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Titel Påverkan av lärares implicita och explicita uppfattningar kring 

undervisning i naturvetenskap och teknik - En kunskapsöversikt  

Författare Anna Moberg och Malin Riis 

Sektion Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Handledare Åsa Bengtsson och Ole Olsson 

Nyckelord Attityd, Genus, Naturvetenskaplig undervisning 

Sammanfattning Intentionen med kunskapsöversikten är att redovisa forskningsresultat 

som lyfter fram tänkbara förklaringar kring vad som påverkar lärares 

implicita och explicita uppfattningar om och inställning till den 

naturvetenskapliga undervisningen. Kunskapsöversikten belyser även 

hur denna attityd påverkar deras undervisning vid val av 

undervisningsmetod och innehåll. Metoden har inkluderat sökning i 

olika databaser, bearbetning och sammanställning av relevanta 

forskningsresultat för att besvara frågeställningen, som handlar om 

vilka faktorer som forskningen framhåller som betydelsefulla för 

lärares implicita och explicita uppfattningar om och inställning till 

undervisning inom naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att det 

krävs en medvetenhet hos lärare och lärarutbildning kring olika 

faktorer som kan inverka på lärarens föreställningar som har 

anknytning till den naturvetenskapliga undervisningen. Resultatet 

visar vidare att det som påverkar lärares uppfattningar om och 

inställning till naturvetenskap och teknik består av flera aspekter som 

tillsammans inverkar på den generella attityden mot ämnet. Det hade i 

ett kommande arbete varit intressant att genomföra vidare 

undersökningar kring lärares beteende vid undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena.  

  



Innehållsförteckning 

Förord ................................................................................................................. 1 

Inledning ........................................................................................................... 2 

Bakgrund ........................................................................................................... 3 

Problemområde, syfte och frågeställning ........................................... 6 

Metod .................................................................................................................. 7 

Resultat .............................................................................................................. 9 

Ur ett genusperspektiv ....................................................................................... 9 

Lärarens omedvetna/medvetna val .................................................................. 11 

Påverkan av yttre faktorer ................................................................................ 14 

Diskussion ...................................................................................................... 16 

Metoddiskussion .............................................................................................. 16 

Resultatdiskussion ............................................................................................ 17 

Slutsats och implikation ........................................................................... 18 

Referenser ....................................................................................................... 19 

Bilagor .............................................................................................................. 23 

A Sökordstabell ................................................................................................ 23 

B1 Sökordsöversikt .......................................................................................... 24 

B2 Sökordsöversikt .......................................................................................... 25 

B3 Sökordsöversikt .......................................................................................... 26 

C1 Artikelöversikt ............................................................................................ 27 

C2 Artikelöversikt ............................................................................................ 28 

C3 Artikelöversikt ............................................................................................ 29 

C4 Artikelöversikt ............................................................................................ 30 

C5 Artikelöversikt ............................................................................................ 31 

 

     

  

 



1 

Förord  

Det har varit väldigt fascinerande att få fördjupa sig i det naturvetenskapliga området eftersom 

det väcker vårt intresse. Samtidigt som det varit intressant att få ta del av olika 

forskningsresultat har det till viss del varit frustrerande och jobbigt eftersom det är svårt att få 

ihop en välskriven text. Under arbetets gång har vi haft ett bra samarbete och det har visats 

respekt inom skrivargruppen. Vi har kanske inte alltid varit överens om allt men det har 

samtidigt inte varit en nackdel eftersom texten då bearbetats på ett djupare plan. Vi har båda 

tagit ansvar för det enskilda och gemensamma arbetet. Det har varit skönt att ha en 

skrivpartner att växla idéer med för att få arbetet att fortlöpa på ett optimalt sätt. Sådant som 

den ena personen haft svårigheter med har ofta den andra kunnat stötta och ge tips om. Vi har 

tagit egna initiativ och bidragit med olika kvalitéer i texten. Under skrivandets gång har vi 

delvis arbetat separat på grund av olika bostadsorter men vi har träffats kontinuerligt och 

hjälpts åt att bearbeta texten, därför kan vi inte påstå att någon av oss gjort någon speciell del i 

denna kunskapsöversikt.   

Anna 

Jag vill tacka Malin för hennes goda samarbete, tålamod och det stöd jag funnit i henne under 

detta arbete. Jag vill även tacka min man för hans tålamod och ständiga tro på att jag skulle 

lyckas med denna kunskapsöversikt. Slutligen vill jag tacka min svärmor och mamma för 

deras hjälp med barnpassning av Malte. Tack för alla vänliga ord, stöttning och engagemang 

jag fått från er alla under denna tid! Utan er skulle arbetet inte blivit färdigt.  

Malin 

Jag vill rikta ett stort tack till Anna för att hon har stått ut med mig under de här veckorna. 

Hon har varit en fantastisk skrivpartner och jag hade aldrig lyckats att ro detta i land utan 

henne. Jag vill även tacka mina föräldrar som ställt upp och lånat ut en av sina bilar så jag har 

kunnat förflytta mig på ett smidigt sätt. Sist men inte minst vill jag tacka min vän Angelika 

som alltid finns där och stöttar mig när jag behöver det som mest.  

 

Malin Riis 

Anna Moberg  

2016-05-17 
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Inledning 

Naturvetenskap är en viktig del i dagens samhälle, alla människor behöver någon slags 

naturvetenskaplig kunskapsbas för att kunna diskutera och delta i beslut om samhällsfrågor 

med naturvetenskapligt innehåll. Vi möts ständigt av rapporter som har koppling till det 

naturvetenskapliga området via media och dessutom är dessa kunskaper betydelsefulla för att 

kunna vara verksam inom en rad olika yrken (Wickman & Persson, 2009). Trots att 

naturvetenskaplig kunskap ses som viktig tycks skolan inte kunna bemöta elevernas intresse 

på ett optimalt sätt. Det har nämligen uppmärksammats att intresset för ämnet varierar mellan 

grundskolans tidigare respektive senare år eftersom intresset tycks minska med stigande ålder 

(Lindahl, 2003). Något som kan komma att påverka elevernas intresse och attityd gentemot 

naturvetenskap och teknik är lärares agerande och bemötande i klassrummet. Lärarens 

förhållningssätt signalerar vissa normer kring vad som förväntas av eleverna, vilket eventuellt 

påverkar och avspeglar sig på elevernas agerande och inställning gentemot ämnet. Det är 

därför viktigt att lärare är medvetna om vad som påverkar deras agerande i det 

naturvetenskapliga klassrummet och hur detta agerande inverkar på eleverna (Andersson, 

2010; Nyström, 2009).  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Skolverket, 

2011) redogör för att det är lärares ansvar att uppmuntra och gynna elevers nyfikenhet och 

intresse för alla ämnen oavsett könstillhörighet. Frågan är dock hur detta kan implementeras 

på bästa sätt i den naturvetenskapliga undervisningen då Skolinspektionens (2009) granskning 

av olika skolor visar att det finns en stor variation angående lärares behörighet i ämnen som 

de undervisar. Många elever möter lärare som saknar utbildning i de naturorienterande 

ämnena, dessa lärare känner att de inte kan erbjuda undervisningstillfällen av god kvalitet. Det 

framkommer att lärares avsaknad av ämnesutbildning och didaktisk kunskap i förlängningen 

kan komma att påverka elevernas resultat. Skolverket (2009) påpekar att variationen i 

lärarkompetens är en faktor som inverkar på elevernas resultat, forskningen har emellertid inte 

kunnat fastställa uppenbara bevis kring vilka faktorer som har direkt koppling till 

lärarkompetensen. Dock visar internationell forskning att det finns ett samband mellan 

lärarens ämneskunskap och elevernas resultat.  
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Bakgrund 

Sverige är listat som ett av de mest jämställda länderna i världen och kvinnor och män har 

förhållandevis likvärdiga möjligheter att bidra och påverka olika samhälleliga strukturer 

(Hausmann, Tyson & Zahidi, 2012). Likväl så kvarstår en tydlig könsuppdelning beträffande 

utbildning och yrkesval (Hausmann et al., 2012). Detta kan illustreras genom det 

naturvetenskapliga området som ur ett historiskt perspektiv länge varit och fortfarande är 

mansdominerat (Harding, 1986; Nyström, 2009). Det finns dock en uppdelning inom ämnena 

där exempelvis fysik är ett ämne som associeras som manligt medan biologi snarare ses som 

kvinnligt. Dessa stereotyper har framställts under lång tid och lärare behöver bli medvetna om 

de konsekvenser som kan uppstå om dessa föreställningar reproduceras vidare till eleverna 

(Nyström, 2009). Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt finns överallt i vårt 

samhälle och Harding (1986) beskriver den allmänna föreställningen om naturvetare som en 

vit man från överklassen. Harding (1986) förklarar vidare att den manliga könsstereotypen 

utgörs av egenskaper såsom rationellt tänkande och övervägt handlande medan det kvinnliga 

förknippas med agerande baserat på känslor och samvete. 

Genus är ett brett begrepp som är svårdefinierat och innehåller en mängd aspekter. Harding 

(1986) beskriver genus som “gender is an asymmetrical category of human thought, social 

organization, and individual identity and behaviour” (s.55). Benckert (2005) beskriver genus 

som det sociala- och kulturella könet till skillnad från det biologiska manliga eller kvinnliga 

könet. Genus är således inte en kategori utan skildrar snarare olika föreställningar om vad som 

är kvinnligt respektive manligt i ett historiskt föränderligt perspektiv. Betydelsen av ordet 

genus poängterar att könsskillnader är framställda och föränderliga. I denna kunskapsöversikt 

definieras begreppet genus som det socialt konstruerade könet.  

