röd tråd (Patel & Davidsson, 2011; Trost, 2010). Validitetens ska genomsyra hela 

studien dvs. att forskaren uppvisa en förståelse i forskningsprocessen. Insamling av data ska 

redovisas i en trovärdig tolkning av undersökningen. I kvalitativa studier finns det ingen specifik 

process för att tillförsäkra validiteten i studien (Patel & Davidsson, 2011). För att en 

undersökning ska vara tillförlitlig eller stabil används uttrycket reliabilitet (Patel & Davidsson, 

2011; Trost, 2010). Detta innebär att man ska göra samma studie vid en annan tidpunkt, då det ska ge 

samma resultat som första studien kommit fram till (Trost, 2010). Här under kan man utläsa det 

sanna och felvärdet. För att reliabilitet ska vara god bör det ligga nära det sanna värdet i det 

observerade värdet skriver Patel & Davidsson (2011). Om felvärdet är ett slumpmässigt fel kan 

det vara svårt att lokalisera felet, men om det är ett systematiskt fel är det betydligt lättare. 

Genom att man har genomtänkta intervjuer och videoinspelningar ökar man reliabiliteten. Trost 

(2010) räknar upp fyra olika förgreningar: 

 

1. Objektivitet – fler än en intervjuare ökar objektiviteten. Det är något forskaren strävar 

efter, men forskaren bör ha i åtanke att detta är mycket svårt att uppnå men att det är 

högst önskvärt. 

2. Kongruens – innebär att frågorna har en röd tråd och kan fastställa utsträckningen 

analogt. 

3. Konstants – är ett fenomen som är tidsrelaterat, om det inte ändra sig under intervjuns 

gång. 

4. Precision – innebär hur intervjuaren registerar respondentens svar. 

 

Genom att jag har använt mig av flera elever så anser jag att resultatet strävar åt det sanna värdet. 

Reliabilitet är hög eftersom jag har reflekterat med flera elever som har gått helt i konsensus i de 

begrepp som fångats upp. Dock finns det en faktor som måste vägas in och det är att eleverna 

inte kände mig sedan tidigare, vilket kan betyda att jag inte fått deras rätta svar på hur de 

verkligen tänkte. En annan aspekt som ska räknas in är att jag liksom eleverna inte har så stor 

erfarenhet av gruppintervjuer, där det finns en risk att de kan ha påverkat varandra i sina svar och 

det ”sanna” svaret uteblev. 
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Eleverna fångade dock upp lektionens syfte och jag anser mig kunna säga att på grund av det är 

reliabiliteten relativ god. I min studie framställs en kvalitativ syn på reliabilitet vilket innebär att 

det mäter tillförlitligheten.  

 

En viktig avslutande fråga gäller generaliserbarheten. Denscombe (2004) talar om generalisering 

som en grund och det ska företräda populationen. Skulle någon annan forskare göra en likande 

undersökning skulle samma resultat uppnås. Det finns inte några krav på att resultaten ska vara 

samma i en kvalitativ studie. Dock tror jag att om någon annan forskare skulle göra samma 

undersökning på någon annan skola i Sverige, så skulle mitt resultat gå i konsensus med dennes. 

Om inte så finns det aspekter att ta hänsyn till, en av dem är att alla elever lär olika. 
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Resultat, Analys och diskussion 
 

Syftet med studien är att studera elevers upplevelser av lärares undervisning och därigenom 

beskriva vilka komponenter i lärares ämnesdidaktiska kunskap som har stor betydelse för elevers 

lärprocesser. Forskningsfrågan som ska besvaras och belysas i detta kapitel är: 

Vilka aspekter i lärares undervisning belyser elever som betydelsefulla för deras lärande?  

 

Analys 

Jag har analyserat, kategoriserat och transkriberats all data och genom att jag upprepande har läst 

och kodat transkriptet med hjälp av olika färger, har teman vuxit fram. Metoden som jag har 

använt mig av är induktiv analys (som tidigare nämnts är detta en del av fenomenografi) vilket 

innebär de teman som jag funnit har växt fram via datan. Det induktiva arbetssättet kännetecknas 

av att forskaren undersöker olika fenomen, tittar på likheter och skillnader och låter olika 

kategorier och tema ”växa fram” ur empirin. I analysen indelas resultaten i olika 

kategoriseringar. Utifrån detta kan forskaren formulera en färsk teori som forskaren kommit fram 

till (Patel & Davidsson, 2011). 

Elevernas teman 

• Att läraren vardagsanknyta innehållet  

• Att läraren lyfta likheter och skillnader mellan begrepp  

• Att läraren har ett tydligt syfte med lektionen och elevers lärande (Big Ideas) 

 

• Att läraren möjliggör resonemang och kommunikation runt olika begrepp och 
fenomen  
 

• Att läraren har god ämneskunskap och visar entusiasm för ämnet 
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Resultat 

Då den genomförda lektionen ligger till grund för elevernas reflektioner (och är indirekt en del 

av resultatet) är det viktigt att denna först beskrivs. Jag kommer därför först att presentera min 

videoobservation i resultatdelen. Därefter kommer jag att presentera elevernas reflektioner. 

Observationsprotokollet från lektionen  
 

Läraren börjar alltid lektionen med att skriva startuppgift. En startuppgift är något som läraren 

anser är viktigt inom naturvetenskap eller viktiga begrepp som eleverna ska ha med sig samt att 

det ska vara en slags repetition för eleven. Skolan som jag får äran att komma och filma i har 

som rutin att starta alla sina lektioner med en startuppgift. Det spelar ingen roll vilket ämne det 

är, alla har det. När eleverna kommer in vet de om att de ska sätta sig och göra startuppgiften. 

Denna gång handlade startuppgiften om:  

Försök fundera på vilka egenskaper som är ärvda och vilka egenskaper 

som är förvärvade (inlärda) hos oss människor. Ge exempel! Först 

enskilt, sedan i diskussion med bänkkamrat. 

Eleverna kommer in i klassrummet och med en gång sätter de sig och läser startuppgiften. Bara 

efter en liten stund börja alla eleverna diskutera uppgiften och sorlet i klassrummet stiger. Jag 

sitter och lyssnar på två elever hur de kommer fram till ett alternativt svar till uppgiften: 

... Vad mer kan vara ärvt?  Öronen, asså allting, läsa och skriva måste vara förärvt. 

Det pågår liknande diskussioner i de andra grupperna med. Läraren går runt i klassrummet och 

pratar, diskuterar och resonerar med eleverna, om vad som är ärvt respektive förvärvat. 

Elevernas engagemang är stort och de går in i uppgiften med glädje. Efter ca 10 minuter stänger 

läraren dörren och säger:  

Hej allihop! Hur e läget idag? I dag är det vi ska koncentrera oss på framförallt 

dominanta och recessiva anlag. 

Läraren hade skrivit upp syftet med lektionen tydligt på tavlan.  

Det är lite ord som vi ska arbeta med i dag. 

De begrepp som skulle gås igenom under denna lektion var: 

Dominanta anlag, recessiva anlag, allel, homozygot, heterozygot och 

korsningsschema.  
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De flesta begreppen känner ni igen, vi har nämnt dem tidigare.  

En elev säger med en gång:  

Nä, allel känner jag inte igen. 

och fler elever hänger på att de inte känner igen begreppet allel. Läraren förklara att 

En allel är anlag från ena föräldern som nedärvs och en allel nedärvs från den andra 

föräldern. 

Vi ska titta närmare på det senare.   

Läraren fortsätter att säga:  

Vi ska även gå igenom korsningsschema, och det är hur man om man känner till anlag 

man har kan man beräkna procentuellt hur stor sannolikhet det är att man får utslag, nu 

menar jag inte utslag i ansiktet. 

(han illustrera det genom att peka på sina kinder), eleverna fnissar tyst.  

Läraren hade skrivit upp tre mål på tavlan som han gick igenom. 

• Lära oss skillnaden mellan dominanta och recessiva anlag. 

