
2008:095 

E X A M E N S A R B E T E

På väg mot målet?
En studie angående lärares uppfattningar

om måluppfyllelsen i kemi och fysik

 Cecilia Nilsson

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2008:095  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--08/095--SE



 

 

 

 
 
 
 
 

På väg mot målet? 
 

-en studie angående lärares uppfattningar om måluppfyllelsen 
i kemi och fysik  

 
 
 
 

Cecilia Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet 
 

Lärarutbildning 
Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Instutitionen för pedagogik och lärande 
Handledare: Anna Vikström 

Examinator: Ingmarie Munkhammar 



 

Förord 
En stor prövning är genomförd! Trots att det ibland varit jobbigt och svårt är examensarbetet 
klart. Även om jag skrivit arbetet ensam är det många som bidragit till det på olika sätt. 
Därmed vill jag ge ett stort tack till... 
 
... alla de lärare som ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter och sina upplevelser. 
 
... min handledare Anna Vikström som väglett mig när sikten varit skymd. 
 
... mina opponenter Maria Strömberg och Erika Blombäck för deras konstruktiva kritik.  
 
... mina barn Felix och William som varit till stor hjälp när mamma behövt det som mest! 
 
Tack så hemskt mycket! Utan er hade arbetet inte blivit vad det är! 
 
 
 
Luleå 2008-09-01 
 
Cecilia Nilsson 



 

Abstrakt 
Syftet med studien var att med grundskollärares perspektiv få en inblick i hur kursplanernas 
mål för år 5 inom kemi och fysik, kan tolkas och anses bli uppnådda. För studien valdes 
kvalitativa intervjuer som utfördes med sammanlagt åtta stycken grundskollärare. Resultatet 
visade att lärarna tyckte att det var svårt att tolka begreppen i kursplanerna och att förstå alla 
mål. Samtliga lärare verkade ha en klar uppfattning om vad skolans uppdrag var och att det 
var strävansmålet lärarna skulle arbeta mot, även om det visade sig att det var uppnående 
målen låg i fokus. När de gäller måluppfyllelsen så ansåg lärarna i år 4-6 att de uppnådde 
kursplanernas mål för år 5, men det enligt deras egna lokala kursplaner och inte de nationellt 
fastställda. 
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Inledning  
Läroplanen och kursplanerna är grundstommen i all undervisning, men läser jag dokumenten 
på samma sätt som du? Under min utbildning har jag skrivit ett par rapporter och gjort många 
uppgifter och uppmärksammat att jag kan vrida och vända på läroplanen så att jag får den att 
passa mitt tillfälliga syfte. Om jag kan tolka den på olika sätt borde det ju innebära att varje 
lärare kan göra sina tolkningar, det finns ganska många lärare i Sverige och alltså kan det 
finnas ganska många tolkningar.  
 
När jag har varit ute på min verksamhetsförlagda utbildning har jag blivit informerad om vad 
det är eleverna läser om för tillfället, fått ta del av boken som eleverna har och satt igång att 
planera mina lektioner. Min bild av undervisningen blev att skolan använde sig av en lärobok 
och när de hade tagit sig igenom den så då var allt bra. Jag har alltså fått en dålig inblick i hur 
en lärare egentligen arbetar. Att lärarna ska utgå ifrån läroplan och kursplan då de lägger upp 
sitt arbete har jag aldrig reflekterat över eftersom det inte är något som jag har sett när jag 
varit ute i verksamheten. 
Det var först när jag läste min No-inriktning som jag fick upp ögonen för kursplanerna. Det 
var särskilt i biologin och fysiken som vi studenter fick öva oss på att koppla undervisningen 
till kursplanerna. Då insåg jag vikten av att diskutera målen med mina kurskamrater, eftersom 
målen är så övergripande var det till stor hjälp att höra andras tolkningar. 
 
En annan sak jag har uppmärksammat under min verksamhetsförlagda utbildning är elevernas 
inställning mot No, och speciellt fysik och kemi. Eleverna har många gånger uttryckt att fysik 
och kemi är svårt, tråkigt och att första gången de har ämnena är i år 7! Detta tycker jag är 
häpnadsväckande i och med att kursplanerna innehåller mål att uppnå för år 5. Självklart 
började jag fundera hur det kunde komma sig att eleverna hade denna uppfattning och om det 
hade att göra med hur lärarna tolkar kursplanerna. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet finns bakgrunden till studien. Inledningsvis beskrivs vad skolans uppdrag 
anses vara och hur skolan utvecklats sedan år 1842 då folkskolestadgan infördes. Vidare 
handlar det om styrdokumentens utveckling samt lärarutbildningen och lärarnas kompetens. 
Avslutningsvis om No i skolan, vad tolkning innebär samt hur begreppen i kursplanerna var 
tänkt att tolkas.  

Skolans uppdrag och historia 
Enligt Imsen (2000) är skolans uppgift idag att förmedla attityder, kunskaper och färdigheter 
men även bidra till att eleverna utvecklas och kan utnyttja sina förmågor till att bli tänkande 
samhällsmedborgare. I Lpo 94 (Skolverket 2006) står det att:  
 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället./.../ Det är också nödvändigt att eleverna 
utvecklar sina förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika 
alternativ”  (s.5).  
 

Kunskap är ett centralt begrepp inom skolan som har många vinklingar och innebörder. 
Gustavsson (2002) skriver att kunskap har sin grund i att människan undrar och sin drivkraft i 
att människan är intresserad. Att kunna något innebär att kunna utföra något samt att kunna 
redogöra för vad som har utförts. Med kunskap kan människan lära sig att utnyttja naturens 
krafter och avgöra följderna av våra handlingar. Carlgren (1997) menar att kunskap är något 
föränderligt som hör till en tid och plats, det som ses som kunskap nu behöver inte vara 
kunskap om 10 år och det som ses som kunskap här behöver inte ses som kunskap på andra 
platser. Gustavsson (2002) skriver att skolan har arbetat med fyra olika sorters kunskap; fakta, 
förståelse, förtrogenhet och färdighet. Han anser att skolan har gått från att leverera ett färdigt 
paket till att eleverna själv ska söka kunskap eftersom information blir till kunskap när det 
tolkas och förstås i ett sammanhang. Imsen (2000) skriver att samhället har utvecklast och 
kraven på skolan och skolans kunskapsförmedling har ökat, eftersom kunskap och inlärning 
har en nära relation kommer inlärning i fokus. 

Skolans första hundra år 
Richardson (1999) menar att undervisning och skola genom alla tider har varit ett 
omdebatterat ämne vilket har lett till att det hela tiden skett en utveckling. Ett mycket viktigt 
år i skolans historia som betraktas som folkets kunskapslyft är 1842 då undervisningen gick 
från kyrkans regi till att bli en fråga för staten, även om samarbetet med kyrkan fortsatte, 
skolan skulle syfta till att minska klyftorna i samhället. Det infördes skolplikt vilket innebar 
att eleverna skulle ta till sig de kunskaper och färdigheter som skolan förmedlade, infördes 
och Sverige fick sin första folkskolestadga som sa att det skulle finnas minst en skola i varje 
socken med en seminarieutbildad lärare (Richardson 1999). Det tog många år innan skolan 
omfattade alla barn eftersom utbyggnaden krävde sin tid men också för att föräldrarna inte var 
motiverade att skicka sina barn till skolan. Folkskolan betraktades som en fattigskola med 
stora klasser och stora brister. Stadgan gav inga riktlinjer om hur undervisningen skulle 
bedrivas eller hur många år skolgången skulle omfatta (Richardson 1999). Enligt Skolverket 
(2007a) var det upp till varje lärare att bedömma elevers kunskaper i en skala om sju steg där 
det fanns ytterst få kriterier för vilka kunskaper de olika stegen motsvarade.  
 



8  

Den tidiga skolans pedagogik byggde på behavioristernas teorier. Den handlar om kunskap 
som något där yttre påverkan är centralt. Imsen (2000) skriver att behaviorism är en teori som 
ser människan  som passiv och vid födseln är som en tom tavla (John Locke) som genom 
inlärning skaffar sig erfarenheter. De menar att alla kan lära sig med rätt stimulering och att 
det enda som skiljer människor åt är deras hastighet att lära. Under åren har neobehaviorismen 
utvecklats ur behaviorismen, det innebär att det som inte går att observera, som exempel 
förväntningar, behov, drifter och motiv har fått ett större utrymme. 
 
Maltén (1995) skriver att  år 1919 var ytterligare ett stort år inom skolans värld då det infördes 
en undervisningsplan för folkskolan som innebar ännu mindre fokus på det kyrkliga och lära 
sig utantill och mer fokus på individen. Men det tog många år för att dessa förändringar att 
ske, när undervisningsplanen 1955 kom hade skolan fortfarande inte lyckats komma ifrån att 
eleverna ska lära sig utantill, men början till ett annat arbetssätt hade inletts. Maltén (1995) 
menar att det innebar ett större ansvar för eleverna att själva söka fakta och lära sig att ta 
ställning, ett mindre styrt arbetssätt för lärarna och att metodiken kom att stå i centrum. 
Pedagogiken var influerad av Dewey som ansåg att undervisningen skulle vara anpassad efter 
elevens förutsättningar. Learning by doing är ett uttryck som förknippas med Dewey, det 
innebär att elevens lärande bäst sker när inlärningssituationen har verklighetsanknytning och 
eleven förstår relevansen (Dewey 1980). 
 