De könsstereotyper och genusskillnader som finns inom det naturvetenskapliga området 

påverkar även inställningen hos människor gentemot dessa ämnen. Det är denna inställning 

hos elever som undersöks i TIMSS-studien 2011 (Trends in International Mathematics and 

Science Study) som beskrivs i en rapport av Skolverket (2012). Sverige är ett av de 50 länder 

som medverkar. Elever i årskurs 4 och 8 granskas, fokus ligger på deras intresse för 

matematik och naturvetenskap samt deras attityder till dessa ämnen. Det tydliggörs att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan svenska pojkars och flickors resultat i årskurs 4, sett 

till naturvetenskap i sin helhet. Däremot framgår det att det finns en könsmässig uppdelning 

då de olika ämnena granskas var för sig. Flickor i årskurs 4 har högre resultat än pojkar i 

biologi medan pojkar i årskurs 4 har högre resultat än flickor i fysik, kemi och geovetenskap 

(Skolverket, 2012). Med detta i åtanke kan paralleller dras till Nyströms (2009) ovan 

diskuterade redogörelse av att biologi associeras med det kvinnliga medan fysik och kemi 

associeras till det manliga.  

En sammanställning av de medverkande EU/OECD-länderna i TIMSS 2011 (Skolverket, 

2012) fastställer att pojkar i genomsnitt presterar bättre än flickor i naturvetenskap. Studien 

visar även att det inte finns något av de medverkande EU/OECD-länderna där flickor har ett 

utmärkande högre resultat än pojkar i naturvetenskap. Däremot visar resultaten av PISA 2012 

(Skolverket, 2013) att svenska flickor presterar bättre än svenska pojkar inom naturvetenskap. 

Vad gäller elevers attityder gentemot naturvetenskap visar TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) att 

en klart övervägande del av eleverna i årskurs 4 är positivt inställda till undervisning i 

naturorienterande ämnen. I årskurs 8 syns dock en tydlig förändring där eleverna med positiv 

inställning gentemot naturorienterande ämnen är betydligt färre och mängden elever med en 

negativ inställning mot ämnet har fördubblats, jämfört med årskurs 4. Detta syns även hos de 

andra EU/OECD-länderna som medverkar i studien och är alltså inte enskilt för Sverige. 
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Resultaten visar även att flickor inte är lika positivt motiverade till undervisning i kemi och 

fysik som pojkar. Den allmänt minskade motivationen som återfinns hos både pojkar och 

flickor skulle kunna kopplas till PISA 2012 (Skolverket, 2013) där 15-åringars kunskaper i 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap sammanställs. Resultatet av undersökningen 

visar att svenska pojkars och flickors resultat i naturvetenskap dalar. 

Olika omständigheter påverkar elevernas tankar om framtida yrkesval, en kombination av 

identitet och intresse för olika ämnen formas tidigt och tycks kvarstå genom hela grundskolan 

(Lindahl, 2003). Det är därför betydelsefullt att börja undervisa eleverna tidigt inom de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik, eftersom det har ett samband med den inställning som 

eleverna skapar gentemot ämnet. Det är bekräftat att elevers attityder mot de 

naturvetenskapliga ämnena utvecklas tidigare än i andra ämnen, vilket medför att eleverna 

redan tidigt beslutat sig för om de kommer vara positivt eller negativ inställda till ämnet 

(Svenska kommuner och landsting, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Sveriges 

Ingenjörer 2015; Harlen 1996).  

De elever som Lindahl (2003) observerade i sin studie hade endast fått möta minde 

naturvetenskapliga inslag i grundskolans tidigare år. Trots detta såg de flesta eleverna fram 

emot att börja med de uppdelade naturvetenskapliga ämnena i grundskolans senare del. 

Emellertid visade det sig att naturvetenskapen inte presenterades på ett sätt som tilltalade 

eleverna, de ansåg att det var auktoritärt och lektionerna lämnade inget utrymme för 

diskussioner. Nyare forskning visar att undervisningen inom naturvetenskap och teknik 

fortfarande inte genomförs på ett sätt som engagerar eleverna och bejakar deras intresse. 

Jidesjö (2012) förklarar genom sin studie att det innehåll lärare väljer att undervisa om i 

naturvetenskap och teknik inte möter det eleverna är intresserade av att fördjupa sina 

kunskaper om. Jidesjö (2012) och Lindahl (2003) belyser att både lärare och elever 

värdesätter naturvetenskap som en viktig del i samhället men att det finns uppenbara 

skillnader mellan de delar av ämnet som eleverna tycker är intressanta och det lärare väljer att 

beröra i sin undervisning. Elevernas intresse för naturvetenskap och teknik skildras av sådant 

de blir introducerade för genom media. 

Ytterligare forskning som belyser elevers attityder i relation till hur undervisningen bedrivs är 

Sener, Türk och Tas (2015) studie som genomfördes i Turkiet där elever från grundskolans 

högre årskurser fick medverka i ett fem dagar långt naturvetenskapligt utbildningsprojekt. 

Syftet var att se om projektet hade någon inverkan på elevernas kreativa tankeförmåga och 

inställning till lektioner i naturvetenskap. Utbildningsprojektet bestod av sex olika övningar 

vilka innefattade praktiska övningar, besök på observatorium och planetarium, 

laborationsövningar, utomhusaktiviteter samt dramaövningar. Sener et al. (2015) förklarar att 

aktiviteterna valdes med förhoppning om att öka elevernas intresse för naturvetenskap, inte 

endast att delge eleverna kunskap och därför valdes naturvetenskapliga områden som de 

möter i sin vardag. Sener et al. (2015) visar att utbildningsprojektet hade en positiv inverkan 

på elevernas inställning gentemot undervisning inom naturvetenskapliga ämnen. Resultaten 

visar vidare att inte det fanns någon väsentlig skillnad mellan flickor och pojkar i den 

förändrade inställningen gentemot naturvetenskap. Projektet hade med andra ord positiv 

inverkan på både flickor och pojkar. Av elevernas återkoppling kan det också utläsas att deras 

nyfikenhet ökade, att praktiska övningar ökade deras förståelse och att de upplevde projektet 

som roligt. Sener et al. (2015) redogör för att aktiviteterna gynnade elevernas förmåga att 

förstå naturvetenskapliga ämnen genom att de gjordes mer konkreta.  

Även Hacieminoglu (2015) har undersökt attityder gentemot naturvetenskap hos 

högstadieelever i Turkiet. Resultatet visar att pojkar har en mer positiv inställning till 

naturvetenskap jämfört med flickor. Studien visar också att föräldrarnas inkomst hade 
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inverkan på elevernas attityd gentemot naturvetenskap. Överlag visar resultatet en låg attityd 

mot naturvetenskap bland eleverna, vilket enligt Hacieminoglu skulle kunna bero på lärares 

sätt att presentera naturvetenskapen i skolan och hur de väljer att undervisa. Då en lärare är 

intresserad och engagerad i sitt ämne väcks också elevernas intresse, detta är något som 

framhålls i Lindahls (2003) studie. Eleverna i studien menade att ämnet blir mindre roligt om 

läraren inte visar sig intresserad. En person som brinner för sitt ämne är beskrivningen som 

eleverna i studien gör av en bra lärare.  

Harlen och Holroyds (1997) studie visar att lärares självförtroende att undervisa i ett ämne 

påverkas av fler faktorer än den egna förståelsen av ämnet. De identifierar genom studien att 

lärares självförtroende kan påverkas av olika faktorer. Dessa faktorer utgörs av lärarnas egen 

skolerfarenhet, upplevelsen av att vara stressad över att hinna följa kursplan och läroplan, 

vilket stöd läraren finner i sina kollegor, vilka materiella resurser som finns till förfogande, 

upplevelser under praktik som lärarstudent och lärarens uppfattning om sin egen förmåga. 

Beroende på upplevelsen av dessa faktorer kan de främja eller hämma självförtroendet. 

Undersökningen visar även att de manliga lärarna hade ett högre självförtroende än de 

kvinnliga lärarna när det gällde undervisning i de naturvetenskapliga ämnena.  
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Problemområde, syfte och frågeställning 

Lärarens medvetna eller omedvetna handlingar i undervisningen påverkar i förlängningen 

eleverna på ett eller annat sätt. Kännedom kring eventuella konsekvenser som kan uppstå 

genom uttalanden och agerande är av stor betydelse. Sådan kännedom kan gynna att spontana 

beslut som läraren måste ta i klassrummet kan göras mer genomtänkta (Andersson, 2010; 

Andersson, Hussénius & Gustafsson, 2008). I en studie av Lindahl framkommer det att elever 

som fått begränsad undervisning i naturvetenskap i de lägre årskurserna upplever större 

svårigheter med ämnena på högstadiet. Eleverna i studien anser att då ett ämne upplevs som 

svårt minskar även deras intresse för ämnet på grund av att de inte förstår. Detta visade sig 

både genom självskattning och genom intervjuer med eleverna. Många av eleverna betraktade 

den naturvetenskapliga undervisningen som svårförstådd dock var känslan av oförståelse mest 

besvärande för flickorna (Lindahl, 2003). Detta skulle kunna ses som ett resultat av hur män 

ur ett historiskt perspektiv varit mer framträdande än kvinnor inom naturvetenskap i 

samhället. Detta är något som Harding (1986) belyser då hon beskriver hur kvinnor under 

lång tid kämpat för möjlighet att engagera sig inom den naturvetenskapliga arenan som 

jämlikar till de män de möter där. Hon belyser även att de män som arbetar inom det 

naturvetenskapliga området stereotypt utgörs av en skara högutbildade män. Problemområdet 

i denna kunskapsöversikt inriktar sig på lärarens förhållningssätt i relation till den 

läraridentitet som formats av olika erfarenheter, samt i vilken utsträckning genus påverkar 

lärarens agerande vid undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik. 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva vilka förklaringar aktuell forskning lyfter 

fram som bidrar till förståelsen av lärares attityder gentemot undervisning i naturvetenskap 

och teknik samt hur detta påverkar deras handlingssätt när de undervisar dessa ämnen. 

Frågeställningen som belyses i denna kunskapsöversikt är: 

 Vilka faktorer framhåller forskning som betydelsefull för lärares implicita och 

explicita uppfattningar om och inställning till undervisning inom naturvetenskap och 

teknik? 
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Metod 

Under detta metodavsnitt följer en redogörelse av det tillvägagångssätt som använts under 

kunskapsöversiktens insamling, granskning och analys av aktuell forskning, som var relevant 

för undersökningens problemområde. Fokus för kunskapsöversikten var inledningsvis 

genusdiskursen inom naturvetenskap och teknik samt elevers allt mer bristande intresse för 

ämnet. Detta medförde att sökorden till en början utgjordes av “naturvetenskap” och “genus”. 