• Några exempel på dominanta respektive recessiva anlag. 

• Kunna med hjälp av ett korsningsschema (och det vi lärt oss idag) ta reda på om två 

brunögda föräldrar kan få blåögda barn! 

När vi då har lärt oss de två första punkterna kan vi ta reda på om två brunögda föräldrar 

kan få blåögda barn. Klarar man det så har så har ni förstått det.   

En elev räcker upp handen. Läraren visar med sin hand att eleven kan svara. 

Om man är en naturbegåvning är det något som man ärver eller är det förvärvat? 

Läraren svarar: 

Det är ju så här att man kan ha genetiska förutsättningar från sina föräldrar, men vissa 

saker kan man vara utsatta för utan man vet om det, till exempel att man kan spela 

musik för fostret i magen. Det finns ju studier att barn kan känna igen musik som har 

spelats för dem i fosterstadiet. Tänk er hela er uppväxt, jag kanske kommer ihåg från 

när jag var sju år och uppåt, men tänk allt som hänt mig innan, som faktiskt har påverkat 

mig till att jag är den jag är i dag. I Tärnaby som har fostrat Anja Pärsson eller Ingemar 

Stenmark, ja de är ju naturligtvis så att de bor ju i skidbacken och deras föräldrar åkte 

säkert mycket skidor när de var små. Sedan kan det finnas genetiska förutsättningar för 



Sida 30 av 56 

 

att de ska kunna bli bra också, alltså som är ärvda. Men att de blir bra på att åka skidor 

är ju för att de har tränat. Är ni med på det? Däremot kan man ju ha muskler, man kan 

ha olika förutsättningar för olika muskelsorter som är kopplat till det ärvda från 

föräldrarna. Vi sa ju att det finns två faktorer som påverkar och det är arvet och miljön. 

Efter det gick läraren igenom startuppgiften. Grupperna fick redovisa vad de hade kommit fram 

till samtidigt som läraren skrev på tavlan ”förvärvade, ärvda” och fyllde i vad eleverna kom fram 

till: 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Läraren skriver på tavlan, Hur ärvs våra egenskaper? 

Man ärver en egenskap genom en kombination av föräldrarnas gener/anlag.  

Vad är det för process som spelar in där? frågar läraren. 

Det är väl om det är dominanta va? svarar eleven. 

 Ja dels beror det på om de är dominanta eller recessiva men det är någonting annat 

också, svara läraren, koppla det till spel kanske, lotto 

Tur, säger en elev. 

Ja nu börjar vi närma oss. Svarar läraren.  

Slumpen, säger en elev.  

Ja, slumpen. Slump är ett väldigt bra ord. Läraren fortsätter att skriva på tavlan: 

Slumpen har också en avgörande roll hur utfallet blir. Ni vet ögonfärg ärvs av en 

kombination av föräldrarnas anlag för ögonfärg och då finns det ju ögonfärgsanlag som 

är dominanta över andra anlag. Kommer ni ihåg vilka färger som är dominanta? 

Brunt, svarar en elev. 

Förvärvade Ärvda 

surfa 

Spela 

instrument 
Läsa 

och 

skriva 

intelligens 

Att se eller 

synfel 
längd 

ögonfärg 
stava 

hudfärg 
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Grönt, säger en annan elev. 

Ja, både brunt och grönt är dominanta över vad? frågar läraren. 

Blått, svarar en annan elev. 

Ja svarar läraren och så kommer vi senare in på vad det innebär. Men först ska vi skriva: 

Läraren skriver på tavlan: ögonfärg ärvs genom en kombination av föräldrarnas anlag för 

ögonfärg. Det finns ögonfärgsanlag som är dominanta över andra färger. Andra färger behövs i 

dubbel uppsättning (vad jag menar med det ska jag snart visa) recessiva för att de ska komma till 

uttryck (synas). 

De dominanta anlagen från föräldrarna, de är alltid i par de här anlagen och vi får dem 

från våra föräldrar. Det ena har vi fått från den ena föräldern och det andra har vi fått 

från den andra föräldern. Och så fort det finns ett anlag eller som vi också kallar dem 

allelerna, så fort de finns där, så kommer de att bli det vi ser hos individen. De kommer 

till uttryck de dominanta. Medan de recessiva måste finnas på båda allelerna, den ena 

som man fått från mamman och den andra från pappan. Det måste finnas på båda. För 

att få blåa ögon måste det finnas på båda allelerna. Finns det bruna på en utav dem då 

blir det bruna, beroende på vilken det är. 

Kommer det betyda att hela världen kommer att bli brunögda? frågar eleven. 

Tillgången har betydelse, slumpen och det ska vi titta på (läraren pekar på den sista 

uppgiften på tavlan som han gick igenom tidigare). Visst är det en tanke. Men det finns 

ju blåögda som skaffar barn med andra blåögda, vilket gör att det lever vidare. De har ju 

bara den blåa genen. Så vi bara gör en karta igen om vad som är skillnaden mellan 

dominanta och recessiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominanta  Recessiva 

Kommer 

alltid till 

uttryck om 

genen finns i 

anlagsparet. 

Kommer bara 

till uttryck om 

genen finns i 

båda anlagen i 

anlagsparet. 

Betecknas 

med 

storbokstav 

t.ex. 

brungen 

hos ögon B. 

Betecknas 

med liten 

bokstav 

t.ex. blågen 

hos ögon b 

Ex. Bruna ögon, 

mörkt hår, mörk 

hud, fria 

öronsnibbar, 

fräknar, sex 

fingrar, rött hår, 

tungrullning, 

smilgropar, grop 

i hakan. 

Ex. Blåa ögon, 

ljust hår, ljus 

hud, fasta 

öronsnibbar, 

ej fräknar, 

fem fingrar, ej 

rött hår, ej 

rulla tungan, 

ej smilgropar, 

ej grop i 

hakan. 
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Hur uppkommer olika nyanser i ögat? frågar en elev. 

Vi har olika ämnen i ögat som skapar färgerna, vilken färg beror på vilken kombination 

ämnena är i, melanin är ett ämne utav dem som styr ögats färg. svarar läraren. 

Ärvda egenskaper är till exempel höger- och vänster hänt, om långfingret är längre än pekfingret 

eller vice versa, om lillfingrarna går ihop om man lägger dem jämte varandra, hur vi knäpper 

händerna, smilgropar, hur vi lägger ena benet över det andra, skomakartumme, tungrullning, hur 

vi lägger armarna i kors etcetera. Därefter visades en lista på vad som var dominant. Läraren 

läser upp några stycken och eleverna dras med i lärarens engagemang i lektionen.  

Böjd näsa dominerar över rak… en riktig Zlatan-näsa 

säger läraren och eleverna skrattar. Läraren fortsätter att berätta att de ska titta på en liten 

filmsnutt. Filmen handlar om Greger Mendel och hans forskning inom genetiken.  

Efter filmen ritar läraren upp korsningsschema och eleverna får träna på det i grupp. 

Innan vi slutar vill jag att ni ska enskilt tänka sedan kan ni göra det två och två rita upp 

det så kan jag gå runt och titta, om två brunögda föräldrar få blåögda barn?  

Läraren går runt och pratar med grupperna och visar hur de ska tänkta eller bekräfta om det är 

rätt.  
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Elevernas reflektioner 

Elevernas reflektioner är från video-clubs där de satt och reflekterade om vad som gynnade deras 

lärande. Samtalen varade i cirka 90 minuter vardera där de satt med mig och reflekterade. De gav 

mig en inblick i hur de resonerade om vad som var viktiga faktorer i deras lärprocess.  

Att läraren vardagsanknyta innehållet  

Att visa på sambanden och relationer mellan begrepp och fenomen är en viktig bit i elevens 

lärande att kunna få ett sammanhang i naturvetenskap och i vardagen. För att göra det lättare att 

förstå de olika begreppen inom naturvetenskap har läraren planerat att belysa olika exempel från 

sin egen och från elevernas vardag. Läraren pratar om alltifrån hans vänner och hans familj, till 

kändisar som Anja Pärsson och Zlatan. Att använda sig av liknelser gör att det blir begripligt för 

eleverna och samtidig lättsamt. Eleverna uttryckte att en lärare som är engagerad och drar lite 

roliga liknelser gör att eleverna lättare kan ta åt sig informationen och minnas den.  