Imsen (2000) tar upp konstruktivismen som en annan teori av betydelse för skolans 
utveckling. Den handlar om kunskap som något eleven kan utveckla beroende på vilken 
mognad eleven uppnått. Vidare skriver Imsen (2000) att konstruktivister anser att kunskap 
inte kan överföras från en till en annan utan är något som förändras eftersom människan tolkar 
upplevelser utifrån sin erfarenhet som hela tiden blir mer omfattande. Konstruktivismen ligger 
nära kognitiv teori som innebär ett fokus på de inre processerna och att människan strävar 
efter att finna mening och sammanhang i tillvaron. Det innebär att det sker en spontant 
tolkning av omgivningen hela tiden. Eleven kan i detta sammanhang ses som en växt om har 
vissa behov för att kunna växa av sig själv. Lärarens uppgift blir då att tillgodose dessa behov 
och för att kunna göra det måste läraren vinna elevens uppmärksamhet. Imsen (2000) skriver 
att inom kognitiv konstruktivism var Piaget det framträdande. Teorin handlar om hur 
konstruktion av kunskap sker genom en inre process där tolkning av den tidigare kunskapen 
är nödvändig. Piaget var den som utvecklade de olika utvecklingsstadierna, vilka innebär att 
en människa har ett visst sätt att tänka och vissa möjligheter att förstå i olika åldrar. 
Undervisningen måste vara noggrant anpassad efter elevens förståelsekapacitet och för att 
veta var eleven ligger kunskapsmässigt är diagnostisering ett viktigt instrument. 
 
Imsen (2000) skriver om ytterligare en framträdande teori med  Vygotskij i spetsen, sociala 
konstruktivismen, där inlärning är något som sker socialt och främst genom språket. Förutom 
språket är den proximala utvecklingszonen ett viktigt begrepp i Vygotskijs teori. Den är 
området mellan vad eleven kan klara av på egen hand och vad eleven med hjälp skulle kunna 
klara av. Diagnostisering används för att hitta både den övre och nedre gränsen av zonen som 
kan variera beroende på vilken lärare och vilket stoff det handlar om. Undervisning i den 
proximala utvecklingszonen kan kallas anpassad undervisning och det viktiga är att 
undervisningen inte över- eller understiger elevens nivå för mycket (Imsen 2000). Andersson 
(2001) skriver att  

 
”...naturvetenskapens huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs av socialt konstruerade begrepp och teorier 
(t. ex. atom, molekyl, fält, gen, evolution). Dessa kan eleverna inte upptäcka själva på samma sätt som 
de upptäcker att magneter drar till sig järnföremål. För att upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga 
begrepp och teorier måste de vara tillsammans med människor som använder dessa då de berättar, 
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förklarar, diskuterar, löser problem etc. Det är alltså fråga om att inlemmas i, att erövra, att bli 
medskapande i en kultur” (s.12). 
 

Enligt Ricchardsson (1999) har skolans första hundra år inneburit många förändringar och ett 
stort förbättringsarbete där lärarnas utbildning, skolans lokaler och läromedel har förbättrats, 
klasserna har minskat i storlek, skolsystemet har blivit mer enhetligt (centralstyrd) och 
skolans ansvarsområden har vidgats.  

Utvecklingen av styrdokumenten 
Richardson (1999) skriver att Sverige är inne på sin fjärde läroplan. Den första, Lgr 62, 
tillkom1962 då det beslutades att det skulle införas en nio år lång grundskola med tre olika 
stadier, där det tredje stadiet skulle ge eleverna möjligheter att individuellt välja kurser och 
ämnen. Vidare skriver Richardson (1999) att syftet med det tredje stadiet hann inte införas 
helt innan det reviderades till att bli mer enhetligt för alla elever och Lgr 69 kom. Den innebar 
större frihet för både lärare och elever. De timmar som var tilldelade till orienteringsämnen 
kunde läraren fördela till de olika ämnena efter behov. Skolverket (2007a) skriver att från 
1962 och framåt rangordnades elevernas kunskaper i förhållande till varandra i en femgradig 
skala. Den procentuella fördelningen skulle motsvara Gauss normalfördelningskurva och det 
vanligaste betyget skulle vara tre. Detta system innebar att skalan inte sa något om vad 
eleverna egentligen kunde, utan det var kunskaper i relation till andra elever som gick i 
samma årskurs.  
 
Enligt Richardson (1999) ökade specialundervisningen kraftigt under 70-talet och problem 
med skolk och mindre önskvärt beteende i skolan var vardagsmat, därför infördes en 
möjlighet för vissa elever att på skoltid utföra praktiskt arbete. Kritiker ansåg att elever 
därmed fick en ofullständig skolgång och eleverna kallades utslagna. Politikerna ansåg att 
skolan hade fått en flum-stämpel som måste bort. Richardson (1999) menar att i och med Lgr 
80 växte kraven på kunskap, skolan blev mer decentraliserad och hade ramar för 
verksamheten. Läroplanen innehöll mål och riktlinjer vilket skulle garantera att den utbildning 
som eleverna fick skulle vara likvärdig, men lämnade stort utrymme för lokala tolkningar och 
variationer. Ämnena matematik och svenska fick ett större utrymme i skolans undervisning, 
svenskan skulle främja skolans roll som kulturförmedlare.  
 
Skolverket (2007a) skriver att den senaste läroplanen, Lpo 94, innebar att stadierna upphävdes 
och att förskoleklass infördes. Läroplanen ses som en mål och resultatstyrd läroplan där det 
införts två sorters mål, mål att sträva mot och mål att uppnå. Den har riktlinjer men inga 
direktiv om hur målen ska uppnås och kunskaperna ska bedömmas enligt kursplanernas 
kriterier. Det finns tre kvalitativa nivåer där mål att uppnå motsvarar godkänt. Maltén (1995) 
skriver att detta system tillsammans med timplanernas upplägg med garanterad tid för hela 
grundskolan, innebär att skolorna har förutsättningar att skapa en egen profil. För att skolan 
ändå ska vara likvärdig har det införts nationella prov i år 5 och 9 i ämnena matematik, 
svenska och engelska.  

Lärarnas utbildning och kompetens 
I skolans uppdrag har lärarna en viktigt och central del, Richardson (1999) skriver att i och 
med att skolan har utvecklats har även kraven på lärarna förändrats från att ha varit 
kunskapsförmedlande till att vara stödjande och stimulerande eftersom eleverna i större 
utsträckning ska kunna söka kunskap och analysera själva. Dessa förändringar ställer krav på 
att lärarna kompletterar sin utbildning men lämnar också en önskan om en bredare behörighet 
än att vara inriktad på ett stadium (låg- mellan- eller högstadium). Richardson (1999) skriver 
att det sker en förändring mot detta år 1988 då det blir två inriktningar för grundskollärare. 
Den ena inriktningen vänder sig mot år1-7 och har två fördjupningsalternativ att välja på SV 
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och So eller Ma och No.. Den andra vänder sig mot år 4-9 och har fyra specialiserings 
alternativ. 
 
2001 startade den nya lärarutbildningen som skulle ha en starkare vetenskaplig grund, där 
statusen och kvaliten skulle höjas samt att studenterna skulle komma närmare verksamheten 
och ha bättre kompetens inom pedagogik och special pedagogik. Utbildningen var ett resultat 
av förändringarna mot mål- och resultatstyrning men också för att möta framtidens osäkra 
uppdrag (Regeringen 2001). 
 
Andersson, Bach, Olander och Zetterqvist (2005) skriver att lärarutbildningen har gått från att 
ha varit starkt metodik-inriktat till att bli starkt teoretisk fast utbildningen behöver båda 
delarna. Andersson et al (2005) men även Myndigheten för skolutveckling (2005) tar upp att 
studenternas låga intresse för att utbilda sig inom No-ämnena är ett problem för samhället. 
Det skulle i framtiden kunna leda till att allmänheten inte skulle ha samma möjligheter att 
sätta sig in i frågor som rör naturvetenskap, miljö och hållbar utveckling. Ett annat problem 
som belyses är att lärarna i de tidigare åren inte får tillfälle att under handledning praktisera 
No-undervisning. Persson (2003) påpekar i sin studie att lärarnas bristande kompetens beror 
på att utbildningen innehåller för lite fysik och kemi och ligger på fel nivå. Vilket leder till att 
undervisningen påminner om svenska och bild. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att kompetensutveckling ska sammankopplas 
med aktuell forskning och syfta till att ge effekter på undervisningen i ett långt perpektiv. Det 
framgår även att det finns ett behov av kompetensutveckling både inom allmänna frågor men 
också inom ämnesmetodik och ämnesdidaktik bland lärarna. När de gäller No så anser 
Myndigheten för skolutveckling (2005) att intresset måste stimuleras och att det behövs en 
kompetenshöjning av lärarna upp till år 5.  