Den första sökningen gjordes i databasen Summon på sökordet “naturvetenskap” vilket 

genererade 59938 träffar. Det höga antalet träffar gjorde att sökningen därefter begränsades 

med olika inklusionskriterier såsom “fulltext”, “scholarly & peer-review”, “tidskriftsartikel” 

och “disciplin-education”. Då antalet träffar fortfarande var högt begränsades sökningen 

ytterligare genom att sökorden ändrades till “naturvetenskap” och “genus” med den booleska 

operatorn “AND” mellan sökorden. Sökningen “naturvetenskap AND genus” genererade 

istället fem träffar varav två ansågs relevanta, (se bilaga B1). Det gjordes även en sökning på 

“Undervisning AND genus” denna genererade dock inga nya relevanta träffar. Genomgående 

i sökningarna användes den booleska operatorn “AND” för att utvidga sökningsträffarna. 

Genom användning av den booleska operatorn “AND” gavs möjlighet att i databaserna söka 

efter artiklar som innefattade fler relevanta ord för den här studien.  

När de första sökträffarna granskades, vilket gjordes genom att de vetenskapliga artiklarnas 

abstract lästes, visade det sig att flera studier var inriktade mot lärarnas påverkan av 

undervisningen i naturvetenskap och teknik. Därmed ändrades utgångspunkten för denna 

kunskapsöversikt mot att fokusera på lärarna och deras attityder till naturvetenskapliga ämnen 

och teknik. Därför ändrades även sökorden. Efterföljande sökningar i Summon begränsades 

till ordet ”naturvetenskap” följt av andra ord än genus vilket bidrog till en snävare sökning, 

till exempel “lärare”. Dessa sökord användes då de var relevanta för kunskapsöversikten. 

Utifrån sökningarna valdes sex relevanta artiklar och vid den andra gallringen behölls tre av 

dessa artiklar. För en mer ingående redogörelse av de relevanta och utvalda källorna, (se 

bilaga B1). Under dessa och de resterande sökningarna i Summon användes samma 

inklusionskriterier som i den allra första sökningen i Summon, detta för att avgränsa antalet 

träffar. De efterföljande sökningarna utvidgades även med ytterligare inklusionskriterier 

såsom publiceringsdatum från 2010-12-31 och framåt, (se bilaga B1).  

Sökningarna i Summon fortskred genom användning av engelska termer till exempel 

“science” och “science AND attitude”, (se bilaga B1). Dessa sökningar genererade ett mycket 

högt träffresultat därför begränsades sökningarna ytterligare genom en kombination av fler 

sökord. När en sökning gjordes på “science AND attitude AND primary school AND 

teachers” hittades två relevanta artiklar som var bland de första i träfflistan. Då antalet resultat 

på denna sökning var 4720 träffar försökte ytterligare begränsning göras för att finna samma 

artiklar fast med ett lägre träffantal. Detta lyckades inte och därför finns dessa två artiklar 

representerade på grund av att det var för relevanta för att bortses från. Då sökningarna som 

gjordes med sökordet “science” fick ett mycket utbrett resultat togs beslutet att avgränsa 

sökningarna att istället fokusera på naturvetenskapens karaktär inom undervisning. 

Sökningarna fortsatte därför med termen “nature of science” som återfanns i några av de 

redan insamlade artiklarna med förkortningen NOS. Därefter gjordes olika kombinationer av 

sökord med inledningen “nature of science” som efterföljdes av exempelvis “primary school” 

och “attitudes”, (se bilaga B2).   

Sökningar gjordes i databasen ERIC och där fanns fler inklusionskriterier att tillgå jämfört 

med Summon. Vid sökningar i ERIC avgränsades dessa genom olika inklusionskriterier 

såsom; ”peer-review”, ”scholarly journals”, ”publiceringsdatum” och ”education level”, (se 
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bilaga B2). Tre sökningar gjordes i ERIC, den som genererade träffar som ansågs relevanta 

efter andra gallringen gjordes med sökordet “Nature of science”, (se bilaga A och B2). 

Sökningar gjordes i ett flertal databaser men det var endast Summon och ERIC i gränssnitten 

EBSCO och ProQuest som genererade träffar inom det naturvetenskapliga området. Vid en av 

sökningarna i Summon då sökordet “naturorienterande ämnen” användes, (se bilaga B3), 

påträffades några artiklar som var betydelsefulla för resultatet i denna kunskapsöversikt. Två 

av de relevanta artiklarna var publicerade i NorDiNas (Nordic studies in science education) 

internationella tidskriftssamling. Därav beslutades att även göra sökningar via NorDiNas 

internetarkiv vilket genererade relevanta träffar, (se bilaga B3).  

Sökningsarbetet genomfördes till en början gemensamt, därefter fortlöpte sökningarna enskilt. 

Noggrann dokumentation av sökningarna gjordes i Google Drive som möjliggjorde simultan 

uppdatering av dokumentet, detta var något som effektiviserade arbetet. Genom det 

synkroniserade dokumentet kunde onödiga sökningar undvikas då sökningarna uppdaterades 

kontinuerligt, se bilaga: ”Sökordsöversikt”. De vetenskapliga artiklarna som valdes i den 

första gallringen delades upp sinsemellan. Artiklarna som inhämtades lästes och 

kontrollerades innehålla framskrivet syfte, frågeställningar, metod, resultat, diskussion och 

slutsats. Under denna del i processen bedömdes även artiklarnas validitet respektive 

reliabilitet. Detta gjordes genom att artiklarna kontrollerades vara vetenskapliga och hänsyn 

togs till studiernas urval, deltagarantal, syfte, frågeställning samt resultat. Därefter 

genomfördes en andra gallring där irrelevanta artiklar sållades bort. Därefter användes 

återigen Google Drive för att sammanfatta artiklarnas innehåll. En jämförelse gjordes av 

sammanfattningarna och på detta sätt analyserades urvalet, genom denna bearbetning valdes 

relevanta delar ut, som har anknytning till problemområdet. I detta stadie identifierades en rad 

olika teman. Genom detta arbete fanns kunskapsöversiktens frågeställningar samt 

återkommande artikelinnehåll i åtanke. Detta medförde att dessa teman utgjordes av olika 

faktorer som kan ligga till grund för lärares attityder och därmed påverka undervisningen i 

naturvetenskap och teknik. De teman som skapades under bearbetningsfasen var följande: 

 ur ett genusperspektiv 

 lärarens omedvetna/medvetna val 

 påverkan av yttre faktorer  

I datainsamlingen har fokus legat på forskning som genomförts efter 2010 eftersom denna 

kunskapsöversikt skulle utgå från aktuella studier. Urvalet har till största del begränsats till 

studier som berör elever eller lärare i förskolan och grundskolans tidigare år. Urvalet 

innefattar däremot några studier som fokuserat på elever eller lärare i högre årskurser. Då de 

lyfter viktiga aspekter när det gäller attityder hos både elever och lärare kan de därför 

betraktas som relevanta trots den högre åldersgruppen och finns därför representerade i denna 

kunskapsöversikt. I sökningarna inom det naturvetenskapliga området genererades relativt 

många artiklar där forskningen var förlagd i Sverige, vilket betraktades som positivt då 

intentionen var att framhäva kopplingar till den svenska läroplanen, de utgjorde därför en stor 

del av urvalet. I sökningarna framkom även vetenskapliga artiklar från andra länder, valet att 

lyfta in ett fåtal av dessa studier gjordes med avsikt att synliggöra perspektiv från andra 

länder. Förtydligande över sökord i de olika databaserna respektive första- och andra gallring 

av källorna följer i en sökordstabell, (se bilaga A). 
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Resultat 

Kunskapsöversiktens resultat presenteras via olika underrubriker som utgörs av de teman som 

skapades under bearbetningsfasen, vilka tidigare nämnts under metodavsnittet. Studierna som 

utgör resultatet presenteras första gången de nämns. Dessa studier är förlagda i Sverige om 

inget annat framgår av beskrivningen. 

Ur ett genusperspektiv 

Hussénius, Andersson, Danielsson och Gullbergs (2014) forskningsprojekt fokuserade på att 

synliggöra olika föreställningar och normer som är associerade till det naturvetenskapliga 

området. Urvalet till studien utgjordes av 120 stycken lärarstudenter. Undersökningens 

resultat visar att flera av de studenter som i studiens början hade en negativ inställning 

gentemot naturvetenskap baserade denna på erfarenheter från sin egen skoltid. När dessa 

studenter blev medvetna om hur dessa erfarenheter påverkat deras inställning förändrades 

deras förhållningssätt till ämnet. Denna insikt kunde skapa möjlighet för studenterna att 

utveckla undervisningsstrategier som i förlängningen kan komma att förebygga uppkomsten 

av liknade känslor hos deras framtida elever. Hussénius et al. (2014) beskriver även att de 

medverkande lärarnas (o)medvetna genusföreställningar kan medföra att de styr elevernas 

aktiviteter i en viss riktning och följaktligen kan detta leda till att eleverna engageras 

alternativt begränsas i olika aktiviteter. I studien synliggörs detta då en pedagog tillskrev 

pojkar och flickor olika roller i deras lek med en ny Duplo-byggsats. En flicka och fyra pojkar 

utforskade materialet, alla tog lika mycket initiativ i leken. Pedagogen var inte insatt i barnens 

lek utan drog endast en slutsats och omtolkade materialet åt flickan och gav henne en 

omhändertagande roll i leken.  

Omedvetna genusföreställningar som kan leda till att elever uppmuntras respektive hämmas i 

aktiviteter är något som även Hallström, Elvstrand och Hellberg (2014) uppmärksammar 

genom sin studie. Författarna undersökte hur pedagogerna i två förskolor uppmuntrade teknik 

i den fria leken samt hur pojkarna respektive flickorna upptäckte, utforskade och lärde sig 

teknikämnet i förskolan. Studien visar att pedagogerna i förskolorna stöttade användningen av 

teknik på olika sätt beroende på om barnen var flickor eller pojkar. Ett problem som 

författarna belyser i studien är att pedagogernas sätt att bemöta teknikanvändningen 

annorlunda beroende på om det gäller flickor eller pojkar bekräftar genusskillnader. Detta 

menar författarna även förstärker och bekräftar könsstereotyper. Andersson (2011) undersöker 

genusmedvetenhet hos lärare genom sitt aktionsforskningsprojekt med syftet att “synliggöra 

och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus” (s.58). I avhandlingen konstateras 

att en människa kan ha flera olika uppfattningar om kön och genus samt att dessa 

uppfattningar kan vara undermedvetna. Det är något som även framkommer i Hallströms et al. 