Elev 9: Ja det är bra med exempel, så det inte är något helt konstigt och då kan man 

relatera till det. 

Elev 7: Och sedan är det bra när han tar ”kända” exempel t.ex. Zlatans näsa. 

Elev 9: Det är så bra med läraren för han engagerar sig och tar exempel som kan vara 

kul att veta om. 

Elev 9: Ja, det är inte en lärare som (han illustrerar en lärare som inte är engagerad) utan 

han tar exempel från sitt egna liv och han engagerar sig verkligen, han är inte en 

ointresserad lärare som bara står där… 

Något som de tyckte om var när läraren tog personliga exempel. En elev uttryckte att de hade 

mer en relation som vänner än som lärare och elev, något hon uppskattade väldigt mycket. Det 

gav henne meningsfullhet och respekten för läraren ökade. Samtidigt var det elever som uttyckte 

att nivån på innehållet kunde bli för högt vilket gjorde det svårt att förstå. Det är en fin 

balansgång läraren måste gå och risken att förklara för mycket och för ingående finns alltid.  

Elev 3: Jag vill bara säga en grej, det är så bra när läraren kan sakerna så ingående för 

att då kan han förklara bättre, men ibland tycker jag att han förklarar för ingående, på 

ganska enkla frågor och då kan det bli för mycket också.  

Elev 3: Ja, det är ju fortfarande bra att han kan det men ibland tycker jag att det kan blir 

för mycket bara. 
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Elev 2: Jag känner också att han ibland förklarar han för svårt också. Han förklarar för 

komplicerat.  

Läraren spelar en viktig roll genom att kunna ge klara och betydelsefulla analogier och metaforer 

kopplade till vardagen för att öka förståelsen för eleverna. Att kunna finna bra analogier och 

metaforer för de naturvetenskapliga begreppen bör vara lättar för en lärare med erfarenhet än en 

nyexaminerad lärare. Med andra ord verkar det spela en viktig roll att läraren har en gedigen 

erfarenhet av olika klassrumssituationer och är beredd på att kunna besvara elevers frågor. 

Elev 5: Ja och om vi inte förstår frågar vi. 

Elev 5: Då tar han det igen.. 

Elev 6: Fast lättare… 

Elev 5: Ja precis. Ja så går han igenom det lite mer i detalj. 

Eleverna uttrycker att exempel gynnar deras lärande. Exempel som läraren tar när han förklarar 

genetik, när han väver in samhällsaspekter in i de naturvetenskapliga begreppen. Det resulterar i 

att eleverna kan relatera till begreppet på en helt ny nivå. Detta är något som en skicklig lärare 

kan göra och dessa liknelser, exempel och metaforer gör att naturvetenskapen förenklas så att det 

blir begripligt för eleverna.  

Elev 5: … så man vet hur det hänger ihop med verkligheten. 

Elev 4: Det är ju svårt om man bara får fakta och inga exempel… och veta hur allting 

hänger ihop. 

Elev 5: Ja läraren får fram de viktigaste punkterna och just när han tar de där exemplen 

så brukar vi fatta lite mer. Om vi förstår lite utanför det naturvetenskapliga området och 

sedan drar in det i det naturvetenskapliga som ett exempel blir det lättare att få ett 

samband, han brukar lyckas med det.  

Elev 9: Där tog han exempel om hans barn, det är sådant som man kan relatera till. När 

man skriver på provet så kan man tänka på det, så det är jättebra.  

Även exempel som var av personlig karaktär var uppskattat av eleverna. En elev uttryckte att det 

var bevis på att läraren var säker i det han undervisade och det innebär att eleverna får respekt 

för läraren.  

Att läraren lyfta likheter och skillnader mellan begrepp  

Variation av innehållets behandling och ett konkret fokus på skillnader och likheter underlättade 

elevernas lärande. Ett sätt som eleverna lyfter är när de tydligt ser skillnader och likheter mellan 
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olika begrepp. Det var inte enbart bra för deras lärande utan även lätt att plocka fram, till 

exempel om läraren gjorde mind maps, till prov eller olika tester. För att kunna förstå det ena 

måste man kanske se vad det andra innebär och vice versa. Eleverna upplevde det som mycket 

bra när läraren satte upp motsatser mot varandra och där eleverna såg tydligt likheter och 

olikheter. 

Elev 1: Nu gör han en karta igen! Bra! 

Elev 3: Mmm nu går han in och beskriver. 

Elev 2: Mmm nu delar han upp det. 

Elev 3: Ja nu jämför han. 

Jag: Utveckla... varför tycker ni det är bra? 

Elev 2: Man ser tydligt skillnaderna. 

Elev 1: Man ser konkret vad som hör till vad. 

Elev 3: Ja, det är jättebra för då behöver man inte gissa. Och vi behöver inte fråga så 

mycket för då har han redan skrivit upp det. 

Elev 1: … och så blir det så att motsatserna är mot varandra. 

Elev 3: Jo men det är bra för man ser skillnaderna… 

Att ge konkreta exempel som har relevans för eleverna är något som eleverna anser underlättar 

deras lärande. Eftersom naturvetenskapen ofta har begrepp som är mer abstrakta till sin art 

underlättas lärandet av att de får det presenterat på ett konkret sätt. Samtidigt säger eleverna att 

de inte vill gissa och utesluts gissningar finner eleven en viss trygghet. Tryggheten symboliserar 

allt från relationen till läraren till att eleverna vet att läraren har en god ämnesdidaktisk kunskap.  

Men en av eleverna uttryckte att det lätt blir ofokuserat i slutet av lektionen då han skulle föredra 

att få sitta och arbeta med en bok. Det visar verkligen att alla lär olika, det som fungerar för en 

elev fungerar kanske inte för en annan och så vidare. De flesta eleverna ansåg dock att en 

varierande undervisning gör det intressant och de tappar inte fokus, eftersom det händer 

någonting nytt hela tiden.  

Elev 1: Då blir det intressant. Asså jämför man med andra lektioner så tröttnar man efter 

30 minuter, men här håller vi igång hela lektionen och även om den är 1 timma och 20 
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minuter så känns det inte så, och det beror nog på att han visar film och så har han 

genomgång. 

Att läraren har ett tydligt syfte med lektionen och elevers lärande (Big Ideas) 

Läraren skrev tydligt upp på tavlan vad som var dagens syfte och mål med lektionen. Lektionens 

Big Idea var ”Lära oss skillnaden mellan dominanta och recessiva anlag”. En röd tråd följdes 

genom hela lektionen där målet var att eleverna skulle kunna utföra ett korsningsschema. Detta 

var mycket uppskattat av eleverna, där de ansåg att det underlättade för dem att se vad de skulle 

lära sig under lektionen. Även här poängterar eleverna vikten av att det är lätt att förstå när syftet 

med lektionen och det som eleverna ska lära sig är tydligt formulerat.  

Elev 3: Det är faktiskt väldigt bra att han sätter upp målen så. 

Elev 3: Då ser man konkret vad vi ska kunna. Ok det här ska vi kunna. Och vi kan kolla 

av har vi lärt oss. 

Elev 5: … då vet vi vad vi ska jobba med. 

Elev 9: Ja. 

Elev 1: Ja precis. Samtidigt så kan man skriva ner det så när man ska plugga till prov så 

har man det. Och då vet man vad man ska kunna till proven. 