No i skolan 
Enligt Skolverket (2000a) var det meningen att kursplanerna skulle fungera som ett verktyg 
som skulle vara till hjälp för att skapa en mer nyanserad undervisning som skulle fånga 
elevernas intresse. En annan intention var att fokus inte skulle ligga på faktainlärningen utan 
att eleverna utifrån sin kunskap skulle lära sig att ta ställning och delta i diskussioner. I 
kursplanen för fysik står det att ämnet ”bidrar till förståelsen av betingelserna för jordens 
bildade och för livets uppkomst och fortbestånd och den ger en bakgrund till existentiella 
frågor./.../Fysikämnet ger argument för ställningstaganden i värdefrågor.” (Skolverket 2000b 
s.2). I kursplanen för kemi framgår det att ”Kunskaper i kemi är en viktig förutsättning för det 
moderna samhällets produktion, miljöarbete och hälsovård./.../I grundskolan utvecklas 
kunskaper i kemi för att kunna förstå, argumentera och ta ställning i frågor som rör t.ex. 
industriprocesser, produkter, produktanvändning, energiutnyttjande eller för att föreslå 
åtgärder i frågor som rör miljö och hälsa.” (Skolverket 2000c s.2) 
 
Sjøberg (2000) anser att naturvetenskapliga ämnen handlar om att beskriva och förstå naturen 
omkring oss där påståenden är förankrade i det som kan observeras. Naturorienterade ämnen 
(No) innebär att det handlar om skolans naturvetenskapliga ämnen. Sjøberg (2000) diskuterar 
kring fyra argument om varför skolan ska undervisa i No:  

 Ekonomiargumentet innebär att samhället har utvecklats och utvecklas fortfarande och 
därför finns ett behov av utbildade inom naturvetenskap och teknologi. Visserligen så 
förändras teknologin snabbt men den har sina rötter i naturvetenskapen som är en 
stabil grund. 
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 Nyttoargumentet innebär att No bidrar till att ge förklaringar åt vardagliga fenomen, 
men också att elever och lärare funderar kring till vilken nytta lärandet sker. Sjøberg 
(2000) anser att detta argument bör användas med försiktighet eftersom teknologin går 
så oerhört snabbt framåt samt att elever inte har några problem att använda teknologin 
utan att förstå hur den fungerar. 

 Demokratiargumentet innebär att kunna påverka en situation,exempelvis 
växthuseffekten, sur nederbörd eller att ha katalysator. För att kunna göra det måste 
eleven ha förståelse för situationen för att kunna veta vad som är bra och dåliga 
argument. 

 Kulturargumentet  innebär att de naturvetenskapliga teorierna ligger till grund för den 
världsbild som finns idag och att det är skolans uppgift att vidarebefordra denna 
kunskap. 

Andersson et al (2005) skriver att syftet med skolans No-undervisning är att eleven ska skaffa 
sig kunskaper så att eleven ska kunna se på världen med naturvetenskapliga ögon, men även 
att No ger ett mer giltigt och genomtänkt sätt att se på omvärlden.  

Undersökningar om elevers kunskaper i No 
Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, är en en internationell 
undersökning som genomförts i femtio länder och regioner 1995 och 2003 inom matematik 
och No. Att motsvarande undersökning genomförts vid två tillfällen gör att jämförelser över 
tid är möjliga. Undersökningen syftar till att beskriva och jämföra elevers prestationer och 
bekriva trender både nationellt och internationellt. I undersökningen är No indelat i biologi, 
fysik, kemi, geovetenskap och miljökunskap. (Skolverket 2004a). TIMSS visar att Sveriges 
kunskapsnivå ligger högre än medelvärdet internationellt i No, men att Sveriges prestation 
2003 är betydligt sämre än prestationen 1995. Undersökningen visar att 2003 års prestation 
för år 8 motsvarar 1995 års prestation för år 7. (Skolverket 2004a) 
 
En annan undersökning är Programme for International Student Assessment, PISA, ett 
OECD-projekt som har inriktat sig på tre kunskapssområden, naturvetenskap, läsförståelse 
och matematik. Vart tredje år avser projektet att utvärdera 15-åringars kunskaper och 
färdigheter som ligger nära vardagen och är av betydelse för det vuxna livet. Varje gång 
projektet har genomförts undersöks alla tre kunskapsområden men fokus har varit på ett av 
kunskapsområdena. Detta gör att resultatet från PISA inte ännu går att jämföra från gång till 
gång eftersom undersökningarna inte mätt exakt samma sak. Vad PISA hittills visat är att 
Sverige, i relation till övriga länder, tidigare låg högre över OECD-ländernas medelvärde än i 
senaste undersökningen som genomfördes 2006 (Skolverket 2007). 
 
Andersson et al (2005) presenterar resultatet av den nationella utvärderingen 2003, NU03, 
som syftar till att ge en bild av måluppfyllelsen i grundskolan inom biologi, kemi och fysik. 
Resultaten visar på en nedgång inom samtliga No-ämnen även om den största nedgången är 
inom kemi och fysik. Andersson et al (2005) kan även presentera ett resultat som visar att 
flickor anser att biologi är viktigare och mer intressant än fysik och kemi, medan pojkar anser 
att alla ämnen är lika intressanta  även om biologi och fysik anses lite viktigare än kemi. 
Eleverna upplever biologin lättare än kemi och fysik vilket även Skolverket (2004a) visar i sin 
rapport. Där framkommer också att svenska elever i genomsnitt värderar No lägre än andra 
länder. 
 
Alla tre undersökningarna pekar på att det finns en nedåtgående trend när det gäller elevers 
kunskaper inom No-ämnena.  
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Anledningar till att målen inte nås 
Enligt Skolverket (2004b) ger styrdokumenten ingen indikation om att något ämne är 
viktigare än något annat, men samtidigt påpekas att tre av skolans ämnen är i fokus (engelska, 
matematik och svenska). Anledningen till detta  är att det finns utformade nationella prov i 
dessa ämnen men också eftersom det är ämnen som eleverna måste ha minst godkänt i för att 
kunna söka till gymnasiet. Skolverket (2004b) menar att eftersom engelska, matematik och 
svenska har ett större utrymme i debatten finns det en risk att elever och lärare blir påverkade 
att tro att dessa ämnen skulle ha högre status än andra ämnen. Detta visar sig när eleverna ska 
ange hur viktiga ämnena är, då hamnar kemi och fysik bland de mindre viktiga ämnena, även 
föräldrarna är av den åsikten. Majoriteten (66-70%) elever anser att kemi, fysik och 
matematik tillhör de svåraste ämnena (Skolverket 2004b). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att elever i de lägre åldrarna har ett genuint 
intresse för No men för att hålla intresset vid liv så måste lärarna hitta fler intresseväckande 
ingångar och undervisningen bli mer varierad. Johannesson & Stenberg (2001) skriver att 
elevernas intresse påverkas av positiva förebilder, till exempel så har elever med No-
intresserade föräldrar ett större intresse för No än elever där föräldrarna är ointresserade. Som 
orsaker till elevernas ointresse för No nämns att eleverna uppfattar ämnena som skrämmande. 
 
Sjøberg (2000) resonerar kring hur elevens bild av forskare påverkar deras val av studier. 
Redan i unga år har eleverna en bild av forskaren som en tankspridd gråhårig man med farliga 
uppfinningar. Sjøberg anger att detta knappast kan bero på att eleven har hunnit skapa denna 
föreställning utifrån egna upplevelser utan att det snarare beror på andra källor som till 
exempel Uppfinnar Jocke i Kalle Anka, professor Kalkyl i Tin Tin och professor Balthazar. 
 
Harlen (1996) skriver att elever i år 6 har bestämt sig för om de tänker gilla naturvetenskap 
eller inte. Vilket innebär att om eleven inte har fått den vetenskapliga träningen de borde ha 
fått när de går ut år sex så kommer övergången till år 7 kommer att innebära en stor 
omställning. Johannesson & Stenberg (2001) skriver att det är en stor skillnad på pedagogiken 
och materialet när eleverna kommer upp i år 7. De skriver att i år 0-6 så handlar det om att 
leka fram kunskapen med roliga läromedel medan det från år 7 handlar om teorier, modeller 
och faktainlärning. Eleverna upplever härmed No som svårt och de elever som väljer att 
studera vidare inom No ses som ”plugghästar”. Skolverket (2004b) skriver att de 
naturorienterande ämnena till stor del är teoretiska och detta kan göra att elever finner ämnena 
abstrakt. Till exempel så anser eleverna att biologi är både mer intressant och viktigt i 
förhållande till de övriga naturorienterande ämnena. Biologin är lättare att relatera till än att få 
en känsla för kemins molekyler i vardagslivet. Lindahl (2003) skriver att det blir mycket nytt 
när eleverna kommer upp i sjuan eftersom deras erfarenhet av fysik och kemi är sparsam. 
Eleverna upplever därför ämnena som svåra och de har svårt att förstå varför de ska lära sig 
stoffet eftersom de inte kan koppla det till sitt eget liv, det saknas tillämpning av kunskaperna.  
 
Eskilsson (2001) visar i sin studie att eleverna har en förmåga att tidigt ta till sig och använda 
vetenskapliga ord och begrepp men att det behöver använda de nya begreppen ofta och i olika 
sammanhang. Även Vikström (2005) visar i sin studie att det är möjligt för unga elever att 
förstå abstrakta biologiska processer om läraren har kompetensen för det. Det gäller att 
läraren klarar av att identifiera de kritiska aspekter som finns i innehållet, vilket innebär 
skillnaden mellan om eleven når målet eller inte. 
 