(2014) studie när pedagogerna som bemötte flickor och pojkar olika vid teknikanvändning 

inom leken inte var medvetna om detta. Vilket visades när pedagogerna senare under 

samtalen med forskarna ansåg att de inte kunde identifiera någon skillnad mellan flickor och 

pojkar då leken innehöll teknikanvändning. Andersson (2011) klargör genom sin studie att 

sådana uppfattningar behöver synliggöras för att förhållningssätt och agerande ska förändras 

och göras aktivt samt medvetet.  

Anderssons (2011) undersökning belyser att det finns samband mellan emotionella 

erfarenheter av och inställningen till naturvetenskap. Har lärare från sin egen skoltid skapat 

negativa associationer till naturvetenskap behöver dessa känslor förändras och bearbetas för 

att inte överföras och reproduceras till eleverna. Andersson (2011) belyser vidare att tidigare 

erfarenheter påverkar lärares självförtroende vid undervisning av det naturvetenskapliga 

området och att det finns samband mellan bristande självförtroende hos kvinnliga lärare och 
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den maskulina dominansen som finns inom detta område. Ytterligare tecken på skillnader 

mellan könen inom det naturvetenskapliga området finner Hallström et al. (2014) när de 

konstaterar att det fanns en skillnad i pojkarnas och flickornas språkbruk när det gällde teknik. 

Pojkarna uppfattades mer bekväma vid användning av tekniska termer än flickorna som valde 

att inte använda sådana i lika stor utsträckning. Hallström et al. (2014) uppmärksammar även 

genom studien att det fanns skillnader mellan könen vid teknikens roll i leken, framförallt när 

det handlade om konstruktion. För pojkarna var konstruktionsdelen i leken det centrala till 

exempel att bygga en väg som inte går sönder. Medan konstruktionen i flickornas lek istället 

var en biprodukt som gjorde det möjligt att fortsätta leken till exempel genom att bygga ett 

staket runt djuren de lekte med.  

Denessen, Vos, Hasselman och Louws (2015) har genomfört en ettårig longitudinell 

undersökning i Nederländerna som syftade till att få inblick i hur lärares förmodade attityder 

påverkar elevernas attityder. 31 skolor valde att medverka i studien som totalt bestod av 91 

medverkande lärare (varav 35 var manliga respektive 56 kvinnliga) och 1822 elever mellan 8-

12 år (varav 926 flickor respektive 896 pojkar). Enkäter med likert skalor användes för att 

samla in studiens empiriska material. Både elever och lärare fick fylla i enkäterna där de 

skulle värdera hur väl olika påstående stämde överens med deras inställning till 

naturvetenskap och teknik. Deltagarna fick besvara en enkät i början av läsåret och en i slutet 

av läsåret. Dessa analyserades sedan för att jämföra och identifiera eventuella skillnader i 

deltagarnas svar. Resultatet av studien visar skillnader i lärarnas inställning till att undervisa i 

naturvetenskapliga ämnen där de manliga lärarna visade sig mer entusiastiska för att 

undervisa i detta ämne jämfört med kvinnorna. Det fanns även skillnader mellan lärarna när 

de skulle uppskatta sin egen kompetens inom ämnet där männen värderade sin kompetens 

högre än kvinnorna.  

Att kvinnor ser sig själva som underlägsna inom naturvetenskapen syns även i Akerson, 

Buzzelli och Eastwoods (2011) studie där kvinnliga lärarstudenter upplevde svårigheter med 

att identifiera sig som lärare inom det naturvetenskapliga området. Inriktningen i Akerson et 

al. (2011) amerikanska studie var att ta reda på hur lärarstudenters föreställningar kring det 

naturvetenskapliga området ligger till grund för deras uppfattning om ämnet. Urvalet i denna 

studie är 17 stycken kvinnliga lärarstudenter med inriktning för de lägre årskurserna. Syftet 

med de olika lärtillfällena var att göra studenterna medvetna om deras egna föreställningar om 

naturvetenskap men även sätta det i relation till sådant de trodde vetenskapsmän anser om 

ämnet. Studenterna fick svara på frågor i början och i slutet av kursen, slutligen analyserades 

svaren. Efter genomförd kurs konstaterade författarna att studenterna upplevde sig mer 

jämställda med forskare än tidigare. Detta antogs vara positivt då det antagligen ledde till att 

studenterna blev mer villiga att undervisa inom olika naturvetenskapliga ämnen. Innan kursen 

sågs vetenskapsmän som övermäktiga men efter genomförd kurs identifierade sig studenterna 

mer med det naturvetenskapliga fältet och såg sig inte längre som underlägsna. Deras 

självbild som lärare i de naturvetenskapliga ämnena hade stärkts. 

Denessen et al. (2015) visar även genom sin studie att flickorna var mindre intresserade av att 

lära sig om naturvetenskap och teknik jämfört med pojkarna. Resultatet visar även att 

eleverna utvecklade en mer negativ attityd gentemot de naturvetenskapliga ämnena ju äldre de 

blev. Analysen av enkäterna visade också att lärares attityder och inställning hade inverkan på 

inställningen hos eleverna och om läraren visade sig mindre entusiastisk att undervisa om 

vissa ämnen sjönk även elevernas engagemang inom samma ämne. Undersökningen visar att 

flickorna verkade bli mer påverkade av lärarens inställning än pojkarna. Flickorna verkade bli 

mer påverkade av lärarens bristande entusiasm om läraren dessutom var kvinnlig. Detta skulle 

kunna bero på att de kvinnliga lärarna fungerade som förebilder för flickorna. Om kvinnliga 
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lärare genom kroppsspråk eller liknande förmedlar att de är negativt inställda till ämnet menar 

författarna att denna inställning kan överföras till eleverna och framför allt till flickorna. 

Andersson (2011) redogör i sin studie för att problematiken i det naturvetenskapliga området 

ofta associeras med maskulinitet och menar att problematiken egentligen inte utgörs av könen 

utan i de kvalitéer som förknippas med respektive kön och på så sätt kan motverka att alla ges 

samma möjligheter till utveckling. Det medför enligt Andersson (2011) att personer av det 

kvinnliga och manliga könet inte har samma möjlighet till utveckling inom det 

naturvetenskapliga området. Detta på grund av att kvinnor inom detta område anses vara 

underlägsna. Hallström et al. (2014) beskriver problematiken i att barnen som var mellan tre 

och sex år redan vid så låg ålder självmant bekräftade könsroller i sin lek vid användning av 

teknik. De menar att för att pedagoger ska kunna erbjuda barnen en jämlik undervisning 

oavsett kön behöver de få utbildning om ämnesdidaktik som innefattar experiment och 

undersökningar där barnen får upptäcka teknik i den fria leken med lika möjligheter. Detta 

belyser även Andersson (2011) som klargör att en ökad genusmedvetenhet hos lärarna kan 

bidra till att fokus för den naturvetenskapliga undervisningen kan bli ett undersökande 

arbetssätt som gynnar elevernas självförtroende och stärker deras problemlösningsförmåga. 

Lärarens omedvetna/medvetna val 

Resultatet i Denessens et al. (2015) studie visar att lärarens attityd och inställning till ämnet 

påverkar eleverna. Därför kan det ses som viktigt att läraren blir medveten om sin egen attityd 

och inställning till ämnet. Detta synliggörs i van Aalderen-Smeets och van der Molens (2015) 

studie. I studien undersöktes hur attityder kan förändras genom en fortbildningskurs. Urvalet 

bestod till största delen av kvinnliga grundskolelärare. I studien fick lärarna besvara 

attitydrelaterade frågor som hade koppling till det naturvetenskapliga området. Lärarna blev 

indelade i två grupper varav den ena gruppen bestod av 61 stycken lärare. Dessa fick gå en 

fortbildning där syftet var att göra lärarna medvetna om sin inställning till naturvetenskap. 

Den andra gruppen med 45 lärare fick däremot endast ta del av viss information från kursen 

och därutöver endast undervisa sina vanliga elever. Då fortbildningen avslutats sammanställde 

författarna svaren som genererats från de båda grupperna. Det blev tydligt att gruppen som 

fått fortbildning inom det naturvetenskapliga området upplevde en mer positiv attityd 

gentemot ämnet efter genomförd kurs, jämfört med gruppen som endast hade fått ta del av 

viss information från kursen. Det påpekas därför i studien att det är viktigt att 

grundskolelärare bli medvetna om sin inställning gentemot ämnena för att kunna förbättra sin 

attityd vilket i förlängningen kan påverka undervisningen positivt. 

Lärarna i van Aalderen-Smeets och van der Molens (2015) studie fick en förbättrad attityd till 

naturvetenskap då de blev medvetna om sin inställning till ämnet genom en fortbildningskurs. 

Synliggörandet av den egna attityden och inställningen till ämnet och dess påverkan på 

eleverna bör möjligtvis introduceras redan på lärarutbildningen vilket visas i Danielssons 

(2013) studie. I studien fick två manliga lärarstudenter besvara frågor om varför de valt att 

studera till lärare men även hur de skulle vilja arbeta med naturvetenskap i grundskolans 

tidigare år. Studien visar att båda studenterna haft svårigheter genom sin egen skolgång, de 

hade dock positiva minnen från den naturvetenskapliga undervisningen. Studenterna ansåg att 

det naturvetenskapliga innehållet i grundskolan presenterats på ett för dem inbjudande sätt. 

Deras positiva bild av naturvetenskap hade format deras tankar angående deras yrkesval.  