Eleverna verkade vara präglade av prov och vad de skulle kunna till dem. Eleverna var starkt 

påverkade av att den svenska skolan är målstyrd och att betygen i nian är viktiga för framtida 

studier. Studiemotiverade elever känner pressen och många av de elever som ingick i studien 

känner sig stressade av de krav som ställs på dem i skolan. Ett sätt att dämpa denna stress är att 

ha en lärare som systematiskt går igenom det som eleven ska kunna. Eleven känner sig trygg i 

lärarens ämneskunskap och det ger trygghet hos eleverna. Tryggheten får eleverna genom att 

läraren tidigt visar vad som förväntas av eleverna, genom att tydligt skriva upp Big Ideas på 

tavlan vet eleverna vad som kommer att hända under lektionen. 

Elev 8: Trevlig, positiv och struktur. Att han har koll på det han gör. Läraren ska ha 

struktur på hur lektionen är planerad och vad som ska gås igenom. Förklara det på olika 

sätt.  

Elev 9: Go, glad och framåt. Inte stel utan motsatsen till stel. En lärare kan inte vara 

mesig. Bestämd och engagerad. Reda ut begrepp och förklara tydligt. Att han kan få alla 

engagerade. Struktur och ordning och reda. 
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Elev 9: Ja, men det som jag tycker är bra med läraren är att innan ett prov så har han 

redan skrivit frågorna och så får vi några frågor inte alla– ett förprov kallas det. Han gör 

alltid klart vad som kommer på provet, som vissa andra lärare gör som lägger till något 

helt konstigt något som vi inte alls har läst om. Det är skönt att få veta vad som ungefär 

kommer på provet. 

Elev 8: Sedan har han mycket struktur, han lägger upp allting… 

Eleverna uttrycker att ”struktur, ordning och reda” är något som en lärare ska sträva efter. 

Samtidigt får det inte bli för strängt och stelt. Det ska vara en lättsamt och positiv stämning i 

klassrummet, då lär eleverna bäst. Genom att läraren ständigt arbetar med sin relation till 

eleverna och med att upprätthåller en lugn och rofylld stämning i klassrummet får eleverna 

studiero.  

Elev 4: Ja han lyckas med det, det märks ju att det är en naturvetenskaplig lektion 

liksom. 

Elev 6: Själv märker jag det, efter vi fått han som lärare har mina betyg höjts ännu mer 

då vet man att det har gått uppåt. 

Elev 5: Man märker hur man utvecklas. Han är en utav de bättre lärarna vi haft i NO. 

Genom hela lektionen behandlades en Big Idea - ”Lära oss skillnaden mellan dominanta och 

recessiva anlag”.  

Elev 1: Tillexempel denna lektion så snackar vi om ögonfärg och det är bra att han 

håller sig till en sak, eller att … att det är bra när läraren håller sig på samma tråd 

liksom, så att han inte hade börjat snacka om alla andra arvsanlag liksom. Det är lättare 

att förstå. 

Elev 1: Jo men jag menar när han tar exempel och så… tillexempel ögonfärg och helt 
plötsligt tagit något annat när vi skulle göra korsningsschemat. 

Elev 2: Jaha… 

Detta är ett sätt för läraren att inte förvirra och göra begreppen mer invecklade än nödvändigt är 

en av komponenterna som gör naturvetenskapen problematisk. Det är en konst att kunna 

omvandla sina ämneskunskaper så att det blir begripligt för eleverna. 

Det blir lättare att hantera och förstå för eleven när den röda tråden följs. Med andra ord lyfter 

eleverna vikten av att läraren har ett klart formulerat syfte, en Big Idea med lektionen och vad 

eleverna ska lära sig. 
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Att läraren möjliggör resonemang och kommunikation runt olika begrepp och fenomen  

Diskussioner var något klassen uppskattade och eleverna såg det som ett bra 

lärtillfälle. Även detta ansåg eleverna vara ett sätt för läraren att göra undervisningen 

mer intressant och det gjorde att eleverna kände sig mer delaktiga i lektionen.  

Elev 1: Ja, det blir liksom en diskussion då, det är kul för det gör lektionen intressant. 

Elev 3: Ja, det e intressant när vi pratar och så. 

Elev 1: Det tycker jag är bättre än att läraren bara står och skriver framme vid tavlan, så 

är det bättre att vi får pratar. 

Elev 3: Då minns man det bättre också.  

Elev 5: … desto mer man pratar om det desto mer lär man sig om det.  Så det hjälper 

väldigt mycket att diskutera det.  

Diskussionerna ger eleverna chans att utvecklas och att reflektera över olika begrepp. Att få träna 

på att reflektera och diskutera var mycket uppskattat eftersom det var ett av betygskriterierna i 

dag. Att vara aktiv på lektionen föll sig naturligt när det kom inslag av diskussionsfrågor och 

eleverna kände att det inte var något svårt eller någon belastning. Det är välkänt att diskussioner 

och reflekterande/reflektioner med skolkamrater och arbetskollegier är utvecklande. Inte minst 

för lärare som kollegialt reflekterar över olika klassrumssituationer, då en mer erfaren lärare kan 

dela med sig av sina erfarenheter till lärare som har mindre erfarenheter. Eleverna uttryckte 

särskilt att resonemangen var viktiga för att de skulle förstå, särskilt då de även gavs möjlighet 

att lyssna på hur kompisarna hade uppfattat specifika begrepp.  

När läraren gör medvetna val i undervisningen och använder sig av flera olika sätt att 

kommunicera för att fånga upp så många elever som möjligt, kommer fler elever att lära sig de 

fenomen som undervisas. En annan sak som eleverna uttryckte var att de lärde sig via repetition 

av begreppen, om och om igen. Att läraren säger det mer än en gång och kanske förklarar det 

flera gånger visar sig vara gynnande för eleverna. 

Jag: Ni har sagt flera gånger ”att det sätter sig ett längre tag”, kan ni ge mig ett specifikt 

exempel på det? 

Elev 6: Det är ju för att han brinner för repetition… 

Elev 5: Ja repeterar man det med jämna mellanrum så sätter det sig.  
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Det finns en logik i när läraren nämner saker om och om igen och eleven får höra begreppet flera 

gånger vilket gör att de snabbare/lättare memorerar det. Att läraren själv använder begreppen vid 

upprepade tillfällen men också att han fick eleverna att diskutera dessa är enligt eleverna 

betydelsefullt för deras lärande. Samtidigt är det ett sätt att poängtera hur viktigt begreppet är. Ett 

mindre viktigt begrepp repeteras inte lika många gånger som ett som har hög betydelse för 

naturvetenskapen. 

Att läraren har god ämneskunskap och visar entusiasm för ämnet 

Något som många naturvetenskapslärare kämpar med är alla begrepp som ska undervisas och hur 

man ska göra det förståeligt för eleverna. Ett sätt för läraren att förklara är att göra det så varierat 

som möjlig och kanske förklara flera gånger fast på olika sätt. Än en gång kommer lärarens 

ämneskunskap och erfarenhet in i lärandeprocessen. 

Elev 3: Jag vill bara säga en grej, det är så bra när läraren kan sakerna så ingående för 

att då kan han förklara bättre...  

Elev 1: Samtidigt kan jag tycka att, mm… ja det kan ju bli mycket och så men om man 

inte antecknar så har man det bara i bakhuvudet liksom. 

Elev 3: Ja, det är ju fortfarande bra…  

Elev 9: Jag tycker att läraren gör det bra. Jag antar att alla inte gillar kemi, eller fysik 

eller teknik eller biologi. Men läraren gör det ganska intressant.  

Om läraren är nyexaminerad, kan ämneskunskapen finnas, men klassrumserfarenheterna är 

betydligt färre. Det innebär att en lärare med lite erfarenhet inte har fått så många olika frågor 

och kanske till och med har svårigheter att svara på elevernas frågeställningar. Det kan bli en 

mycket jobbig situation både för läraren och för eleven som inte kan få ett tillfredställande svar. 

Jämför man då med en erfaren lärare som kunnig i sina ämnen kan han/hon bygga sin lektion 

utifrån sina erfarenheter. Han/hon vet vad elever anser vara svårt i ett visst område samtidigt som 

han/hon vet vad eleverna anser är intressant samt vad som är lätt att förstå. En erfaren lärare vet 

ofta ungefär vilka frågor som uppkommer under vissa lektioner på grund av att läraren 

undervisat i många år och att elever har ställt ungefärligt likvärdiga frågor. En erfaren lärare kan 

förklara ett fenomen på mer än ett sätt, vilket dessa elever anser vara bra för deras lärprocess.  