Tidigare påpekades lärarnas kompetens som en bidragande faktor till att målen inte uppnås. 
Andersson et al (2005) anser att bristerna inom No för de tidiga åldrarna kan bero på att 
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lärarna är mer kompetenta inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena 
och inte behärskar No och då särskilt fysik och kemi lika bra. Detta anser Andersson et al 
(2005) kan leda till att lärarna inte undervisar lika mycket inom No. En annan anledning som 
anges är att lärarna i år 1-6 anser att vissa mål kan vänta till år 6. Lindahl (2003) visar i sin 
studie att eleverna inte har så stor erfarenhet av fysik och kemi i de lägre åldrarna och har 
svårigheter att förklara vad ämnena handlar om annat än experiment. 
Vikström (2002) skriver att lärarna utgår från sina egna intressen och förutsättningar när ett 
nytt område planeras och att de sedan tittar på vilka mål från kursplanen som kan kopplas till 
arbetet. Vidare framgår det att vissa mål inte bearbetas eftersom lärarnas kompetens inte är 
tillräcklig eller för att lärarna inte förstår målet. Vikström (2002) skriver att mål många gånger 
handlar om att göra, ett genomfört arbetsområde medför att ett mål kan bli avbockat. Studien 
visar att lärarnas kompetens är avgörande för hur läraren lyckas identifiera var eleven befinner 
sig och viktiga delar som eleven måste förstå innan eleven kan förstå ett större sammanhang. 
En annan viktig del som Vikström (2002) tar upp är att lärarnas ökade kompetens medförde 
att tron på vad eleverna skulle kunna prestera ökade. 
 
Andersson et al (2005) skriver att det inte är acceptabelt att bara en minoritet ska uppnå målen 
men säger samtidigt att samhället kräver mer och mer av skolan och lärarna vilket visar sig i 
kursplanerna som innehåller många kategorier av mål, totalt 125 mål bara inom No-ämena. 
Enligt Skolverket (2004b) anser No-lärarna att det behövs mer tid för att hinna uppfylla 
samtliga mål vilket då skulle behöva lösas genom att införa längre skoldag eller att något 
annat ämne måste stå tillbaka. En annan lösning som Skolverket (2004b) tar upp är att med 
tydliga styrdokument skulle eleverna och lärarna lättare kunna se helheten och inte arbeta mot 
en mängd mål inom varje ämne. Skolverket (2004b) tror att detta skulle kunna leda till att 
tolkningen bli mer likriktad, elevernas motivation, förståelse och lust att lära skulle öka. 
 
Även Persson (2003) anser att det finns stora brister bland elevernas kunskaper inom fysik 
och kemi. Anledningar till dessa brister ansåg lärarna i hans undersökning berodde på att de 
ämnena var extra arbetsamma men också att det berodde på bristande utrustning. Skolverket 
(2004a) tar även upp att lärare anger bristfällig lokal som en bidragande anledning till 
elevernas bristande kunskaper. 

Tolkning 
Ödman (2007) skriver att tolkningen uppkommer eftersom vi inte förstår och vi har en önskan 
att förstå och kunna orientera oss. Enligt Nationalencyklopedin (NE) innebär tolkning att hitta 
en innebörd i något som är utryckt på ett svårbegripligt sätt. Blidberg, Haldén och Wallin 
(1999) skriver att problemet när ett mål ska tolkas till en handling är att målet inte är 
utgångspunkten för tolkningen utan att medlet är utgångspunkten till vilket målet sedan 
kopplas. Blossing, Henckel, Henningsson- Yousif, Wallqvister & Österberg (1999) menar att 
med den decentraliserade styrningen lämnas mycket öppet för skolan att tolka vad det innebär 
och anger tre sätt som skolan kan gå tillväga. Det första handlar om att först sätta ut ramarna 
för verksamheten, värdegrunden, sätta upp handlingsplaner och regler samt att sätta upp en 
arbetsplan för hur målen ska nås. Det andra handlar om att utgå ifrån vad skolan vill att 
eleverna ska lära sig och utifrån målen sätta upp lokala kursplaner och kriterier. Det tredje 
sättet som Blossing et al (1998) nämner är med inriktning mot hur eleven ska lära sig då 
skolan fokuserar på arbetssätt och elevinflytande. 

Mål att sträva mot och mål att uppnå 
Målen är angivna i mål att sträva mot och mål att uppnå. Skolverket (2000a) anser att mål att 
sträva mot ska vara det som styr lärarnas planering och mål att uppnå ska fungera som en 
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hjälp för att nå en likvärdig utbildning. I år nio ska eleven minst ha utvecklat mål att uppnå 
kunskaper under skolgången. Mål att uppnå för år fem är ett riktmärke för om elevens 
utvecklas enligt läroplanen och kursplanens mål.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver att många skolor bearbetar de nationella målen 
genom att göra egna delmål, målkriterier, lokala arbetsplaner eller kursplaner som är mer 
konkreta och lätta att förstå. Risken med detta kan vara att när målen blir till arbetsområden 
och rutiner så kan målen förlora sin karaktär. Det framgår också att en del skolor arbetar först 
mot mål att uppnå för att sedan komma in på mål att sträva mot. 
Skolverket (2003) vill höja ett varnande finger för att lärarna på skolan inte för en 
diskussion angående tolkningen av målen utan att  

 
”styrdokumenten alltför mekaniskt bryts ner i delområden och överförs till innehåll i skolarbetet. En 
sådan utveckling skulle sannolikt innebära att skolarbetet alltför mycket blir en fråga om att ’gå 
igenom’ eller ’klara av’ olika innehållsliga moment”  (s.19) 

Begrepp i kursplanerna 
Enligt Skolverket (2000a) är uppnående målen är indelade  tre nivåer av kvalitativa 
kunskapsområden (natur och människa, naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens 
användning) som innehåller olika begrepp, dessa kan i sin tur delas in i tre nivåer som 
beskriver olika sorters kunnande:  

1. ha inblick och känna till är mål som eleven uppfyller om eleven känner igen något 
sedan tidigare (Skolverket 2000a).. Enligt Nationalencyklopedin (NE) innebär inblick 
”(möjlighet till) direkt studium ofta av ngt som inte utan vidare är tillgängligt” och 
känna till betyder att ”ha vetskap om”. 

2. ha insikt och ha kännedom är mål som eleven uppfyller om eleven aktivt kan delta vid 
en diskussion eller undersökning (Skolverket 2000a). Insikt innebär enligt NE 
”uppnådd (djupare) förståelse av underliggande orsaker, samband e.d.; vanl. grundad 
på medvetet tankearbete”. Walter (2005) anser att synonymt med insikt är inblick, 
förståelse och kännedom. Kännedom innebär enligt NE ”vetskap”. 

3. ha kunskap och kunna innebär att eleven ska kunna ta initiativ till en diskussion och 
leda den samt själv kunna genomföra en undersökning (Skolverket 2000a). Kunskap 
är enligt NE, att ha en ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge 
som ngn har lagrad i minnet etc.”. 

 
Sammanfattningsvis så kan man säga att skolan har utvecklas genom tiderna och att 
utvecklingen har inspirerats av olika kunskapsteorier. Läraren kommer utifrån sin kunskap 
och övertygelse att göra en tolkning av kursplanen och omsätta sin tolkning i praktiken.  
Beroende på vilken/vilka teori/er som finns i bagaget kommer undervisningen att utformas på 
olika sätt. Det finns många argument för att No är viktigt och ska ha en plats på skolans 
schema men undersökningar pekar på att elevernas kunskaper och intresse inom just fysik och 
kemi är bristande och avtagande. Bidragande anledning till detta kan vara att fokus ligger på 
de tre ämnen matematik, svenska och engelska eller att det finns ett ointresse bland lärare och 
föräldrar som är förebilder för eleverna. Andra anledningar kan vara lärarnas kompetens och 
hur tolkningen av kursplanen görs. 
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Syfte 
Syftet med studien var att med grundskollärares perspektiv få en inblick i hur kursplanernas 
mål för år 5  inom kemi och fysik, kan tolkas och anses bli uppnådda. 
 
Dessa frågeställningar var väsentliga för studien: 

 Hur tolkar läraren skolans uppdrag? 
 Hur tolkar läraren begreppen: 

mål att sträva mot 
mål att uppnå 
ha kunskap 
ha inblick 
ha insikt 
känna till  
ha kännedom?  

 Anser läraren att eleverna når målen för år 5? Vilka mål upplever läraren vara 
svårare/lättare att uppnå? 

 Hur vet år 4-6 läraren att målet är uppnått? 
 Vilka förväntningar har år 7-9 läraren på eleven? 

Metod  
I detta avsnitt beskrivs vilken sorts studie som genomförts, hur den genomfördes, etiken kring 
studien samt hur urvalet av deltagare gick till och hur materialet bearbetades. 

Kvantitativ eller kvalitativ studie 
Enligt Stukát (2005) handlar en kvantitativ studie om något mätbart och att det går att göra 
generaliseringar av resultatet medan en kvalitativ studie syftar till att förstå och tolka 
resultatet. Trost (2005) skriver att när frågeställningen handlar om ”hur många, hur ofta eller 
hur vanligt” (s.14) är det en kvantitativ studie medan att ”förstå” handlar om en kvalitativ 
studie.  
 