Trots den positiva helhetsbilden av naturvetenskap fanns dock en uppdelning i vilka ämnen 

som sågs som mest respektive minst relevanta att undervisa. Deras egen upplevelse hade ett 

samband med det som ansågs relevant respektive oväsentligt att undervisa. Båda studenterna 

uppvisade en positiv bild av fysik och teknik. De menade att de själva hade fått ta del av 



12 

lärorika och praktiska undervisningstillfällen under deras egen skolgång, därför ansågs dessa 

ämnen relevanta att undervisa för sina kommande elever. I biologiämnet däremot hade de 

endast mött en undervisning där kunskaperna skulle memoreras vilket enligt studenterna 

ansågs mindre relevant att lära ut och därför upplevde de biologi som ett onödigt ämne. 

Danielsson (2013) hävdar att lärarutbildningen måste göra lärarstudenter medvetna kring de 

val som berör eleverna och vilka konsekvenser som annars kan uppstå.    

De val läraren gör i klassrummet berör eleverna på ett eller annat sätt vilket även poängteras i 

Danielsson och Warwicks (2013) studie där det synliggörs att de didaktiska valen spelar stor 

roll för utfallet av undervisningen. I studien har författarna intervjuat elva lärarstudenter, 

varav nio kvinnor och två män med inriktning mot de lägre årskurserna. Författarna ville 

undersöka vilka uppfattningar som fanns inom det naturvetenskapliga området. Då författarna 

påbörjade intervjuerna hade studenterna fått ta del av flera föreläsningar och seminarier i 

naturvetenskap som var inriktade på ett undersökande arbetssätt. Under intervjutillfällena fick 

studenterna reflektera kring sin egen skolgång och över sin kommande lärarroll i relation till 

de naturvetenskapliga ämnena. En av studenterna berättade att mötet med den 

naturvetenskapliga undervisningen i de lägre årskurserna varit bra på grund av dess praktiska 

inslag. Däremot påpekade studenten att undervisningen hade blivit allt mer teoretisk med 

stigande ålder vilket bidragit till att hennes intresse för ämnet hade minskat. Trots att hennes 

intresse hade minskat hade studenten ändå höga ämneskunskaper inom de naturvetenskapliga 

ämnena. I sin kommande lärarroll ville studenten att hennes elever skulle få arbeta praktiskt 

inom den naturvetenskapliga undervisningen. Studenten ansåg att eleverna behöver en 

teoretisk förkunskap för att kunna arbeta praktiskt. Detta var något som begränsade hennes 

tankar kring en undersökande undervisning då hon inte visste hur hon skulle kunna förmedla 

denna teoretiska kunskap genom ett praktiskt arbetssätt. 

En annan student i Danielsson och Warwicks (2013) studie menade att den egna skolgången 

endast präglats av abstrakta inslag vilket gjort att studenten upplevt ämnet som svårt. Även 

denna student ville arbeta med ett undersökande arbetssätt i sin kommande undervisning. 

Studenten upplevde dock att hennes dåliga ämneskunskaper kan begränsa valet av 

undervisning eftersom hon kände att elevernas frågor eventuellt kan bli svåra att besvara. I 

studien presenteras ett flertal intervjuer som alla uppvisade liknande svar. Den gemensamma 

uppfattningen hos de medverkande studenterna är att de i sin kommande yrkesroll vill arbeta 

praktiskt. Resultatet visar att det fanns en oro över att inte kunna besvara elevernas frågor då 

de ansåg att ett undersökande arbetssätt var mer öppet än ett teoretiskt arbetssätt. Det 

undersökande arbetssättet kan leda till något som läraren från början inte avsåg. Vilket kan 

leda till att läraren får frågor som upplevs svåra att besvara, detta var ett orosmoment för 

studenterna. Studien framhåller att goda ämneskunskaper inte är tillräckliga för att tillämpa en 

bra undervisning utan det krävs kännedom om de pedagogiska aspekterna det vill säga 

didaktisk kunskap hos läraren.  

Även Andersson och Gullberg (2012) har fokuserat på didaktiska färdigheter hos läraren. 

Genom deras aktionsforkningsinspirerade projekt undersöktes vilka ämnesdidaktiska 

kunskaper lärare i förskolan behöver för att genomföra undervisning i naturvetenskapliga 

ämnen. I studien ingick F-6 lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Under det fem år långa 

projektet träffades lärargruppen en gång i månaden. När projektet startade uttryckte de 

medverkande lärarna att de kände sig osäkra på undervisning inom det naturvetenskapliga 

området. Ett av resultaten som genererades genom projektet utgår från arbetet som 

genomfördes i lärargruppen där fokus var att identifiera olika förmågor hos lärare som 

möjliggör en kompetent undervisning inom det naturvetenskapliga området. 
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Resultatet av studien utgörs av de färdigheter som lärargruppen identifierade som bidragande 

faktorer för en lyckad undervisning inom naturvetenskap. Dessa fyra färdigheter var enligt 

Andersson och Gullberg (2012) att vara uppmärksamma och använda sig av barnens tidigare 

erfarenheter, fånga det oväntade som inträffar i stunden, ställa frågor som utmanar barnen och 

stimulerar till vidare undersökningar samt situerad närvaro: stanna kvar i situationen och 

lyssna på barnen och deras egna förklaringar. Slutligen redogör Andersson och Gullberg 

(2012) för att det viktigaste inom naturvetenskaplig undervisning är att eleverna får upptäcka, 

undersöka och utreda deras egna frågor. Ett sådant arbetssätt gynnar deras självförtroende 

inom det naturvetenskapliga området men även inom andra ämnen. Författarna förklarar 

vidare att lärargruppens egna erfarenheter av naturvetenskap i skolan inte speglades av ökat 

självförtroende utan istället en känsla av misslyckande då de blivit intalade att ämnet endast 

riktade sig till de få utvalda som var tillräckligt smarta. Detta visar enligt författarna att det 

kan finnas två sidor av den naturvetenskapliga undervisningen och beroende på vilket 

arbetssätt och förhållningssätt läraren har till ämnet påverkas eleverna och deras inställning 

till ämnet.     

Många studier har på ett eller annat sätt belyst vikten av undersökande arbetssätt. Även 

Löfgren, Schoultz, Johnsson och Domino Østergaard (2014) studie belyser ett undersökande 

arbetssätt men hur ett sådant arbetssätt kan implementeras på olika sätt. Ett undersökande 

arbetssätt kan föreställas vara mest gynnsamt för eleverna då det utförs på ett obegränsat sätt. 

Medan kommande studie visar att ett undersökande arbetssätt som begränsas och sker med 

restriktioner av läraren även det främjar elevernas förståelse. Löfgren et al. (2014) har i sin 

fallstudie valt att observera en kvinnlig lärare från Sverige och en manlig lärare från 

Danmark. De har jämfört deras arbetssätt med NTA- materialet (Naturvetenskap och Teknik 

för alla). Inledningsvis upplevs utförandet i princip identiskt i de båda klassrummen, lärarna 

gör tydliga kopplingar mellan materialet och sådant som är vardagsnära för eleverna. Det är 

dock endast den kvinnliga läraren som gör återkopplingar till föregående lektion. Det centrala 

i just denna studie är att eleverna ska uppmärksamma fettmängden i olika livsmedel och 

därefter rangordna utefter detta. Då eleverna blir delaktiga i undersökningen framkommer 

dock skillnader mellan de två klassrummen. Den kvinnliga läraren tenderar att begränsa 

eleverna då hennes elever endast får genomföra fettundersökningen med hjälp av en given 

metod. Den manliga läraren verkar däremot inkluderar eleverna genom att låta dem komma 

med förslag kring hur man kan detektera fett i olika livsmedel. Löfgren et al. (2014) beskriver 

att eleverna i båda klassrummen var delaktiga i samtal rörande det naturvetenskapliga 

innehållet. Dessa samtal framhålls som betydelsefulla i en lärandekontext. Författarna menar 

att det troligtvis är mer betydelsefullt för eleverna att vara delaktiga i en social kontext än att 

vara med och påverka designen på själva laborationen. Utfallet av lektionen blev alltså 

betydelsefull även i det svenska klassrummet trots att eleverna gavs mindre möjlighet att 

påverka genomförandet av undersökningen.  

Även Johansson och Wickmans (2013) studie tar utgångspunkt i NTA-materialet men belyser 

ett annat perspektiv. Denna studie undersöker hur lärare påverkas av tidigare 

undervisningstraditioner och därigenom inkluderar eller exkluderar delar av det undersökande 

arbetssättet NTA. Johansson och Wickman (2013) använde sig av semistrukturerade 

intervjuer där lärarna fick beskriva ett NTA-tema de använt i sin undervisning. Genom 

undersökningen urskiljdes fyra selektiva traditioner som låg till grund för vad lärarna valde att 

inkludera respektive exkludera i det nya arbetssättet. Traditionerna som identifierades 

utgjordes av en faktaorienterad-, en aktivitetsorienterad-, en samarbetsorienterad- och en 

kommunikationsorienterad tradition. Lärarna i studien var verksamma inom årskurserna F-3 

eller 4-6. Deras förhållningssätt sorterades via de olika traditionerna och inom varje 

undervisningstradition återfanns lärare från båda åldersspannen förutom inom den 
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aktivitetsorienterade traditionen som endast bestod av lärare inom årskurserna F-3. Johansson 

och Wickman (2013) beskriver att denna tradition fokuserar på att eleverna ska få en positiv 

bild som utgörs av praktiska övningar där målet är att eleverna ska tycka naturvetenskap är 

roligt och intressant. Det viktigaste inom denna tradition är inte att eleverna kommer fram till 

ett korrekt svar vilket är fokus inom den faktaorienterade traditionen, utan betonar istället 

vikten av att aktiviteterna utförs med lust och intresse. Författarna konstaterar genom studien 

att de selektiva traditionerna framhäver olika kvalitéer som lärarna prioriterade att eleverna 

skulle utveckla genom undervisningen. Vilka kvalitéer som läraren prioriterade avgjorde 

därigenom hur undervisningen bedrevs och vilket innehåll som berördes, med andra ord vilket 

innehåll som läraren valde att inkludera respektive exkludera.  