Naturvetenskapen har många komplexa begrepp och genom erfarenhet har läraren kunskap om 

vad elever anser är lätt respektive svårt. Läraren har kunskapen om hur djupt eller ytligt han/hon 
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kan gå in på olika fenomen. Utläser man det eleverna säger så sker ett lärande när de känner sig 

trygga med läraren och när de känner att läraren har en gedigen kunskap om ämnesinnehållet 

som eleven behöver ha kontroll över. Respekten som uppstår mellan elev och lärare sker 

naturligt när eleven känner att läraren besitter dessa egenskaper. Erfarenheten som läraren har 

visas i det ämnesinnehåll han/hon undervisar i och hur de besvarar eleverna.  

Elev 8: … ja det är viktigt att ha respekt för läraren… 

Att utstråla glädje, säkerhet och ett engagemang är något eleverna efterlyser hos läraren.  

Elev 5: Läraren ska vara glad på lektionen, för det är inte roligt att lära sig när det är 

ledsamt och tråkigt. Det ska vara lite glatt och lite skojfullt men inte för mycket för då 

slarvar man bort hela lektionen.  

Elev 4: Jag tycker att lärare ska ha ett intresse för det den gör och att den kan lära ut, för 

det finns duktiga lärare men som inte kan lära ut och det blir ju ingen bra kombination. 

Elev 9: Jag tycker det är gött när läraren är glad och framåt och glada. Läraren får gärna 

vara sträng men inte tjurig och arg utan framåt. Man kan vara sträng på ett snällt vis och 

man kan vara sträng på ett argt vis.  

Att göra det lättsamt och roligt, med vissa indrag av skämt var uppskattat. Dock fanns det fler 

elever som uttryckte att det inte vill att det skulle vara för mycket skoj, utan de ville se till att få 

lära sig det som behövdes i varje ämnesområde.  

Läraren relaterar till egna erfarenheter vilket resulterar i att respekten ökar hos eleverna. Genom 

detta vinner eleverna bland annat, mycket kunskap som läraren smittar av sig. När läraren visar 

sitt engagemang inför sitt ämne, får läraren eleverna nyfikna och detta främjar elevens lärande. 

Eleverna vinner även studiero där ett lärande sker under lektionstid utan att bli störda av andra 

elever och mycket mer. 

Elev 7: Jag tycker att han skulle kunna ta vilket exempel som helst, när han tar ett 

personligt visar att han är säker som lärare. 

Elev 9: Ja det tycker jag. 

Elev 9: Det är så bra med läraren för han engagerar sig och tar exempel som kan vara 
kul att veta om. 

Samtidigt blir lektionen intressant och indirekt kommer elevers entusiasm att öka för ämnet. 
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Elev 1: Det är just det han är jättebra med. Han pratar, skriver ner, visar filmer och 

använder sig av bilder, asså det är en massa olika, det är inte en lärare som säger att vi 

ska läsa i boken hela lektionen. Vi läser ju boken också men jag menar att det är allting 

så att det blir en bredd på det. 

Elev 3: Vi har vissa lärare som bara vill att vi ska läsa i boken, eller visar Power Point 

men denna lärare visar bilder, filmer och så. 

Elev 2: Han vill att vi ska lära oss. 

Elev 1: Elev 2: Elev 3: Ja han gör allt.  

Intresset och engagemanget är en viktig faktor för att eleverna ska lära sig, lärarens intresse för 

ämnet smittar av sig till eleverna. 

Elev 5: Det känns som om han tycker att det är mer intressant. Han går inför det lite mer 

än de andra. För de andra var det mer att det skulle nötas in för att det är deras plikt. 

Medans han gör det mer intressant. Så han är en väldigt bra lärare på det sättet.  

Elev 3: Det är väl så att han gärna vill lära ut allting han kan, för han tycker det är kul 

och så där. Han vill bara vårt bästa så där men jag vet inte hur han skulle kunna göra det 

bättre med ibland blir det bara för mycket.  

Elev 4: Det känns som om att han bryr sig om att vi ska kunna. 

Vem som helst kan inte gå in i ett klassrum och undervisa. En lärare ska ha många egenskaper. 

Att utöva läraryrket är ett komplext och unikt yrke. En bra lärare ska kunna sitt ämne, vara rolig, 

sträng, strukturerad, lyhörd, det ska finnas en respekt mellan lärare och elev, lektionerna ska vara 

intressanta och läraren ska erbjuda en varierad lektion. Listan är lång för hur en bra lärare ska 

vara för att vara.   
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Diskussion 
 

När jag kommer till skolan är det en mörk och fuktig decembermorgon. Adventsstjärnorna lyser i 

fönstren på skolan, julen närmar sig, det är snart slut på höstterminen och eleverna väntar ett 

välförtjänat jullov. Jag ska studera eleverna och hur de uppfattar lärarens PCK, men kan vem 

som helst vara lärare? Räcker det med att bara kunna ämnesinnehållet för att också kunna 

undervisa det? Vad är det som gör att vissa lärare är bättre än andra?  

Eleverna lyfte tre punkter som främjade deras lärande: 

• God ämneskunskap, god kunskap för att eleverna ska klara uppnåendemålen samt att 

läraren ska vara engagerad och intresserad. 

• Struktur av upplägget av lektionen samt innehåll. 

• Varierad undervisning – film, diskussioner, tavlan, Powerpoint m.m. 

Att läraryrket är ett komplext fenomen är det många forskare som intygar om. Nilsson & Van 

Driel (2010) menar att Pedagogical Content Knowledge, PCK är ett sätt att tolka och belysa 

komplexa samband mellan undervisningen och ämnesinnehållet. Nilsson & Loughran (2011) 

skriver att PCK har fått en viktig plats i naturvetenskapen där elevers ofta komplexa 

frågeställningar kan få den mest rutinerade läraren att tappa tråden. Davis & Krajcik (2005) 

skriver att läraren måste snabbt kunna plocka fram sina ämneskunskaper när eleverna ställer 

frågor och kunna ge olika analogier och exempel som ger eleverna ett sammanhang. Kind (2009) 

resonerar att ju mer PCK läraren har desto fler undervisningsstrategier kan läraren utföra. 

Läraren som jag observerade hade enligt alla dessa definitioner en god PCK. Han plockade fram 

exempel efter exempel och målade naturvetenskapen med olika analogier och metaforer, vilket 

underlättade elevernas förståelse för ämnesområdet. Gunnarsson (2008) skriver om 

fingertoppskänsla där läraren var skicklig på att sammanväva innehåll och kontext i 

observationen.  Läraren som jag observerade hade fingertoppskänsla då han vävde samman 

kontext och innehåll, på ett mycket skickligt sätt. Oavsett hur forskare och lärare identifierar 

PCK är det ändå eleverna som borde vara experter på att uttrycka vad som gör det lätt respektive 

svårt att lära. 

Att läraren använder sig av analogier och metaforer gör att det blir mer förståligt för eleverna. 

Precis detta skrev Shulman (1986) och menade att med hjälp av analogier och exempel kan 

lärararen representera innehållet så att det blir förståligt för eleverna. Läraren tog även hjälp av 
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vänner och familj i olika exempel för att göra det ännu mer konkret för eleverna. Eleverna tyckte 

att med hjälp av analogier och metaforer blev det lättare att förstå. Det är en fin balansgång, att 

inte göra det för svårt och invecklat för eleven och att hålla det på en nivå så att alla förstår är en 

viktig del för att elever inte ska tappa intresset. Samtidigt var eleverna jättenöjda med att läraren 

var så engagerad och ville att eleverna skulle lära sig. Eleverna reflekterade över hur mån läraren 

var om att de skulle förstå och att läraren förklarade flera gånger på olika sätt tills de förstod. 