Jag valde att göra en kvalitativ studie eftersom mitt syfte och mina frågeställningar enligt 
Stukáts (2005) och Trosts (2005) beskrivningar var av kvalitativ art. 

Val av metod 
Stukát (2005) skriver att observation är en lämplig metod när man vill veta vad någon gör och 
inte veta vad någon säger att de gör. Nackdelar anges vara att det är tidskrävande och att man 
inte kan observera tankar och känslor. På grund av att det är en så tidskrävande metod valde 
jag att utesluta den eftersom jag endast har ett par veckor på mig att utföra arbetet. Hade jag 
haft möjligheten att följa lärarna under något år tror jag att observation hade kunnat ge mig 
svar på mina frågeställningar. 
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Stukát (2005) skriver att en enkät når ut till fler deltagare än vad som är möjligt med en 
intervju och att den inte riskerar att omedvetet styra svaret. I en enkät finns ingen möjlighet att 
kontrollera om frågorna är korrekt uppfattad. 
 
Eftersom jag inte var ute efter kvantiten så ansåg jag att risken att missuppfatta frågorna var 
ett argument som talade för att det inte var en metod som lämpade sig för denna studie. 
 
Kvale (1996) skriver att en intervju blir mer personlig än en enkät. Vid en intervju förs ett 
samtal där intervjuaren kan observera kroppsspråk och känslor hos den intervjuade. Med hjälp 
av följdfrågor kan  risken för misstolkningar minskas samt att det kan komma fram saker som 
inte skulle ha framkommit vid en enkät. Stukát (2005) skriver att intervjuen ger en möjlighet 
att följa upp idéer. Även Kvale (1996) menar att fördelen med en intervju är flexibiliteten men 
även öppenheten.  
 
Trost (2005) skriver att det finns intervjuer med hög respektive låg grad av standardisering. 
Hög grad innebär att att frågorna ställs på samma sätt och i samma ordning i varje intervju 
som genomförs. Låg grad innebär att frågorna formuleras efter den intervjuades språkbruk, 
ställs i den ordning som de passar in och att följdfrågor anpassas efter svaret på tidigare fråga. 
Stukát (2005) kallar en intervju där intervjuaren använder frågeområden som en ostrukturerad 
intervju.  
 
Trost (2005) skriver att intervjuer kan genomföras i grupp eller enskilt, risken med en 
gruppintervju är att inte allas åsikter kommer fram utan att det blir medhåll för den 
språksamma och dominantas åsikter. Trost (2005) och Bell (2006) skriver att den ovana 
intervjuaren kan ha svårt att koncentrera sig på intervjun och hålla reda på alla detaljer därför 
rekommenderas bandspelare som hjälp för minnet. En risk med bandspelare kan vara att den 
bidrar till att de som intervjuas inte är lika frispråkiga. 
 
I denna studie valde jag att genomföra intervjuer för att minimera risken för misstolkningar 
och möjligheten att kunns ställa följdfrågor, för att kunna vara så flexibel som möjligt valde 
jag att ha en låg grad av standardisering och använde mig av mind-map (se bilaga 1) med 
frågeområden vid genomförandet av intervjuerna. Frågeområdena utformades efter syftet och 
frågeställningarna för studien. För att alla lärare skulle komma till tals valde jag att göra 
intervjuerna enskilt, jag valde att använda en diktafon som stöd för minnet. 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att personer som deltar i undersökningar är skyddade av 
individsskyddskravet. Det innebär att personen inte får utsättas för kränkning eller 
förödmjukelse. Detta krav kan delas upp i fyra delar: 

 Informationskravet 
Innebär att den som blir intervjuad bör få veta i vilket syfte undersökningen görs, att 
deltagandet är frivilligt och att den intervjuade kan avbryta intervjun när som helst. 

 Samtyckeskravet 
Innebär att när studien sker på arbetstid bör samtycke fås från skolledningen. Här kan 
det vara viktigt att göra ett övervägande om de finns risk för att motverka 
individskyddskravet. 
Den intervjuade ska veta att det är en anonym intervju och kunna bestämma hur länge 
de vill delta. Om den som blir intervjuad vill avbryta ska det inte ske några 
påtryckningar eller vara några negativa konsekvenser. 
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 Konfidentialitetskravet 
Innebär att rapporten inte får innehålla uppgifter som kan röja de intervjuades identitet 
samt att personuppgifter inte får lämnas vidare. 

 Nyttjandekravet 
Innebär att uppgifterna som framkommit endast får användas i denna studie och att när 
studien är avslutad och godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. 

 
Dessa krav har jag tagit hänsyn till i arbetet med min studie. 

Urval av deltagare för studien 
Inledningsvis slog jag upp grundskolor på internet och ringde upp rektorerna på olika skolor. 
När jag fått kontakt med en rektor presenterade jag mig och mitt uppdrag samt frågade om 
skolan var intresserad av att delta. Rektorn gav mig namn på lärare som jag kunde kontakta. 
När jag fått kontakt med en lärare presenterade jag mig och mitt syfte, förklarade att jag sökte 
lärare som kunde ställa upp på att bli intervjuade och berättade att jag beräknade att intervjun 
högst skulle ta en timme. Lärarna bestämde tid och plats som passade dem för genomförandet 
av intervjun.  
 
Målet var att intervjua lärare i alla åldrar i grundskolan. Detta eftersom alla lärare är berörda 
av målen för år 5, antingen att lärarna jobbar med att uppfylla dem eller att de bygger vidare 
på dem. När det gäller antalet anser Trost (2005) att ett litet antal, fyra-fem stycken, är att 
föredra medan Kvale (1997) anser att man ska göra så många intervjuer att man tagit reda på 
det man ville veta. Jag valde att hålla mig till ett litet antal intervjuer men ändå så pass många 
att jag kände att jag fick något svar på mina frågeställningar. 

Genomförande 
Vid tillfället för genomförandet av intervjun anlände jag till platsen som läraren hade anvisat, 
vilket i alla fall innebar en plats på skolan där läraren arbetade. Jag utförde intervjuerna i 
arbetsrum, klassrum eller personalrum. I de flesta fall satt vi ostört men i något fall var det en 
annan lärare som kom och hämtade kaffe eller något annat. 
 
Första intervjun jag genomförde var en pilotintervju, vilket förespråkas av Trost (2005) och 
Bell (2006). Jag provade mitt upplägg med mind-map men utan diktafon. Efter intervjun 
talade jag in en sammanfattning av den på diktafonen. Då insåg jag fördelarna med att spela in 
hela samtalet så att viktig information inte ska glömmas bort samt att jag inte ska förvränga 
det som framkommit. I de övriga intervjuerna inledde jag med att fråga om  jag hade tillåtelse 
att använda diktafonen. Jag berättade att de var helt anonyma i mitt arbete samt att endast jag 
skulle lyssna på inspelningen och efter att arbete avslutats skulle den raderas. Alla lärarna 
gick med på att jag använde diktafonen så jag startade den och därefter berättade jag om min 
utbildning, presenterade mitt syfte och gav en kort bakgrund till varför jag gjorde denna 
studie. Oftast gjorde denna bakgrund att lärarna gav uttryck för sina åsikter och började 
berätta. Om inte bad jag läraren berätta om sin utbildning och erfarenhet innan jag började 
med frågeområdena för mitt arbete.  
 
Trost (2005) skriver att intervjuaren bör tänka på att använda sig av enkla och raka frågor utan 
onödiga små ord som alltså och typ. Vidare anser han att provocerande frågor och varför-
frågor ska undvikas. Kvalé (1996) anser att ledande frågor är lämpliga inom den kvalitativa 
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forskningsintervjun eftersom de kan ge en fingervisning om tillförlitligheten i svaren men 
även ett kvitto på intervjuarens tolkning. Dessa råd har jag försökt följa i mina intervjuer. 
  
Intervjuerna tog 30-60 minuter att genomföra, beroende på hur mycket läraren berättade och  
vilken årskurs läraren undervisade i. Efter intervjun tackade jag så mycket för att läraren hade 
tagit sig tid att delta i studien och förklarade hur värdefullt det var att läraren ställt upp. Jag 
tog mailadresserna till de lärare som var intresserade av att se rapporten i sin helhet för att 
kunna skicka dem en länk till arbetet. 
 
Totalt genomfördes åtta intervjuer av lärare med hjälp av diktafon. Fem lärare undervisade år 
4-6 där tre av lärarna hade inriktning mot No och två mot So. De tre lärarna som undervisade i 
år 7-9 hade samtliga utbildning inom No. 

Bearbetning av material 
Trost (2005) och Stukát (2005) skriver att materialet som är inspelat kan bearbetas genom att 
det skrivs ut på papper. Nackdelen är att det tar lång tid, blir många sidor att bearbeta samt 
man går miste om tonfall och tankepauser. Ett annat alternativ Trost (2005) föreslår är att 
skriva ner de viktiga bitarna för att sedan sammanfatta och strukturera alla intervjuer på 
samma sätt så att de blir lättare att göra en analys på dem. Stukát (2005) skriver att hur man 
än väljer att bearbeta materialet så krävs det många genomläsningar för att komma fram till 
det bakomliggande.  
 
