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“The most important factor influencing learning is what the learner 
already knows. Ascertain this and teach him accordingly.”

Ausubel (1968 p. VI)



Abstrakt
Vår studie baserar sig på det faktum att skolan enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna 
har som skyldighet att tillvarata alla elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. Syftet med 
studien var att studera mötet mellan elevers grundskolekunskaper och gymnasieskolans krav 
och förväntningar i de naturvetenskapliga ämnena, samt att beskriva variationen mellan 
uppfattningarna om detta fenomen hos såväl elever som lärare.
Studien innefattar både en enkätundersökning samt efterföljande intervjuer med såväl elever 
som gymnasielärare. Enkätundersökningen fick ligga till grund för urval av intervjudeltagare. 
Som analysmetod för både enkäten och intervjun använde vi den fenomenografiska 
forskningsansatsen, vilken innebär att man ämnar beskriva variationen av olika uppfattningar 
om ett specifikt fenomen. Resultatet av studien visar att eleverna har uppfattningen att 
kemiämnet hade en svår övergång från grundskolan till gymnasiet, medan biologiämnet anses
ha en lätt och smidig sådan. Även lärarna ger uttryck för denna uppfattning. Både elever och 
gymnasielärare anser att lärarna tillvaratar förkunskaper både muntligt och skriftligt. 
Dessutom uttrycker eleverna ännu en uppfattning, där de menar att lärarna även tillvaratar 
förkunskaper med hjälp av kurslitteraturens första repeterande kapitel. Som orsaker till dåliga 
förkunskaper angav elever och lärare grundskolan och NO-läraren. Här angav eleverna 
dessutom ”eleven själv” som ytterligare en faktor.

Nyckelord: fenomenografi, tidigare kunskap, naturvetenskap, övergång, gymnasieskola



Förord
Först vill vi rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Anna Vikström som har peppat 
oss och givit oss konstruktiv kritik.

Tack till alla de elever och lärare som har medverkat i studien och avsatt tid för oss. Det är ni 
som har gjort denna studie möjlig.

Vi vill också tacka varandra för ett trevligt samarbete och intressanta diskussioner.
Det har varit givande att skriva denna uppsats och vi hoppas att den även kan ge upphov till 
tankar hos andra, framförallt de som arbetar med naturvetenskapliga ämnen i skolan.

Luleå, Januari 2009

Maria Mäkitalo och Linnéa Utterström
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1. Inledning
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi undervisat elever som läser 
naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Ett problem som vi stött på är svårigheten att ta 
tillvara på alla elevers förkunskaper. Forsberg & Wallin (2005) skriver att lärarens uppgift är 
att i samspel med eleven främja elevens lärande. Detta kanske inte är svårt när man undervisar 
enstaka elever men i en stor grupp med elever är det svårt att ta tillvara och utnyttja varje 
elevs förkunskaper i undervisningen. Ellmin & Ellmin (2001/2002:2) skriver att det krävs ett 
växelspel mellan det man vill uppnå,  förkunskaper, upplevda problem med utgångspunkt i 
den kunskap man besitter samt de erfarenheter man får, för att kunskap ska kunna utvecklas. 
Det är alltså viktigt att som lärare kunna ta tillvara och använda elevernas förkunskaper.

I läroplanen för de frivilliga skolformerna står att läsa om skolans skyldighet att tillvarata 
elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2009e). Eftersom vi som lärare är 
förpliktigade att följa styr- och stöddokumenten tyckte vi att det skulle vara intressant att ta 
reda på hur detta sker i verkligheten, dels genom en elevs ögon och dels ur ett lärarperspektiv. 
Omvandlingen av studiens resultat från teori till något som kan omsättas i praktiken kan ge ett 
värdefullt stöd både för vår kommande profession samt för andra lärare.

2. Syfte
Syftet med uppsatsen är att studera mötet mellan elevers grundskolekunskaper och 
gymnasieskolans krav och förväntningar i de naturvetenskapliga ämnena, samt att beskriva 
variationen mellan uppfattningarna om detta fenomen hos såväl elever som lärare.

Vissa av våra forskningsfrågor är delvis uppdelade en A- och en B-del. Detta är för att 
resultatet ska kunna redovisas på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. De är som följer:

1. Hur uppfattar eleverna övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan med 
avseende på den kunskap de inhämtat i de naturvetenskapliga ämnena i relation till 
gymnasieskolans krav?

2. Hur (A) uppfattar eleverna att gymnasielärarna gör för att tillvarata deras tidigare 
kunskaper/erfarenheter, och hur (B) uppfattar lärarna att de själva gör detta?