Shulman (1986) punktade upp två av de viktigaste komponenterna som en lärare bör ha: 

• Kunskap i och om olika undervisningsstrategier 

• Kunskaper i elevers olika inlärningssvårigheter. 

Ju mer en lärare har kännedom om dessa två komponenter desto bättre och fler strategier har 

läraren för att på ett effektivare sätt kunna undervisa i ett specifikt ämnesområde.  

Hur ska vi få ungdomar att inse hur roligt och spännande naturvetenskap är? Lindahl (2003) 

studerar elever och deras attityder i naturvetenskap. Lindahl (2003) påvisar att det ämne som får 

bäst resultat i undersökningen är biologi, sämst får teknik, fysik och kemi. Adolfsson (2011) 

skriver i sin avhandling om vikten med lärarens engagemang och intresse för ämnet samt hur 

läraren kan dra paralleller mellan ämnet och vardagen. Detta är något som eleverna lyfte var en 

viktig faktor som främjade deras lärande, i min studie.  

Nilsson (2008c) resonerar att det finns ett tydligt samband mellan PCK och 

undervisningskontexten.  Kind (2009) talar om att läraryrket är komplext. Författaren menar att 

det inte nödvändigtvis är så at det betyder att en lärare som har bra ämneskunskap är bra på att 

undervisa. Läraren måste ha kunskaper om hur elever lär och hur läraren kan främja ett lärande. 

Läraren som jag observerade skrev tydligt upp på tavlan likheter och skillnader på tavlan, 

använde sig av mind maps, hade ett klart formulerat syfte med lektionen och vad eleverna skulle 

lära sig s.k. Big Idea. Detta för att förtydliga och konkret visa eleverna vad som är viktigt. 

Struktur, ordning och reda var något eleverna efterfrågade hos läraren. När lektionen började så 

visste eleverna precis hur lektionen skulle bli, allt stod på tavlan vad som skulle behandlas under 

lektionen. Eleverna ansåg att detta var en viktig faktor hos en lärare. De uttryckte sig att ”läraren 

ska ha koll” på det han undervisar.  

Nielsen (2012) och Nilsson (2008b) menar att reflektionen är ett av de starkaste utvecklande 

verktyg läraren har. Genom att reflektera med arbetskollegor kan lärare och lärarstudenter 

utveckla sin PCK (Nilsson, 2008a). Eleverna i denna studie ansåg att reflektion och samtal var en 
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bidragande orsak till en djupare förståelse i naturvetenskap. De menade att diskussionerna var 

roliga och att det blev intressant. När intresset ökade, ökade glädjen för ämnet och då blev det 

lättare att lära sig naturvetenskap.  

Alla de medieringsverktyg som läraren kan dra nytta av bör användas på ett flexibelt sätt så att 

lektionen blir lärorik och intressant. Gunnarsson (2008) skriver i sin avhandling, där hon 

resonerar om hur vi framställer ämnesområdet, att läraren måste ta hänsyn till vad vi samtalar 

om. Läraren som jag filmade använde sig av tavlan, powerpoint, film och vanlig föreläsning. Allt 

detta ökade elevers intresse, det fanns ingen tid att slappa, utan tempot var högt och 

diskussionerna livliga.  

Att konkretisera, visa likheter och skillnader gjorde det tydligt för eleverna. Som en elev 

uttryckte att de ”behöver inte gissa”. Det gav eleverna en trygghet i vad eleven skulle lära sig 

och inte.   

Kind (2009) beskriver PCK som ett hidden concept och beskriver att lärare oftast tänker ”jag 

förbereder en lektion ’inte’ jag använder min PCK”. Vad Kind (2009) menar är att en ökad insikt 

hos läraren själv, om vilken kunskap som krävs för att främja elevers lärande, också bidrar till en 

mer medveten och reflekterad undervisning. Likt som Kind (2009) skriver så planerade inte 

läraren (som jag observerade) sin lektion med utgångspunkt att använda sig av PCK som ett 

hjälpverktyg, men på grund av hans tidigare erfarenheter visas hans PCK i 

undervisningssituationen ändå. Precis som Kind (2009) skriver finns det en problematik med att 

lärare inte använder sig av PCK medvetet utan det blir ett hidden concept. I observationen kände 

jag att läraren hade goda ämneskunskaper samtidigt som han var mycket skicklig på att svara på 

elevernas frågor. Han gav många olika exempel så att eleverna lättare skulle kunna ta åt sig de 

olika begreppen. En särskilt skicklig lärare har valdes ut som hade erfarenheter från tidigare 

undersökning i PCK, läraren hade en erfarenhet på ungefär tolv år och det märktes tydligt att han 

hade arbetat mycket med hur han skulle framställa sin lektion för att på bästa sätt främja elevers 

lärande. Trots att jag inte specifikt hade definierat PCK för läraren fanns det bakom varje 

sekvens i lektionen en genomtänkt idé om hur elevernas intresse skulle upprätthållas. För läraren 

i denna studie verkade PCK just vara ett hidden concept, men samtidigt något som genomsyrade 

alla hans handlingar i undervisningssituationen. Variationen av lektionen gjorde att eleverna hela 

tiden var tvungna att vara aktiva vilket i sin tur gjorde att de kände sig delaktiga. Eleverna 

uttryckte att en av de viktigaste faktorerna hos läraren var ”att han kunde lära ut”. Eleverna 

menade att det inte är alla lärare som kan lära ut i det ämne som läraren undervisar i och detta är 
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en central faktor för att eleven ska få ett lärande. Att formulera dessa unika egenskaper som 

läraren besitter i min studie, tar sin utgångspunkt i elevernas egna upplevelser, bidrar också till 

ett nytt sätt att tänka på om undervisning i naturvetenskap. 

Ytterligare en aspekt av PCK som framträder i denna studie är hur lärarens intresse och 

engagemanget för ämnet också smittar av sig på eleverna, så de tycker att det blir roligt och 

intressant. En av de egenskaper som eleverna ansåg att en bra lärare skulle ha var att läraren 

skulle vara glad, intresserad och engagerad.  

Både Bucat (2004) och Bond-Robinsson (2005) menar att vem som helst inte kan undervisa. Det 

krävs att läraren kan omvandla sina kunskaper så att det blir begripligt för eleverna. Davis & 

Krajcik (2005) talar om att läraren måste ha en stor ämneskunskap, samtidigt ska läraren ha goda 

kunskaper inom metodik och pedagogik om hur läraren undervisar ämnesinnehållet. I 

reflektionen med eleverna framställdes läraren som en duktig pedagog. Eleverna ansåg att 

läraren hade goda ämneskunskaper och ibland till och med lite för mycket. Här kan man tänka att 

två världar möts, en värld ”från vardagen” och ”en från naturvetenskapen”. Begreppen och 

språket som används tycks för många helt obegripligt. Forskare menar att det är viktigt att tala så 

att eleverna förstår utan att ”ta bort alla” naturvetenskapliga begrepp. 

Det är en konst att kunna omvandla sina ämneskunskaper och att kunna ta ner dem på en nivå så 

att eleverna förstår och hänger med. Samtidigt ska läraren använda sig av ett naturvetenskapligt 

språk i klassrummet så att eleverna lär sig känna igen de olika termer som finns.  Ett sätt för 

läraren att arbeta med undervisningen är att använda sig av CoRe. Genom att formulera Big Idea 

ställer läraren sig olika frågor som ska behandlas eller inte behandlas i undervisningen (Berry & 

Loughran, 2003). Lektionen som jag observerade hade en Big Idea - ”Lära oss skillnaden mellan 

dominanta och recessiva anlag”. Den följde genom hela lektionen i olika moment som läraren 

planerat. Det började med en startuppgift, till katederundervisning till film och Powerpoint. Ett 

varierat undervisningssätt för att fånga så många elever som möjligt, där läraren hade kunskap 

om att alla elever lär olika. Läraren följde en röd tråd genom hela lektionen och det gjorde det 

lättare för eleven att följa med i lektionen. Det är lätt att komma in på sidospår och fördjupa sig 

för mycket i ett specifikt ämnesområde. Att följa den röda tråden hjälper läraren att undvika att 

komma in på allt för många sidospår samt att inte göra området för invecklat och svårt för 

eleven.  