Jag valde att lyssna igenom inspelningarna och skriva ner det som jag tyckte var av vikt för 
min studie under en rubrik som motsvarade en av mina frågeställningar. Därefter lyssnade jag 
ett flertal gånger och gjorde tillägg av relevanta uppgifter. Jag letade efter likheter och 
olikheter i lärarnas berättelser. När det gäller citeringen av lärarna så valde jag att följa Trost 
(2005) och justera från talspråk till skriftligt språk. Detta för att läsaren inte ska få en felaktig 
bild av vad lärarna sa, vilket kan bli fallet om alla små ord som saknar egentlig betydelse 
skrivs ut. För att syftningen i meningen skulle bli korrekt valde jag att byta ut exempelvis 
”de” mot ”eleven” för att underlätta för läsaren.  
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Resultat  
I det här avsnittet presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna med lärarna uppdelat 
efter frågeställningarna. 

Hur lärarna tolkar skolans uppdrag 

Alla de intervjuade lärarna talar om det Sjøberg (2000) kallar demokratiargumentet. Det 
innebär att skolan syftar till att eleverna ska förvärva kunskaper för att bli goda 
samhällsmedborgare som klarar av att fatta egna beslut. Lärarna menar att i det arbetet ingår 
att lära sig socialt samspel, att få tag på fakta och att värdera information, vilket stämmer väl 
med Skolverket (2006).   

Hur lärarna tolkar kursplanen 
Mål att sträva mot och mål att uppnå 
Lärarna i år 4-6 vet att det är strävansmålet som de borde sikta på men de arbetar med att 
bryta ner uppnåendemålen till egna kursplaner vilken de sedan följer. Precis som Vikström 
(2002) skriver handlar det om ett görande för lärarna. Det är olika moment som ska 
genomföras och när det är genomfört kan målet bockas av, vilket stämmer väl överens med 
problemen som Myndigheten för skolutveckling (2004) och Skolverket (2003) tar upp. 
Lärarna uttrycker att det är för många mål och att ”det finns lika många tolkningar som det 
finns lärare”. 
 
År 7-9 lärarna ansåg att då planeringen utgick ifrån mål att sträva mot uppfylldes mål att 
uppnå oftast längs vägen.. Om det sedan skulle finnas två sorters mål eller inte var lärarna 
oense om, en ansåg att det ledde till förvirrring medan en annan tyckte att det var ett bra 
upplägg om målen bara hade varit mer tydliga.  

Begreppen i kursplanernas mål att uppnå 
Det var stora svårigheter med att tolka begreppen vilket innebär att skolan har problem med 
likvärdigheten. 
 
Lärarna tyckte att begreppen var svåra att tolka och sätta ord på, många begrepp ansåg lärarna 
vara ganska lika. Det enda begreppet som nästan alla lärare var säkra på var ha kunskap, som 
lärarna ansåg ha högre krav än de andra begreppen. Lärarna beskrev det som ”ha färdighet att 
komma vidare i sitt tänkande”, ”då ska man verkligen kunna sätta ner den på papper 
egentligen” , ”det är befäst och eleven ska nästan kunna förmedla det vidare i sin tur”, ”att 
bygga vidare på den erfarenhet du har” och ”när man kan förklara hur något fungerar”. 
 
När det gällde de övriga begreppen känna till, ha insikt, ha inblick och ha kännedom var det 
betydligt svårare att ge en tolkning och många av lärarna tyckte att de sa samma sak. Lärarna  
uttryckte att  ”det här kan man diskutera hur länge som helst, de går att tolka på hur många 
sätt som helst”, ”Det är lite flytande. De måste bli mer lättförståeligt” och ”att ha insikt, 
inblick, kännedom och känna till är bara olika sätt att säga samma sak på” 
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En år 4-6 lärare förklarade ha insikt som att ”veta lite hur det hänger ihop men inte vara 
färdigutbildad” och en år 7-9 lärare ansåg att ha insikt var lite som att ha kunskap ”för att 
kunna ta beslut om vilket tvättmedel ska jag använda framför ett annat och varför, då behövs 
viss kunskap för att ha insikten”. 
 
Känna till och ha kännedom beskrevs av en år 4-6 lärare som att ”eleven vet att något finns 
men att eleven inte har någon kunskap om det” och av en annan som ”flyktig kunskap”. En år 
7-9 lärare tyckte att känna till var ”en mycket mycket mildare grad än att ha kunskap ungefär 
som att ha inblick, man kanske har hört någonting någon gång. Behöver inte kunna dem 
behöver inte rabbla dem man ska bara veta om dem”, vilket stämmer väl med Skolverket 
(2000a). Angående inblick ansåg en år 4-6 lärare att det var mer än att känna till och förklarar 
det ”man känner till ett basket lag, men om man har inblick så vet man vilka som spelar där”      

Måluppfyllelsen i kemi och fysik 
De flesta år 4-6 lärare ansåg att eleverna nådde målen för år 5. När de senare berättade vad de 
arbetade med i år 6 visade det sig att det var uppnående mål för år 5. ”optiken kommer här, 
ljudet och hörseln”. År 7-9 lärarna har en teori kring bristerna i måluppfyllelsen ”I år sex tror 
jag att de känner sig ganska klara efter nationella, jag tror inte att de plockar fram målen för år 
9, vilket skulle ha varit ganska intressant om de gjorde det”. Den bristande måluppfyllelsen 
förklaras ”det kan vara så att de har bearbetat målen men att vissa moment kräver flera 
genomgångar för att eleverna ska ta det till sig” eller att eleverna ”inte varit medveten om vad 
de har gjort”. 
  
Det fanns många olika åsikter om vilka mål som lärarna ansåg vara lättare eller svårare att 
uppnå inom kemi och fysik. När ett mål ansågs lätt berodde det på att läraren kunde utgå från  
en repertoar av moment som läraren genomfört förut eller att målen var nedbrutna i mindre 
och mer specifika mål, till exempel att eleverna ska kunna att ”luft består av ¾ kväve och ¼ 
syre”. När målen ansågs vara svåra berodde det på att läraren inte hade tillräckliga kunskaper 
inom området, utrustningen och lokalerna, att det inte var så intressant eller att formuleringen 
av målet var svår. 

Faktorer som lärarna anser påverkar deras möjligheter att nå målen 
Under intervjuerna framkom ett antal faktorer som påverkade lärarnas möjligheter att nå 
målen. De flesta faktorerna handlade om ramar för verksamheten men ett par handlade om 
attityd och kompetens. 
 
Ramfaktorer som framkom var  

 tidsbrist eftersom det finns så många mål och att lärarna känner att matematik, svenska 
och engelska måste prioriteras. 

 gruppstorleken, bristfällig lokal och utrustning gjorde att det inte gick att genomföra 
den önskvärda undervisningen, till exempel att laborera. 

 
Attityd- och kompetensfaktorer 

 Intresset bland lärarna styrde undervisningen 
”det beror mycket på vad eleverna har haft för lärare innan och vad den läraren är 
intresserad av. De ämnen som lärararen tycker är roligare eller brinner för själv blir 
mer positivt behandlade”.  

 Både elevernas och lärarnas kompetens varierade. ”en del elever har koll, de läser 
tidningar som Ilustrerad vetenskap och liknande och en del har ju inte gjort någonting 
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alls”, ”biologi har eleverna stött på på olika sätt och det är det som eleverna upplever 
vara No. Många är trots detta väldigt nyfikna på ämnena men att de hade hört att det är 
jättesvårt och jättekrångligt så att de stänger dörrarna för sig själv”. Lärarna pratar om 
att de för elevernas skull väver in ämnena i varandra ”jag pratar aldrig kemi eller 
fysik, jag väver in i varandra så att det får en helhet vilket ger en bättre förståelse” . De 
lärare som inte hade inriktning mot No ansåg att de hade för få poäng inom No för att 
klara undervisningen på ett tillfredställande sätt. 

 Språket i läromedlen ansågs vara för svårt och abstrakt, lärarna ansåg att eleverna inte 
hade mognaden att förstå begreppen. 

Hur år 4-6 lärarna anser sig veta att eleverna når målen 
När det gällde att bedöma om eleverna uppnått målet använde sig år 4-6 lärarna till största 
delen av av kvantitativa metoder. Lärarna använde sig också av en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ metod eftersom lärarna ansåg att tiden inte räckte till för att enbart genomföra 
kvalitativa metoder.  
Kvantitativa metoder som lärarna nämner är  

 handuppräckning där lärarna utifrån hur många händer som sträcktes upp kunde 
avgöra hur väl eleverna hade kunskaperna,”de som kan räcker upp händerna och de 
som inte kan vill inte synas” 

 skriftliga prov/diagnoser 
 diskussioner i grupp där diskussionen redovisades för de andra eleverna på något sätt 
 eleverna får testa sig själv   

Kvalitativa metoder som lärarna nämner är 
 muntliga prov där läraren satt ner och diskuterade med eleven 
 rätt frågeställningar ”förklara hur”, ” förklara vad som menas med”, ”hur tänker du 

här”, ”hur fungerar det här egentligen” 
 
Lärarna resonerade att ”även om eleverna inte förstått det nu så kanske det har sått ett frö som 
gör att polletten trillar ner vid nästa tillfälle” och anser sig ha en sådan relation till eleverna att 
de har en ”känsla för hur de ligger till”. 