En annan studie som också fokuserat på lärares benägenhet att anpassa sin undervisning är 

Donnelly och Argyles (2011) amerikanska studie som undersökt i vilken utsträckning de 

medverkande lärarna valde att applicera nya aktiviteter och strategier i sin undervisning i 

naturvetenskap efter en ettårig fortbildning inom ämnet. De medverkande lärarna fick 

inledningsvis svara på frågor som handlade om deras inställning till naturvetenskap och 

lärarpraktiken. Efter genomförd fortbildning fick de svara på ytterligare frågor relaterade till 

utbildningen. Författarna konstaterar att nästan alla medverkande lärare valde att använda 

flera av de aktiviteter som introducerats under kursen. Det var endast tre av de 36 

medverkande lärarna som tillkännagav att de inte använde någon av aktiviteterna i sin 

naturvetenskapliga undervisning. Studien visar också att personliga åsikter, ämneskunskaper 

och vilken årskurs läraren var verksam i inte var avgörande för om aktiviteterna 

implementerades i den egna undervisningen eller ej.  

Resultatet i Donnelly och Argyles (2011) studie visar däremot skillnader mellan lärares 

villighet att anpassa sin naturvetenskapliga undervisning beroende på var de arbetar som 

lärare. Sannolikheten att applicera de nya aktiviteterna och tillvägagångssätten i den egna 

undervisningen var större för lärare på skolor i förorter eller på landsbygden än för lärare i 

storstäder. Författarna redogör för att detta skulle kunna bero på att det ställdes större krav på 

lärarna som arbetade i storstäderna då dessa skolor var placerade i områden där eleverna 

behövde mer stöd för att uppnå målen. Donnelly och Argyle (2011) framhåller däremot att 

deras studie har för liten omfattning för att kunna klargöra varför dessa skillnader är så 

tydliga. Författarna redogör för de aspekter som lärarna visade sig ta till sig mest var vikten av 

naturvetenskaplig undervisning i alla årskurser, att ha naturvetenskap genom hela läsåret och 

användningen av praktiska naturvetenskapliga aktiviteter i undervisningen. Framtida 

fortbildningskurser bör förmedla vikten av undervisning i naturvetenskap och dessutom ge 

förslag på naturvetenskapliga aktiviteter samt tillägna en stor del av utbildningen till 

didaktiska kunskaper inom ämnet. 

Påverkan av yttre faktorer 

I Kellner och Attorps (2015) aktionsforskningsprojekt deltog nio grundskolelärare som 

upplevde läroplanens, Lgr11, riktlinjer svåra att tolka och tillämpa i praktiken. Exempelvis 

upplevdes det centrala innehållet i biologi mer svårtolkat än i matematik. Det bör dock 

nämnas att flera av dessa lärare saknade högskoleutbildning inom det naturvetenskapliga 

området. Lärarna i studien upplevde progressionen i biologi som svår då det inte fanns särskilt 

många läroböcker att tillgå i detta ämne på skolan. Lärarna påpekade även att det var lättare 

att veta hur och vad som skulle läras ut till eleverna i matematik på grund av det givna 

materialet som fanns i ämnet jämfört med bristen på material i biologi. Lärarna som 

medverkade i studien uppfattade därmed läroplanens riktlinjer i biologi som otydliga och de 

påpekade att läroplanen inte gav dem tillräckligt med stöd i deras undervisning. 
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Även i Walan och Chang Rundgrens (2014) pilotstudie återfinns svårigheter att tolka 

läroplanen. De 71 grundskolelärare och förskoleklasslärare som medverkade i studien fick 

svara på frågor som berör läroplanen. Studien visar att många lärare saknar utbildning i 

naturvetenskap, vilket kan ses som ett hinder då den nya läroplanen, Lgr11, mer explicit än 

tidigare läroplaner redogör för vad som ska behandlas i undervisningen. Lärarna påpekade att 

en ökad mängd fortbildningsinsatser kunde vara ett bra inslag för att på ett bättre sätt kunna 

möta de nya riktlinjerna i läroplanen. Trots avsaknad av utbildning och låga ämneskunskaper 

inom det naturvetenskapliga området värderade ändå oväntat många av de medverkande 

lärarna sin egen kompetens högt inom ämnet. Walan och Chang Rundgren (2014) redogör för 

att det kan finnas ett samband mellan detta och lärarnas aktiva medverkande i en 

nätverksbaserad fortbildning under studiens genomförande.  

Det är dock inte enbart läroplanen som ska tas i beaktande då undervisningen ska planeras och 

genomföras. Lindqvist och Nordänger (2010) påpekar att dagens risksamhälle påverkar 

läraryrket och bidrar till att skolan utsätts för ständig granskning. En stor del av de 

medverkande lärarna i studien uppgav att de hade slutat att genomföra vissa moment med sina 

elever, eftersom de var oroliga över de konsekvenser som kunde uppstå om någon elev av 

någon anledning skulle skada sig. Författarna framhåller att de naturorienterande ämnena 

verkar innehålla vissa riskfyllda moment, eftersom lärarna i studien uppgav att de avstod att 

laborera med sina elever på grund av rädsla för olyckor. Författarna beskriver att lärarnas vilja 

att kvalitetssäkra skolan och därmed ge intrycket av en riskfri miljö på sikt kan medföra att 

allt för stort fokus hamnar på förebyggande åtgärder. Detta kan medföra att lärarna inte får 

tillräckligt med tid för sina elever vilket kan leda till att eleverna i allt mindre utsträckning blir 

utmanande. 
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Diskussion 

Under de två följande rubrikerna följer en diskussion kring kunskapsöversiktens styrkor och 

svagheter. Val av metod i kunskapsöversikten och kritisk granskning samt värdering av denna 

diskuteras. Resultatet diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

Metoddiskussion 

Sökord som använts i kunskapsöversikten var relevanta i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Olika databaser har använts vid sökningen och sökorden kombinerades på 

flera sätt. Då sökningsprocessen pågått en tid och försök till nya kombinationer av sökord inte 

genererade fler relevanta resultat utan endast visade irrelevanta artiklar eller sådana som redan 

valts bedömdes sökningen avslutad. Något som skulle kunna ses som en svaghet i 

sökningarna är att endast två databaser har använts. Information erhölls om att andra 

databaser inom utbildningsområdet fanns men däremot innefattade dessa inte de 

naturvetenskapliga ämnena. Därefter togs beslutet att endast fokusera på ERIC och Summon 

samt de sökningar som gjordes i NorDiNas internetarkiv. Till en början i framställningen av 

metodavsnittet presenterades ingen sökordstabell vilket gjorde helhetsbilden av vår 

bearbetning mer osammanhängande och svårtolkad för en utomstående läsare. När denna 

tabell infördes i texten upplevdes redogörelsen av tillvägagångssättet i metodavsnittet mer 

överskådligt och lättare att följa.  

Majoriteten av artiklar i kunskapsöversikten är undersökningar som varit förlagda i Sverige 

vilket påverkar resultatet. Fler internationella artiklar skulle behövas för att öka reliabiliteten i 

denna kunskapsöversikt. Det finns däremot ett fåtal studier från andra ursprungsländer vilka 

valdes med avsikten att vidga perspektiven och skapa inblick i forskning från andra länder. 

Inom de teman som skapades under metoden och som sedan behandlades i resultatavsnittet 

finns däremot andra länder endast representerade under två av underrubrikerna i resultatet. 

Detta skulle kunna ses som både en fördel och nackdel eftersom ett tema berör läroplanen, där 

det känns mest relevant att synliggöra den svenska läroplanen. Medan det under temat om 

genus kunde önskas finnas ett mer vidgat perspektiv som inkluderat ytterligare studier från 

andra länder. Under sökningarna hittades ett fåtal studier från andra länder med ett 

genusperspektiv i förhållande till naturvetenskap som av oss ansågs relevanta. Detta anses 

vara en nackdel och resultatet hade möjligtvis varit annorlunda om ytterligare databaser 

använts i sökningen. Under den kategori som berör läroplanen upplevdes det mest relevant att 

synliggöra den svenska läroplanen. Om det däremot hade lyfts in studier från andra länder 

hade omfattningen för denna kunskapsöversikt blivit alltför bred och fokus för syfte och 

frågeställning skulle ändrats. Detta eftersom det skulle behövas betydligt mer data för att 

skapa en generell förståelse för hur lärare upplever arbete med läroplaner i andra länder.  

Kunskapsöversiktens källor som ingår i resultatet har till största del utgjorts av studier 

baserades på kvalitativa metoder. Denna bedömning grundas på studiernas tillvägagångssätt 

då forskarna varit medverkande i de undersökta praktikerna. Forskarens närhet till 

verksamheten skulle kunna leda till en subjektiv värdering av den observerade miljön, vilket 

till viss del kan bidra till att resultatet påverkas av denna eventuella partiskhet. Medan det å 

andra sidan kan vara en fördel att forskaren är närvarande i praktiken och att det skapas en 

relation mellan forskare och studieobjekt. Relationen kan gynna att personliga åsikter kan 

framföras på ett mer spontant och ärligt vis. Detta är viktigt i förhållande till 

kunskapsöversiktens syfte som kräver att lärares förhållningssätt och inställning till 

undervisning i naturvetenskap och teknik synliggörs. 
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Resultatdiskussion 

Frågeställningen i denna studie berör vilka faktorer forskningen framhåller som betydelsefulla 

för lärares implicita och explicita uppfattningar om och inställning till undervisning inom 

naturvetenskap och teknik. Därför har fokus varit att finna forskning som berör detta område. 

Resultatet som presenteras ger en överblick kring de faktorer forskningen framhåller som 

bidragande till attitydskapande hos lärare.   

I resultatet redogör flera studier för att lärares föreställningar om genus kan komma att 

påverka deras bemötande av eleverna. Sådana föreställningar kan ibland vara omedvetna och 

lärares handlingar kan därigenom engagera alternativt begränsa elever inom de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik (Andersson, 2011; Hallström et al., 2014; Hussénius et 

al., 2014). Detta skulle kunna ses som en konsekvens av de könsstereotyper och 

föreställningar om manligt och kvinnligt som Nyström (2009) och Harding (1986) redogör för 

finns inom det naturvetenskapliga området.  

Något som lyfts i två av studierna är att förutsättningar för att bedriva en givande 

undervisning i naturvetenskap inte enbart beror på lärarens ämneskunskaper utan även 

ämnesdidaktiska färdigheter (Andersson & Gullberg, 2012; Danielsson & Warwick, 2013). 