Många gånger är det abstrakta fenomen som ska undervisas och då hjälper det med att konkret 

förklara Vad är det? Vad innebär det? Vilken funktion har det i relation till verkligheten? Att 
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använda sig av olika modeller för att förklara fenomen är ett sätt som gör att det är lättare att ta 

till sig (Bergqvist, 2012). I lektionen som observerades skrev läraren tydligt på tavlan om 

likheter och skillnader som ett sätt att konkretisera så att eleverna fick en djupare förståelse. 

När jag samtalade med läraren visade sig att han var mycket skicklig och han fanns där av en 

anledning, han älskade sin undervisning och sina elever. Hans lektion var noga genomtänkt och 

välplanerad, vilket visade sig i elevernas entusiasm och engagemang i diskussionerna.  

När jag satt och reflekterade med eleverna var att de var mycket nöjda med sin NO-lärare. De 

såg honom mer som en äldre vän än en lärare och den ömsesidiga respekten var väldigt påtaglig. 

De hade roligt samtidigt som de lärde sig mycket. En elev uttryckte tydligt att han hade gjort 

stora framsteg sedan han fått denna lärare.  

Jag har läst flera olika artiklar och lika många avhandlingar och det jag kan konstatera är att det 

finns näst intill ingen forskning som belyser PCK, ur elevens perspektiv. Många 

forskningsrapporter finns inom PCK gjorda ur lärare och lärarstudentens synvinkel (Berry & 

Hume, 2010; Bucat, 2005; Drechsler, 2007; Davis & Nelson 2011; Kind, 2009; Kind, 2010; 

Nilsson, 2008a; Nilsson, 2008b; Nilsson 2008c; Nilsson & Van Driel, 2010; Blumenfeld, 2004 

med flera), vilket är intressant. Men ska man få en helhetsbild i PCK saknas elevens röst. Jag 

efterlyser mer forskning i detta område där det hade varit intressant att följa en klass under en 

längre tid och se hur deras syn på lärare förändrades över tid.  

De didaktiska implikationerna i min studie bidrar till att fylla det tomrum som idag finns i PCK. 

Att se PCK från elevernas perspektiv, där de fått reflektera och diskutera fram vad som främjar 

deras lärande, kan också bidra till nya sätt att tänka i skola och lärarutbildning. Att belysa och 

hitta kritiska händelser (Nilsson & Van Driel, 2010) gör att man blir medveten om vad eleverna 

anser vara viktigt för deras lärande och att det i sin tur bidrar med att eleven kan få ett 

sammanhang och då känna meningsfullhet. Skolan där jag gjorde min observation på kommer 

jag att besöka för att gå igenom mitt resultat för skolledningen, lärare och elever. 

Samtidigt kan jag känna att det finns mycket forskning men ytterst lite når ut i praktiken. Lärare 

ute på fältet får inte ta del av den exceptionella forskning som finns idag (Nilsson, 2012). Vad 

kan forskare göra för att deras rapporter ska bli mer attraktiva för verksamma lärare? Varför 

tilltalar inte forskningsrapporter lärare? Är det språket? Är det på grund av att många artiklar är 

skrivna på engelska? Något man kan konstatera är att forskningen måste nå ut eftersom elevernas 

intresse sjunker drastiskt i de äldre åldrarna. Lärarna behöver ta del av forskningsläget och ta 
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reda på om det finns något som de kan få hjälp med i sin undervisning. Vad är det som får våra 

ungdomar att fly från naturvetenskapen? Är det påtryckningar från vänner? Eller är det något 

eleven har med sig hemifrån? Det är ett problem som vi måste få en lösning på och läget börjar 

bli akut. Att involvera lärare och elever i olika former av forskningsprojekt och att lyssna på 

elevernas röster kan vara en lösning på detta viktiga problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Sida 48 av 56 

 

Litteraturförteckning 
Adolfsson, L. (2011). Attityder till naturvetenskap - Förändringar av flickors och pojkars 

attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007. (Doctoral Dissertation) Umeå 

Universitet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. 

Banks, F. L. (September 2005). Extract from New understandings of teachers’ pedagogic 

knowledge. The Curriculum Journal Vol. 16, No. 3, pp. 331–340. 

Bergqvist, A. (2012). Models of Chemical Bonding Representations Used in School Textbooks 

and by Teachers and their Relation to Students’ Difficulties in Understanding. (Doctoral 

Dissertation) Lindköpings University: FontD. 

Berry, A. H. (2010). Constructing CoRes—a Strategy for Building PCK in Pre-service Science 

Teacher Education. Springer Science+Business Media, pp.1-15. 

Berry, A. L. (2003). Frameworks for representing science teachers' pedagogical content 

knowledge. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 4, Issue 2, 

article 2. Monash University, Austrailia, pp. 1-25. 

Blumenfeld, P. S. (2004). Enacting Reform-Based Science Materials: The Range of Teacher 

Enactments in Reform Classrooms. Journal of resarch in science teaching. Vol. 42, No. 

3, PP. 283–312. 

Bond-Robinson, J. (den 14:e mars 2005). Identifying pedagogical content Knowledge (PCK) In 

the chemistry laboratory. Educational research, ss. pp.1-21. 

Bromme, R. (1995). What exactly is, pedagogical content knowledge? - Critical remarks 

regarding a fruitful resarch program. In Hopmannn, S. & Riquarts, K. (Eds.). Didaktik 

and/or Curriculum. Institut für die Pädagogik der Naturwissenchaften. IPN Shiftenreihe. 

Vol. 147, pp. 205-216. 

Bucat, R. (den 3-8 augusti 2004). Implications of chemistry education research for teaching 

practice: Pedgogical content knowledge as a way forward. Chemistry Education: 

Research and Practice. Vol. 6, No. 1, ss. pp.215-218. 

Davis, E. (2003). Knowledge Integration in Science Teaching: Analysing Teachers’ Knowledge 

Development. Research in Science Education, 1-33. 



Sida 49 av 56 

 

Davis, E. A. (April 2005). Designing Educative Curriculum Materials to Promote Teacher 

Learning. American Educational Research Association, ss. 1-13. 

Davis, E. A. (2011). Preservice Elementary Teachers' Evaluations of Elementary Students' 

Scientific Models: An aspect of pedagogical content knowledge for scientific modeling. 

International Journal of Science, pp. 947-964. 

De Jong, O. V. (2005). Preservice teachers’ pedagogical content knowledge of using particle 

models in teaching chemistry. Journal of Research in Science Teaching. 42, pp. 947-964. 

Denscombe, M. (2004). Forskiningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio punkter. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Drechsler, M. (2007). Models in chemistry education. (Doctoral Dissertation) Lindköpings 

University: FontD. 

Emanuelsson, J. (2001). En fråga om frågor - hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt 

att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och 

naturvetenskap. (Doctoral Dissertation) Göteborgs University: ACTA Universitatis 

Gothoburbensis. 

Gunnarsson, G. (2008). Det laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner. (Doctoral 

Dissertation) Lindköpings University: FontD. 

Gustafsson, B. H. (2011). God forsknings sed. Stockholm: VETENSKAPSRÅDET. 

Haglund, B. (2003). Stimulated Recall – Några anteckningar om en metod att generar data. 

Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Årg 8 nr 3, ss. s 145–

157. 

Hashweh, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of pedagogical 

content knowledge. Teachers and Teaching: theory and practice. Vol. 11, No. 3, pp. 273–

292. 

Kind, V. (september 2009). Pedagogical content knowledge in science education: perspectives 

and potential for progress. Studies in Science Education. Vol. 45, No. 2,, ss. pp. 169-204. 