År 7-9 lärarnas förväntningar  
Attityd- och kompetensfaktorerna återkom när år 7-9 lärarna pratade om förväntningar på 
eleverna när de kommer i år 7. Det är tydligt att de tidigare åren i skolan kan bidra till att 
förändra elevernas attityder och förutsättningar inför år 7. Dessa förändringar menar år 7-9 
lärarna kan ske med enkla medel bara det finns kompetens bland lärarna. 
 
Lärarna vill att det ska följa med ett dokument med eleven som talar om vilken erfarenhet 
eleven har om ämnena. Lärarna vill inte att eleven kommer med en inre blockering, där de har 
föreställningen att ”fysik och kemi är svåra ämnen och att det är de duktigaste eleverna som 
klarar de ämnena”.  Önskemålet är att eleven tidigt har kommit i kontakt med ämnena ”om 
man börjar tidigt med fysik och kemi och säger att nu håller vi på med kemi och nu håller vi 
på med fysik och se vad duktiga ni är. Till exempel att bara gå ut på en lekplast och pröva en 
gunga eller en rutschkana eller karusell och känna krafterna som de sedan ska rita kraftpilar 
på”. Eller att år 7-9 följer år 4-6 spår och är ämnesintegrerat eftersom det kan vara svårt att 
skilja ämnena åt ”vad är fysik och vad är biologi när det handlar om ögats funktion?”. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet för denna studie. 

Metoddiskussion 
Valet av metod anser jag var rätt för denna typ av studie. I efterhand kan konstateras att jag 
inte hade lyckats få ihop materialet genom observation eller enkät med den tid jag hade till 
mitt förfogande. Intervjuer tycker jag var ett bra val, det gav mig tillfällen att utveckla 
lärarnas svar eller kontrollera att jag förstått något korrekt. Strategin med mind-map var en väl 
fungerande eftersom jag hann olika långt i min inledande bakgrundsbeskrivning, vilket ledde 
till att alla intervjuer hade olika upplägg och jag trots det hade en bra översikt. Visserligen 
hade jag velat ha ut mer av mina intervjuer och ställa fler frågor. Man kan säga att det är först 
när man genomfört studien som man verkligen vet vad det är man vill studera och vad man 
ska fråga. 
 
Att jag kontaktade rektorerna för urval av deltagare till studien har jag inte ångrat eftersom 
urvalet på så vis inte påverkades av mig och mina erfarenheter av läraren. Detta kan ha 
bidragit till att lärarna är representativa för många andra lärare. Om rektorns val kan ha 
påverkat studien har jag funderat över, kanske var det så att rektorn hade vissa kriterier som 
till exempel utbildning eller en bra förebild för skolan. Lärarna jag träffade var inte 
annorlunda eller ovanliga på något sätt och kunde fritt prata och dela med sig av sin 
erfarenhet, utan att det lät konstlat och tillgjort.  
 
Diktafonen kan ha påverkat lärarna att säga mer korrekta svar till en början eftersom jag 
noterade att de sneglade på diktafonen. Att döma av lärarnas svar där det framkommit att det 
finns brister verkar de ha kommit över det obehag den eventuellt kan ha orsakat. Vid någon 
intervju stängde jag demonstrativt av diktafonen efter intervjun för att se om lärarna då ville 
tillägga något som inte kommit fram under själva intervjun. Eftersom det inte blev reaktion 
tolkade jag det som att läraren var nöjd med det som blivit sagt. Skulle genomföra en liknande 
studie igen skulle jag definitivt använda mig av diktafon eftersom det var ovärderligt att 
kunna lyssna på intervjun, svaren och tonfallet igen och igen. Vid två av intervjuerna kom det 
in en annan lärare i rummet, vilket kan ha gjort att den intervjuade tappade fokus, men när jag 
lyssnar på inspelningen så tycker jag inte att det märks på läraren. 

Bortfall 
Det var ett stort bortfall av lärare som undervisade i år 1-3, några av lärarna som avböjde 
lämnade en anledning till varför de inte ville delta. Då frågade jag om jag fick använda mig av 
den i mitt arbete. Jag tror att det hade varit relevant för min studie och jag tror att lärarna hade 
kunnat bidra även om de vid första tanken kände att fysik och kemi var främmande ämnen. 
Det hade varit intressant att veta om det undervisas i fysik och kemi och vilka hinder det 
eventuellt finns för att de ska kunna undervisa inom de ämnena. 
 
Det var ett visst bortfall i de övriga åldrarna men de ersattes andra lärare. Eftersom jag inte 
letade efter vissa kvalitéer hos lärarna, annat än att år 7-9 lärarna undervisade i No, anser jag 
inte att det har påverkat resultatet. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Stukát (2005) skriver att validitet handlar om att det som skulle mätas är det som blivit mätt 
där en brist kan vara hur ärlig den intervjuade har varit. Att lärarna har varit ärliga eller inte i 
min studie är svårt att säga med säkerhet men som jag tidigare påtalade så kom det fram 
mindre smickrande uppgifter vilket kan tolkas som att lärarna varit ärliga. 
 
Vidare skriver Stukát (2005) att reliabilitet handlar om kvaliteten på mätintrumentet där 
brister kan vara att antingen jag som intervjuade eller den som blivit intervjuad har gjort en 
feltolkning av en fråga eller ett svar. För att minimera risken för att feltolka den intervjuades 
svar så har jag lyssnat igenom inspelningen många gånger och återgett det lärarna sagt genom 
att citera. Trost (2005) anser att reliabilitet har att göra med att något inte är slumpmässigt och 
att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen gjordes igen. Trost (2005) skriver att 
”Vi gör alltfort nya erfarenheter och möter nya situationer, vår föreställningsvärld förändras 
succesivt vilket allt innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras” 
(s.112) och uttrycker att det därför är märkligt att tala om reliabilitet när det är människor som 
deltar. 
 
Stake (1995) beskriver något som kallas naturalistisk generalisering vilket innebär att den 
baseras på personlig erfarenhet. Han menar att även en studie utförd med ett litet antal 
intervjuade kan  generaliseras för andra i en liknande situation, om de intervjuade inte är 
utstickande eller avvikande utan andra kan känna igen sig i det som framkommit. 

Resultatdiskussion 
Hur lärarna tolkar skolans uppdrag 
Lärarna inom grundskolan verkade ha en klar bild över skolans uppdrag som stämde väl 
överens med läroplanen. Själv trodde jag att det skulle finnas vissa skillnader i lärarnas svar. 
Det är svårt att avgöra om lärarnas samstämighet berodde på att det är det ”rätta svaret” eller 
om det var hur de faktiskt såg på sitt uppdrag. Det hade varit intressant att fråga vidare på det 
området och få veta hur skolans uppdrag speglar sig i undervisningen rent konkret. Om tiden 
funnits kanske observationer hade kunnat ge en mer rättvis bild om synen på uppdraget. 
Tänkvärt är att det finns en skillnad i vad man säger att man gör och vad man verkligen gör. 

Mål att sträva mot och mål att uppnå 
När det gäller strävansmålen verkade det som att lärarna hade förstått att det är huvudmålet,  
men att efterleva dem var svårare.  Nästan alla år 4-6 lärare ansåg att de uppnåde målen i år 5, 
men vid närmare undersökning visade det sig att lärarna siktade på uppnående målen istället 
som egentligen är ett minimum. Detta tillsammans med att det var rutin att arbeta med målen 
till och med år sex leder till att alla elever inte når målen för år 5. Lärarna har inte anpassat sig 
till Lpo 94, utan har fortfarande kvar Lgr 80 och stadie-tänkandet. Lärare skalar av 
kursplanerna och förenklar dem efter vad de tror att eleven har för mognad. Undersökningar 
pekar på att begreppsbildningen med fördel kan börja tidig och att lärarens kompetens är 
avgörande för vad läraren tillskriver sina elever för möjligheter. Det är tydligt att de 
kunskapsteorier som lärarna har i bagaget kan vara begränsande för elevernas 
kunskapsutveckling. 

Begreppen i kursplanernas mål att uppnå 
Att tolka begreppen i kursplanernas mål att uppnå visade sig vara svårt men varje lärare hade 
skapat sig en egen rangordning av vad begreppen innebar för prestation av eleven. Dessa 
rangordningar skilde sig åt lärare emellan men även vid jämförelse mot Skolverket (2000a). 
Mål att uppnå för år 5 säger alltså ingenting om elevernas kunskap när de kommer till år 7, 
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eftersom tolkningen skiljer sig åt från lärare till lärare och från skola till skola. Vad händer  
när lärares olika tolkningar ska omvandla elevernas kunskaper till betyg? Hur rättvist är 
betygssystemet? Är det en likvärdig skola? Vad är likvärdig? Är det att alla elever får samma 
stoff? Jag anser att en likvärdig skola innebär att eleven får möjlighet att utveckla sina 
förmågor. För att det ska vara en möjlighet krävs kompetenta lärare i alla åldrar, vilket ställer 
krav på lärarutbildningen men även på kompetensutveckling. Bristfälligutbildning är inte 
något som grundskollärarna ska anklagas för utan de ska bli hjälpta att få de redskap som 
behövs för att kunna utöva sin profession. 