Detta kan ses som motsägande mot den forskning som presenteras i Skolverkets (2009) 

kunskapsöversikt där det framkommer ett samband mellan lärarens ämneskunskap inom 

ämnet och elevernas resultat.  

En medvetenhet och bearbetning hos lärare av sin egen inställning och attityd till 

naturvetenskap kan i det fall lärare har negativa associationer till ämnet förebygga 

uppkomsten av sådana hos eleverna. Därmed reproduceras inte lärarens inställning mot ämnet 

utan eleverna får bilda sig en egen uppfattning (Akerson et al., 2011; Andersson, 2011; 

Hussénius et al., 2014). Detta stämmer överens med Anderssons (2010) och Nyströms (2009) 

forskningsresultat som visar att lärares förhållningssätt och agerande påverkar eleverna. Det 

är därför av betydelse att lärare uppmärksammar sin egen attityd mot ämnet.  

Flera lärare som medverkande i studierna upplevde att den nya läroplanen (Lgr11) inte gav 

dem tillräckligt med stöd för hur progressionen i undervisningen bör fortskrida. Det 

framkommer även att många lärare saknar utbildning i naturvetenskapliga ämnen och teknik 

(Kellner & Attorp 2015; Walan & Chang Rundgren, 2014). Det har däremot konstaterats att 

elevers attityd mot de naturvetenskapliga ämnena och teknik främjas genom en tidig 

introducering av dessa ämnen. Det är därför betydelsefullt att eleverna får undervisning i 

dessa ämnen från tidig ålder (Harlen, 1996; Svenska kommuner och landsting, Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademin och Sveriges ingenjörer 2015). Förutsättningar för denna 

introducering kan däremot försvåras av att elever just i de naturvetenskapliga ämnena ofta 

möter lärare som saknar utbildning inom ämnet. Lärare upplever sig sakna kompetens för att 

erbjuda en givande undervisning till eleverna (Skolinspektionen 2009). Lindahl (2003) och 

Denessen et al. (2015) bekräftar genom sina studier att en mer negativ attityd gentemot 

ämnesområdet utvecklas med elevernas stigande ålder. Det kan därför ses som problematiskt 

att forskning konstaterat att lärare upplever svårigheter att undervisa om naturvetenskap och 

teknik i de lägre årskurserna. Wickman och Persson (2009) belyser att naturvetenskap är en 

viktig del i vårt samhälle som människan behöver för att kunna verka i samhället på bästa sätt. 

Det är därför viktigt att elever blir introducerade för naturvetenskap i låga åldrar. Det är även 

viktigt att detta sker på ett för dem givande sätt som möjliggör att intresse väcks och bevaras i 

form av en positiv inställning mot naturvetenskapliga ämnen och teknik.  

Under rubriken “genuspåverkan” beskrivs de forskningsresultat som fokuserat på denna 

aspekt och dessa studier har till största del varit förlagda i Sverige. På grund av detta kan 
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ingen tolkning göras om huruvida detta stämmer för andra delar av världen. Detta eftersom 

genus som tidigare presenterats av Harding (1986) och Benckert (2005) är ett abstrakt och 

komplicerat begrepp som innefattar många aspekter och även påverkas av samhället. Det kan 

däremot antas att dessa resultat inte stämmer överens med andra länder eftersom antaganden 

om vad som är manligt och kvinnligt också är kulturellt betingat. Resultatet skulle däremot 

möjligen kunna stämma överens med andra länder med en liknande kultur som Sverige. 

Resultatet om lärares (o)medvetna val i den naturvetenskapliga undervisningen som 

presenteras i denna kunskapsöversikt skulle kunna överensstämma med fler länder än 

resultatet om genuspåverkan. Detta eftersom fler studier från andra länder än Sverige finns 

representerade. Däremot hade en större undersökning där fler studier från andra länder 

presenterats främjat en högre reliabilitet och eventuellt möjliggjort generalisering av 

resultatet. Detta var dock inte möjligt i denna kunskapsöversikt då omfattningen blivit allt för 

stor. Resultatet inriktat på läroplanen synliggörs endast ur ett svenskt perspektiv och kan 

därför inte sägas stämma överens med övriga världen. Detta sågs inte heller som nödvändigt i 

detta fall då denna kunskapsöversikt ska mynna ut i ett fortsatt arbete baserat i Sverige. 

Slutsats och implikation 

I denna kunskapsöversikt har olika resultat presenterats beträffande betydelsefulla faktorer i 

utformningen av lärares attityder gentemot undervisningen i naturvetenskap och teknik.  

Vid sammanställningen av de olika artiklarnas resultat skapades olika kategorier som kan ses 

som viktiga beståndsdelar i sammanfattningen av resultatet. I denna kunskapsöversikt betonar 

resultatet att det som påverkar lärares attityder gentemot undervisning inom naturvetenskap 

och teknik består av flera aspekter som tillsammans inverkar på den generella attityden mot 

ämnet. Dessa aspekter kan bestå av tidigare erfarenheter hos läraren till exempel lärarens egen 

skolgång, inställning mot de naturvetenskapliga ämnena och genusföreställningar hos läraren. 

En inställning som lyfts i resultatet är att lärare upplever de naturvetenskapliga ämnena som 

svårförståeliga och problematiska att undervisa. Angående tidigare erfarenheter, 

föreställningar om naturvetenskap och uppfattningar om genus är det viktigt att betona att 

dessa faktorer ibland omedvetet kan påverka lärares handlingar. Därför behöver inställning 

och föreställning hos lärare synliggöras för att främja aktiva och medvetna handlingar. Genom 

en kritisk granskning av lärares egna förhållningssätt kan reproducering av könsstreotypa 

föreställningar och negativa associationer i relation till naturvetenskapliga ämnen minskas. 

Det hade i ett kommande arbete varit intressant att genomföra vidare undersökningar kring 

lärares beteende vid undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Vi vet efter denna 

kunskapsöversikt att vissa faktorer bidrar till påverkan av elever. Men hur visar sig dessa 

faktorer i klassrummet? 
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Författare. 

(År.) 

Titel Metod Resultat Tema Urvalsgrupp 

A. Hussénius, 

K. Andersson, 

A. Danielsson 

& A. Gullberg. 

(2014.) 

Ämnesinnehåll 

och 

genusmedvetenhet 

i samspel för en 

mer inkluderande 

naturvetenskap 

Studien genomfördes 

på lärarprogrammets 

inriktning mot förskola 

och grundskolans 

tidigare år, på 2 

lärosäten i Sverige.  
Det empiriska 

materialet består av 

inlämningsuppgifter, 

skrivna reflektioner, 

inspelade 

gruppdiskussioner samt 

fältanteckningar från 

seminarier.  

Kvalitativ design.   

 

Genom att 

synliggöra sina 

föreställningar om 

NO kan personliga 

erfarenheter 

förbises och 

därigenom skapa en 

bättre undervisning.  
 
Samt genom 

förståelse för 

genuspåverkan 

skapar bättre villkor 

för eleverna. 

Genus & 

Attityd 
Projektet berörde 

ca 120 stycken 

lärarstuderande 

med inriktning 

mot förskola och 

grundskolans 

tidigare år på två 

olika lärosäten i 

Sverige. 

J. Hallström, H. 

Elvstrand & K. 

Hellberg. 

(2014.) 

Gender and 

technology in free 

play in Swedish 

early childhood 

education 

Kvalitativ data 

insamlad genom 

videoinspelningar och 

informella samtal med 

barn och pedagoger 

Pedagogerna 

bemötte 

teknikanvändningen 

olika beroende på 

om det riktade sig 

till flickor eller 

pojkar, utan att 

pedagogerna själva 

var medvetna o 

skillnaden. Studien 

visade även att det 

fanns skillnad i hur 

flickor respektive 

pojkar använda 

teknik i leken. 

Undersökningen 

visade också att 

barnen självmant 

bekräftade 

könsstereotyper i 

sin lek vid 

användning av 

teknik. 

 

Genus Förskollärare och 

barn i förskolan. 

K. Andersson. 

(2011). 
Lärare för 

förändring- att 

synliggöra och 

utmana 

föreställningar 

om 

naturvetenskap 

och genus 

Longitudinell 

aktionsforskningsstudie 

och en studie där 

verksamma pedagoger 

fick undervisning i 

genusteori under en 

fortbildningskurs.  
Kvalitativ metod. 

En människa kan ha 

flera olika 

uppfattningar om 

kön och genus. 

Tidigare 

erfarenheter 

påverkar lärares 

förhållningssätt och 

självförtroende. 

Dessa uppfattningar 

kan ibland vara 

omedvetna och 

måste synliggöras 

och bearbetas av 

lärarna för att inte 

reproduceras till 

eleverna. 

 

Genus & 

Attityd 
Förskollärare och 

lärare. 
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C2 Artikelöversikt 

Författare. 

(År.) 

Titel Metod Resultat Tema Urvalsgrupp 

E. Denessen, N. 

Vos, F. 

Hasselman & M. 

Louws (2015.) 

The 

Relationship 

between 

Primary School 

Teacher and 

Student 

Attitudes 

towards Science 

and Technology 

Ettårig longitudinell 

studie. Enkäter med 

likert skalor 

användes som 

datainsamlingsmetod. 

Kvantitativ metod. 

Studien visar att 

flickorna var 

mindre 

intresserade av 

naturvetenskap 

och teknik jämfört 

med pojkar. 

Undersökningen 

visar också att 

elevernas intresse 

sjönk ju äldre de 

blev. Elevernas 

intresse för ett 

ämne sjönk om 

läraren visade 

mindre 

engagemang för 

detta ämne. 

 

Attityd Lärare och elever 

i Nederländerna. 

91 lärare och 

1822 elever. 

V. L. Akerson, 

C. A. Buzzelli & 

J. L. Eastwood. 

(2011.) 

Bridging the 

Gap Between 

Preservice 

Early 

Childhood 

Teachers’ 

Cultural Values, 

Perceptions of 

Values Held by 

Scientists, and 

the 

Relationships of 

These Values 

to Conceptions 

of Nature of 

Science 

 

Studien är gjord i 

USA och 

genomfördes med 

lärarstuderande för 

de lägre årskurserna, 

dvs förskolan upp till 

årskurs 2.  