Kind, V. (2010). ’A conflict in your head : an exploration of trainee science teachers’ subject 

matter knowledge. International journal of science education, pp. 1-102. 



Sida 50 av 56 

 

Kvale, S. &. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

Levy Nahum, T. H.-N.-D. (den 21 accepted May 2004). Can Final Examinations Amplify 

Students' Misconceptions In Chemistry? Chemistry Education: Research and Practice. 

Vol. 5, No. 3,, ss. pp. 301-325. 

Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till 

gymnasiet. (Doctoral Dissertation) Gothenburg University: Acta universitatis 

Gothoburgensis. 

Magnusson, S. K. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge 

for science teaching. i J. &. Gess-Newsome, Examing pedagogical content knowledge 

(ss. pp.92-134). Nederländerna: Kluwer Academic Publisher. 

Nielsen Lund, B. (2012). Science teachers’ meaning-making of teaching practice, collaboration 

and professional development. (Doctoral Dissertation) Aarhus University: Centre for 

Science Education. 

Nilsson, P. &. (2010). Teaching together and learning together e Primary science student 

teachers’ and their mentors’ joint teaching and learning in the primary classroom. 

Department of Teacher Education, Halmstad University, pp. 1-11. 

Nilsson, P. &. (2011). Exploring the Development of Pre-Service Science Elementary Teachers’ 

Pedagogical Content Knowledge. The Association for Science Teacher Education,, pp. 1-

23. 

Nilsson, P. (2008a). Learning to Teach and Teaching to Learn - Primary science student 

teachers´ complex journey from learners to teachers. (Doctoral Dissertation) 

Lindköpnings University: FontD. 

Nilsson, P. (2008b). Recognizing the needs - Student teachers´ learning to teach from teaching. 

NorDiNa, pp. 1-16. 

Nilsson, P. (2008c). Teaching for Understanding: The complex nature of pedagogical content 

knowledge in pre-service education. International Journal of Science Education Vol. 30, 

No. 10, 13 August 2008, pp. 1281–1299. 

Nilsson, P. (2012). Att se helheter i undervisningen. Stockholm: Skolverket, Elanders Sverige 

AB. 



Sida 51 av 56 

 

Oskarsson, M. (2011). Viktigt – men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge och attityd till 

naturvetenskap. (Doctoral Dissertation) Lindköpings University: FontD. 

Patel, R. &. (2011). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational 

Researcher Vol. 15, No. 2, pp. 1-12. 

Shulman, L. S. (1987). Knowledege and Teaching: Fondations of the New Reform. pp. 1-21. 

Sjøberg, S. (2005). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Andra 

upplagan. Studentlitteratur AB. 

Trost, J. (2010 ). Kvalitativa intervjuer. Lund: Fjärde upplagan. Studentlitteratur AB. 

Wallin, A. (2004). Evolutionsteorin i klassrummet - på väg mot en ämnesdidaktisk teori för 

undervisning i biologisk evolution. (Doctoral Dissertation) Göteborgs University: In 

educational sciens 212 Gothenburg. 

West, E. (2011). Undervisning och lärande i naturvetenskap - elevers lärande i relation till en 

forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa. (Doctoral Dissertation) 

Göteborgs universitet: ACTA universitats Gothoburgensis. 

 

Internetlänkar 
Dewey, J. (1897). My pedagogic Creed. John Dewey's famous declaration concerning education. 
First published in The School Journal, Volume LIV, Number 3 (January 16, 1897), pages 77-80. 
http://www.infed.org/archives/e-texts/e-dew-pc.htm  
Hämtad den 2013-11-30 
 
Skolverket (2012). Pedagogisk ämneskunskap - Kursplan för Kemi 1.  
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kem?tos=gy&subjectCode=KEM&lang=sv&courseC
ode=KEMKEM01#anchor_KEMKEM01 
Senast granskad: 2011-01-17  
Hämtad den 2012-11-30 

Smith, Mark K. (2001). John Dewey on education, experience and community First published 
May 8, 1997. http://infed.org/mobi/john-dewey-on-education-experience-and-community/ 
Hämtad den 2013-11-30 

 



Sida 52 av 56 

 

Bilaga 1 

Hej!  

Jag som skriver detta brev heter Kim Johansson. Jag läser min sista termin på  
lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och arbetar just nu med mitt examensarbete där jag 
skall studera elevers upplevelser av lärares undervisning och därigenom identifiera vilka faktorer 
lärare besitter som har en stor betydelse för elevers lärprocesser.   

Undersökningen innefattar videoinspelning och intervju, då elever skall få chansen att reflektera 
tillsammans med mig i en mindre grupp, över vad som hände under lektionen och på sätt 
identifiera lärarens olika egenskaper. 
Jag är djupt tacksamma om ditt barn vill/kan/får medverkar i min studie, eftersom eleven står i 
centrum i min undersökning och är därför mycket betydelsefull för studiens genomförande. 
Jag hoppas att min studie ska ge en fördjupad kunskap om elevers upplevelser kring lärande 
inom NO.  
 
Informerat samtycke:  
Min undersökning kommer att gå under forskningsetiska regler och endast användas till mitt 
examensarbete och till forskningsändamål. Allt insamlat material såsom intervjuer och video 
inspelningar kommer att behandlas konfidentiellt;  
Det insamlade materialet från personuppgifter behandlas konfidentiellt.  
Eleven har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i undersökningen. 
Min förhoppning är att elever och vårdnadshavare samtycker till medverkan i undersökningen.   
 
Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av dig  
Mobil: xxx-xx xx xx 
Mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx 

Handledare på Högskolan i Halmstad  
Pernilla Nilsson xxxxxxxxxxxxxx@xx.xx   
Ingrid Nilsson xxxxxxxxxxx@xx.xx    
Viktor Aldrin xxxxxxxxxxx@xx.xx  
 
 
(Denna del kan sparas hemma) 
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(Denna del ska tas med till läraren) 
 
 
Jag samtycker:  
 
Datum & Underskrift  Datum & Underskrift  
 

 

Elev    Vårdnadshavare  

 

 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 

Jag vet att NO har många olika begrepp som ska behandlas och ni får gärna berätta för mig hur 

ni känner inför det och hur läraren förklarar dem. 

Vad anser ni om hans syfte, begrepp och mål för denna lektion? 

Finns det något som läraren gör som ni känner gör det lättare att förstå? Hur gör han det 

förståligt?  

eller 

Att det är svårare och till och med kanske lite krångligare? 

Finns det något som läraren gör som han inte brukar göra under denna lektion (jämfört med 

andra lektioner)? 

Finns det något som läraren gör som de andra lärarna inte gör, som gör det lättare eller svårare 

att förstå? 

Vad anser ni om hans exempel? Gör det, det lättare eller svårare? 

 

(Titta efter eleverna kan identifiera VAD läraren gör för att eleverna ska kunna förstå. Finns det 

liknelser, jämförelser etc. Kan eleverna identifiera variationsteorin) 
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Bilaga 3 
 Big Idea A Big Idea B Big Idea C 

1. Vad förväntar du dig 

att elever skall lära sig 

om just denna specifika 

kunskap?  

   

2. Varför är det viktigt att 

eleverna vet just detta?  

   

3. Vad vet du mer om just 

denna idé (som du inte 

anser att eleverna 

behöver lära sig nu)?  

   

4. Vilka 

svårigheter/begränsningar 

kan förekomma i 

samband med 

undervisningen av det 

specifika ämnesområdet, 

dvs. vilka problem kan 

uppstå i 

undervisningssituationen?  

   

5. Vilken är din kunskap 

om elevers 

begreppsuppfattningar/ 

missuppfattningar i ämnet 

och hur påverkar dessa 

din undervisning?  

   

6. Andra faktorer som 

kan påverka din 

undervisning i det här 

området.  

   

7. Vilka 

undervisningsmetoder 

skall du använda och av 

vilken särskild anledning 

har du valt just dessa 
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metoder?  

8. Vilka specifika sätt 

tänker du dig använda för 

att bedöma elevernas 

lärande?  
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