Måluppfyllelsen i kemi och fysik 
Det är tydligt att lärarna inte har anpassat sig till förändringarna som skedde i och med Lpo 
94. Detta bidrar till att det finns olika tolkningar om eleverna når målen eller ej.   
 
Vissa mål pratade lärarna mer om och gav mer exempel på vad de kunde göra med eleverna. 
Det kan tolkas som att lärarna anser att görandet är lika med lärandet, vilket nödvändigtvis 
inte är samma sak. Fokuserandet på görandet kan vara en anledningen till att år 7-9 lärarna 
anser att det finns brister i måluppfyllelsen. Ett annat sätt att tolka lärarnas uppfattning om 
mål som är lätt att uppnå kan vara att lärarna har god kompetens inom eller stort intresse för 
området, vilket gör att målet är lättare att tolka och förstå. Jag skulle vilja utveckla målen som 
lärarna ansåg lättare och ta reda på om de bearbetades mer än andra mål eller om läraren 
återkom oftare till dessa mål. Samma sak för de mål som upplevdes svårare; om svårigheterna 
beror på formuleringen vart vänder sig läraren för att få hjälp med tolkningen? Om 
svårigheterna beror på bristande kompetens eller intresse, bearbetas målet överhuvudtaget då? 
När det handlar om lokal och utrustning, blir det lärardemonstrationer då? 

Faktorer som lärarna anser påverkar deras möjligheter att nå målen 
Lärarna lägger stort fokus på de ramfaktorer de anser minskar deras möjligheter att nå målen. 
Jag förstår att lärare känner stress om de tittar på alla mål som finns och om läraren försöker 
att bocka av mål för mål. Precis som Skolverket (2004) tar upp så kommer stressen att minska 
om lärarna ser helheten utan att alla målen skymmer sikten. Fokus borde ligga på de faktorer 
som lärarna verkligen kan påverka, till exempel kan  svårigheterna med språket inom fysik 
och kemi sannolikt bero på att eleverna inte har fått den träning som Andersson (2001) menar 
behövs. Eller är det så att läraren har svårigheter att förstå begreppen själv? Det är omöjligt att 
förklara något man inte förstått. Lindahl (2003) anser att lärare i de tidigare åren borde 
undervisa mer inom ämnena för att öka intresset och minska svårighetsstegringen som sker 
när eleven börjar år 7. Vikström (2005) och Eskilsson (2001) studier visar att elever i lägre 
åldrar kan lära sig avancerade processer och begrepp. Därför håller inte argument som att 
eleverna inte skulle ha mognaden eller förmågan att lära sig fysik och kemi. 
 
I arbetet med min studie tog jag kontak med år 1-3 lärare för att få deras vinkling i mitt arbete. 
Resultatet av kontakten med lärarna var att jag blev medveten om hur lågt prioriterad fysik 
och kemi var i år 1-3. Vid kontakten med en lärare blev jag informerad om att det inte var ett 
prioriterat område på deras skola, att det i allafall var tre-fyra år sedan som de arbetade aktivt 
med fysik och kemi så det fanns inte några dokumenterade uppgifter på området. Läraren 
menade på att det inte fanns några uppsatta mål på skolan och att det är något som kommer in 
först på mellanstadiet. En annan lärare ansåg sig vara ”eftersatt” på området och inte kunna 
bidra med något. Ytterligare ett svar jag fick var ”Fysik och kemi? Nä, det jobbar vi inte 
med!” och slutligen var det en lärare som funderade om jag visste att jag kommit till år 1-3. 
Anmärkningsvärt är att mål att sträva mot gäller hela grundskolan och därför borde arbetet 
mot dem inledas redan i år 1. 
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Något jag blev väldigt förvånad över var att det i grund och botten var lärarens intresse som 
styrde över undervisningen, detta kan få allvarliga konsekvenser. Det blir som ett moment 22, 
lärarna undervisar inte fysik och kemi på grund av bristande intresse vilket gör att eleverna 
inte upptäcker hur intressant det kan vara, vilket leder till att färre har kunskaper inom 
ämnena i en tid då dessa är synnerligen viktiga.  
 
När det gäller ämnesintegrering tror jag att det skulle underlätta om eleverna blev bekant med 
begreppen fysik och kemi innan de kommer till år 7, särskilt om eleverna kommer att läsa 
uppdelade ämnen och inte No-block. Jag håller med om att ämnesintegrering ger en bra 
helhetsbild men att eleverna inte får höra talas om fysik och kemi bidrar till onödiga 
svårigheter. 

Hur år 4-6 lärarna anser sig veta att eleverna når målen 
Jag känner mig aningen tveksam till om lärarna verkligen kan göra en kunskapsbedöming 
med hjälp av t.ex handuppräckning. Kan läraren verkligen veta att bara för att jag räcker upp 
handen så kan jag, eller bara för att jag inte räcker upp handen så har jag inte kunskapen?  
 
Skriftliga prov och diagnoser kan vara en lättillgänglig metod, vilken också kan tyckas bygga 
på fakta om vad eleven kan. Men vad är det som mäts? Är det elevens kunskap eller vad 
eleven kunde prestera vid det tillfället? Jag tycker att varje prov borde följas upp med en 
diskussion om svaren, dels för att frågorna kan missuppfattas men också för att eleven kan ha 
kunskaper som inte står nedskrivna.  
 
Diskussioner i grupp tror jag kan vara givande för eleverna i och med att deras ståndpunkt och 
argument testas, men också för att de får ta de får vidgade vyer. Att göra en 
kunskapsbedömning av eleverna ser jag som svårt. För att kunna bedömma eleven borde 
läraren sitta med och lyssna hela tiden., vilket lärarna ansåg att tiden inte räckte till.  
 
Att eleverna testar sig själv ger inte läraren information om vad eleven kan, men det kan 
hjälpa eleven att ta reda på vilka brister som finns. Att använda rätt frågeställningar ser jag 
som en självklarhet vid både muntliga och skriftliga tillfällen. De ger en naturlig start på en 
diskussion och är inte ledande. 
 
Sen kan man ju fråga sig hur lärare ska kunna bedöma en elevs kunskaper om de inte har 
tillräcklig  kompetens? 

År 7-9 lärarnas förväntningar 
Att jag fått höra av elever att de träffar ämnena fysik och kemi för första gången i år 7 kan 
bero på att ämnena till stor del undervisades integrerat med andra ämnen i år 4-6, och på så 
vis inte haft en aning om att de läser fysik eller kemi. Därmed är det inte sagt att 
ämnesuppdelningen är att föredra framför ämnesintegrering. 
 
År 7-9 lärarna är inne på att lärare i de tidigare åren göra en stor insats för elevernas 
motivation och förståelse inom ämnena. Jag tror att om eleverna skulle vara motiverade när de 
kom till år 7, skulle undervisningen få andra dimensioner och ge helt andra förutsättningar 
både för eleven men även för samhället.  
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Implikationer för min framtida yrkesroll 
Resultatet blev inte så överraskande när man läst all litteratur kring ämnet. Det mest 
överraskande är att jag nu insett att den fem år långa utbildning jag precis genomgått inte gett  
nycklar jag verkligen behöver. Jag anser att utbildningen inte gett den helhet som jag 
förväntas ge till mina blivande elever, utan socialiserat in mig i ett arbetssätt där man kollar 
målen i kursplanen och konkretiserar dem så att eleverna kan hitta målen de ska lära sig i sin 
kursbok. Med tanke på hur mycket lärare förväntas tolka och förhålla sig till anser jag att 
utbildningen borde ha speglat det. Jag har insett att jag har mycket arbete kvar och att jag 
aldrig kommer att  bli fullärd. Jag har fått inblick i tidigare år-lärares arbete och tankar kring 
fysik och kemi vilket bidragit till min övertygelse att kommunikation och samarbete mellan 
avlämnande och mottagande lärare måste förbättras. År 7-9 ska vara en fortsättning på de 
tidigare åren. Därför måste ett samarbete upprättas för att det ska bli en kontinuitet för 
eleverna och för att minska riskerna för att de bara får upprepningar av sådan de gått igenom 
eller att det blir för mycket nytt. Jag tycker att det skulle vara många vinster om det fanns en 
slags fadderverksamhet där tidigare- och senare års lärare kunde ge stöd och inspirera 
varandra samt ha ett utbyte av varandras professioner. Slutsatsen som jag dragit är att lärarnas 
kompetens är otroligt viktig för att kunna tolka målen, men även för att kunna bedriva en 
varierad undervisning som väcker elevernas intresse. Även om kompetensen finns så kan det 
vara svårt att tolka målen, därför bör en omarbetning av målen ske. Följt av en utbildning för 
lärarna om hur dokumenten förväntas användas för att vi ska sträva mot samma mål allihopa.  

Framtida forskning  
Efter att ha skrapat lite på ytan av målens innebörd tycker jag det vore intressant att 
undersöka: 

 vad varje mål innebär och med vilken metod det undervisas  
 faktorer till varför vissa mål ses som lättare/svårare 
 mål att uppnå för år 9  
 hur år 1-3 lärare ser på mål att sträva mot och mål att uppnå och vilka mål de arbetar 

mot 
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