Kvalitativ design på 

undersökningen, t.ex. 

genom intervjuer. 

Efter genomförd 

kurs identifierade 

sig studenterna 

mer med det 

naturvetenskapliga 

fältet och såg sig 

inte längre som 

underlägsna. 

Deras självbild 

som lärare i de 

naturvetenskapliga 

ämnena hade 

stärkts. 

Attityd I studien deltog 

17 stycken 

kvinnliga 

lärarstuderande 

till förskolan och 

F-3. 

S. I. van 

Aalderen-Smeets 

& J. H.W. van 

der Molen. 

(2015.) 

Improving 

Primary 

Teachers’ 

Attitudes 

Toward Science 

by Attitude-

Focused 

Professional 

Development 

Studien är genomförd 

i Nederländerna. 

Två olika grupper 

med lärare skapades 

för att kunna jämför 

om kursens upplägg 

hade någon effekt på 

lärarnas attityder 

eller inte.  

Enkäter med Likert 

skalor användes i 

studien för att ta reda 

på och jämföra hur 

lärarnas attityder till 

naturvetenskap hade 

förändrats från början 

till slutet av kursen. 

Kvantitativ design på 

undersökningen men 

eftersom de jämförde 

samma lärare vid två 

tillfällen skulle det 

kunna ses som mer 

kvalitativt. 

 

Det är viktigt att 

grundskolelärare 

bli medvetna om 

deras inställning 

gentemot de 

naturvetenskapliga 

ämnena för att 

kunna förbättra sin 

attityd vilket i 

förlängningen 

kommer påverka 

undervisningen i 

rätt riktning.   

Attityd 61 

grundskolelärare 

(74% kvinnor) 

lärare i gruppen 

som fick 

attitydrelaterad 

fortbildning.   

I gruppen som 

undervisade i sina 

vanliga klasser 

och endast fick ta 

del av viss 

information från 

fortbildningen 

bestod av 45 

grundskolelärare 

(80% kvinnor). 
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C3 Artikelöversikt 

Författare. 

(År.) 

Titel Metod Resultat Tema Urvalsgrupp 

A. T. 

Danielsson. 

(2013.) 

Science for 

whom? 
Case studies 

of two male 

primary 

school student 

teachers’ 

constructions 

of themselves 

as teachers of 

science 

Observationer 

har gjorts genom 

fallstudier. Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

två 

grundlärarstuden

ter som 

specialiserat sig 

inom 

naturvetenskap.  
Kvalitativ 

design. 

 

Medvetandegöra vilka 

konsekvenser som kan uppstå 

om enbart en 

undervisningspraktik utövas.   
 

Attityd Denna studie är 

en del av en 

större kontext. I 

denna studie 

presenteras den 

del som berör 

undersökningen i 

Sverige och 

belyser 2 

lärarstuderandes 

tankar om 

framtiden. 

 

A.T. 

Danielsson & 

P. Warwick 

(2013.) 

‘You Have to 

Give Them 

Some Science 

Facts’: 

Primary 

Student 

Teachers’ 

Early 

Negotiations 

of Teacher 

Identities 

in the 

Intersections 

of Discourses 

About Science 

Teaching 

and About 

Primary 

Teaching 

 

Kvalitativ design 

på studien då 

semistrukturerad

e intervjuer 

användes med 

lärarstuderande i 

England. 

Intervjuerna 

spelades in. 

Denna studie framhåller att 

goda ämneskunskaper inte är 

tillräckliga för att tillämpa en 

bra undervisning utan det krävs 

även en didaktisk kunskap. 

Attityd 11 engelska 

lärarstuderande 

varav 9 kvinnor 

och 2 män. De 

studerande hade 

valt inriktning för 

de lägre åldrarna. 

K. Andersson 

& A. Gullberg. 

(2011.) 

What is 

science in 

preschool and 

what do 

teachers have 

to know to 

empower 

children? 

Kvalitativ 

metod. 

Aktionsforkning

sinspirerat 

projekt 

Projektet genererade två 

resultat. Det första utgick från 

ett undervisningstillfälle som 

analyserades ur två synsätt. Den 

första analysen visade att 

undervisningen var bristfällig 

och resulterade i att eleverna 

skapade missuppfattningar 

kring densitet vilket antagligen 

berodde på otillräckliga 

ämneskunskaper hos läraren. 

Medan den andra analysen 

visade att undervisningstillfället 

gav eleverna kunskap som de 

kan bygga vidare på när de är 

äldre och att undervisningen var 

en positiv upplevelse för 

eleverna som ökade deras 

självförtroende, där läraren var 

den bidragande faktorn till en 

positiv upplevelse.   

Det andra resultatet utgörs av de 

fyra ämnesdidaktiska 

färdigheter som genererades 

genom det processinriktade 

arbetet som gjordes i 

lärargruppen. 

Attityd Lärare i 

förskolan, F-6 

lärare och 

fritidspedagoger 
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C4 Artikelöversikt 

Författare. 

(År.) 

Titel Metod Resultat Tema Urvalsgrupp 

R. Löfgren, J. 

Schoultz,  

K. Johnsson & 

L. Domino 

Østergaard. 

(2014.) 

Engagerande 

samtal i det 

naturvetenskapli

ga klassrummet 

Fallstudie med 

observationer av 

grundskoleelever. 

Undersökning jämför en 

svensk lärare och en 

dansk lärare och hur de 

arbetar med NTA-

materialet. 

Videokamera och mp3 

spelare har använts för 

att kunna följa 

interaktionen i 

klassrummet. 

Kvalitativ design. 

 

Det är troligtvis mer 

betydelsefullt för 

eleverna att vara 

delaktiga i en social 

kontext än att vara 

med och påverka 

designen på själva 

laborationen. 

Attityd Urvalet består av 

en manlig dansk 

lärare och en 

svensk lärare som 

båda undervisar 

grundskoleelever 

som är ca 12 år 

gamla. 

A-M. Johansson 

& P-O. 

Wickman. 

(2013.) 

Selektiva 

traditioner i 

grundskolans 

tidigare år: 

Lärares 

betoningar av 

kvalitéer i 

naturvetenskaps

undervisningen 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Undersökningen 

resulterade i att fyra 

selektiva traditioner 

identifierades som låg 

till grund för vad 

lärarna valde att 

inkludera respektive 

exkludera av ett dem 

nytt undersökande 

arbetssätt. Dessa 

traditioner bestod av 

olika kvalitéer som 

lärarna prioriterade att 

eleverna skulle 

utveckla genom 

undervisningen. 

 

Attityd Lärare i 

grundskolan 

L. A. Donnelly 

& S. Argyle. 

(2011.) 

Teachers’ 

willingness to 

adopt nature of 

science 

activities 

following a 

physical science 

professional 

development 

1 årig fortbildning för 

verksamma lärare och 

surveyundersökningar, 

samt intervjuer med 

lärarna som 

medverkade i 

fortbildningen. 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

En signifikant stor del 

av de medverkande 

lärarna valde att 

använda flera av de 

aktiviteter de blivit 

introducerade för 

genom fortbildningen. 

Resultatet visar att 

sannolikheten att 

implementera de nya 

aktiviteterna i sin 

undervisning var 

större för lärare som 

arbetade i förorter 

eller på landsbygden 

än lärare i storstäder. 

Undersökningen visar 

även att det lärarna 

blev mest inspirerade 

av genom 

utbildningen var att 

undervisa i 

naturvetenskap under 

hela läsåret och 

användning av 

naturvetenskapliga 

aktiviteter i 

undervisningen. 

 

Attityd Lärare i USA 
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Författare. 

(År.) 

Titel Metod Resultat Tema Urvalsgrupp 

E. Kellner & I. 

Attorps. 

(2015.) 

Primary 

school 

teachers’ 

concerns and 

needs in 

biology and 

mathematics 

teaching 

Denna studie är del 

av ett 4 år långt 

aktionsforskningspr

ojekt. Den del som 

presenteras i denna 

studie består av de 

första 1,5 åren.  
Kvalitativ design, då 

gruppdiskussioner 

spelades in och 

analyserades. 

 

Svårigheter att 

tolka och bedriva 

undervisning i 

(detta fall) i 

biologi.   

Läroplan I studien har nio stycken 

grundskolelärare fördelat på 

årskurserna 1-6 från en 

skola i Sverige varit aktiva i 

aktionsforskningsprojektet. 

  

S. Walan & S-

N. Chang 

Rundgren. 

(2014.)   

Investigating 

Preschool and 

Primary 

School 

Teachers’ Self-

Efficacy and 

Needs in 

Teaching 

Science: 
A Pilot Study 

Kvantitativ 

pilotstudie med 

Likert skalor. 

Studien skulle 

undersöka lärares 

egna upplevda 

självförmåga att 

undervisa och 

förklara olika saker i 

naturvetenskap. 

Studien genomförd i 

Sverige. 

 

Den nya 

läroplanen ställer 

mer explicita krav 

på lärarna. 

Lärarna i studien 

känner att de 

behöver 

fortbildning inom 

ämnet. 

Läroplan Totalt så deltog 71 stycken 

lärare i studien varav 22 

förskoleklass lärare.  27 

stycken lärare för 

årskurserna 1-3 (en manlig 

lärare) och 22 lärare för 

årskurserna 4-6 (fem 

manliga lärare). 

P- Lingqvist & 

U. K. 

Nordänger. 

(2011.) 

Mellan 

försiktighets-

principer och 

kreativitetsmod 

En kombination av 

kvalitativa och 

kvantitativa 

jämförelser. Dvs 

genom intervjuer, 

undersökningar av 

skolhemsidor och 

enkäter som 

medverkande lärare 

fått fylla i. 

Lärares vilja att 

kvalitetssäkra 

skolan och 

därmed ge 

intrycket av en 

riskfri miljö 

kommer på sikt 

medföra att allt 

för stort fokus 

hamnar på 

förebyggande 

åtgärder. Lärarna 

kommer således 

inte ha någon tid 

över för sina 

elever och de 

kommer i allt 

mindre 

utsträckning 

utmana eleverna. 

 

Attityd Urvalet består av lärare men 

även andra yrkeskategorier. 

Eftersom studien har en 

bred variation av 

sammansatta undersökande 

metoder är urvalet stort.   
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