3. Vilka krav ställer gymnasielärare på grundskolans undervisning och elevers 
grundskolekunskaper i naturvetenskap? 

4. Vilka faktorer ligger enligt (A) elever och (B) lärare till grund för att elever har 
otillräckliga kunskaper när de börjar gymnasieskolan?

5. Vad ser lärarna (A) för svårigheter med att tillvarata förkunskaper och hur arbetar de 
för att (B) förbättra detta?
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3. Litteraturgenomgång

3.1 Kunskapsbegreppet
I ordlistor och uppslagsböcker hittas idag en definition av ordet ”kunskap” som härrör från 
Platon. Enligt denna definition menas att kunskap är något vi har som utgångspunkt eller 
något vi tror är sant. Platons efterföljare, Aristoteles, talade om tre områden inom begreppet 
kunskap; episteme vilket innebär vetenskaplig-teoretisk kunskap, techne som omfattar 
praktisk-produktiv kunskap och fronesis som står för praktisk klokhet. Kort kan detta 
sammanfattas som vetandet, kunnandet och klokheten, vilka hela tiden ska stå i relation till 
varandra (Gustavsson, 2002). 

Under 1970-talet hände något i skolans värld som vände upp och ner på den tidigare synen på 
kunskap. Det var den pedagogiska progressivismen som tog fart och med den hamnade 
elevens aktivitet, intresse och motivation som en del av en process i fokus. Den tidigare 
förmedlingspedagogiken fokuserade mer på det färdiga resultatet. Här är kunskapen också 
given genom vetenskaplig forskning, och kan därför varken diskuteras eller ifrågasättas. 
Motsättningarna mellan progressivism och förmedlingspedagogik finns kvar än idag (ibid.).

En bidragande orsak till att kunskapssynen i samhället förändrades, var datorchipsets 
uppkomst 1971. Detta tog marknaden med storm under 1980-talet och man började tala om 
”informationssamhället”. Samtidigt kom också ett mer humanistiskt synsätt upp i dagen, 
introducerat av Georg Henrik von Wright som menade att det krävs mer än vetenskap och 
förnuft för att skapa det goda för människan. Han lyfte med andra ord individens utveckling. 
På 1980-talet började man också att tala om bildning som en väg för individen och som 
motvikt till den ekonomisering som skett av kunskapen. Kunskap kom att bli en 
produktionsfaktor att räkna med (ibid.).

I skolans värld stod kunskapsbegreppet som sådant inte i fokus förrän i läroplanen som kom 
1992, vilket innebar en introduktion av de fyra kunskapsformerna. Här fanns faktakunskap
vilken innebär ren information och regler, förståelsekunskap som innebär att förstå mening 
och innebörd i t.ex. ett fenomen, färdighetskunskap vilken inbegriper handling, dvs. att vi vet 
hur man gör och sen gör det. Den sista kunskapsformen är förtrogenhetskunskap vilken 
räknas till bakgrundskunskaper där sinnliga upplevelser ligger till grund för att göra 
bedömningar (ibid.).

3.2 Perspektiv på lärande
Begreppet fenomenografi utvecklades med en professor i pedagogik vid namn Ference 
Marton som ledare för en forskningsgrupp titulerad INOM-gruppen vid Göteborgs 
Universitet. Det är en kvalitativ, empirisk analys- och forskningsansats (Marton & Booth, 
2000). Att den är kvalitativ betyder att man önskar gestalta eller beskriva människors 
uppfattningar av omvärldens olika aspekter (Uljens, 1989). 

En djupare inblick i ansatsen presenteras närmare lite senare i uppsatsen. Marton & Booth 
(2000) menar att man inte ska se fenomenografin som en teori, även om den innehåller 
teoretiska element, utan den ska ses som en forskningsansats som hanterar en viss typ av 
forskningsfrågor. 
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Fenomenografin fokuserar på människans olika sätt att erfara omvärlden. ”Att erfara” kan 
sägas vara att skilja ut något ur ett sammanhang och att relatera det till ett annat (Marton & 
Booth, 2000). Vidare studerar ansatsen enligt Uljens (1989) uppfattningar. ”Att uppfatta” 
förklarar Uljens är att skapa mening mellan sig själv och världen runt omkring. När detta sker 
bildas ett ramverk inom vilket, människan kan bilda kunskap. Uppfattningar är oreflekterade 
och utifrån dessa resonerar och handlar vi. Det har heller ingen betydelse om uppfattningarna 
är sanna eller inte, utan det viktiga är att utröna hur ett fenomen uppfattas (ibid.).

3.2.1 Fler aspekter på inhämtning av kunskap
För att förtydliga fenomenografins syn på hur människan inhämtar kunskap presenteras här 
andra sätt att se på samma fenomen.

Behaviorismen härrör från USA från 1900-talets första hälft. Inom denna psykologiska 
riktning anser man att varje människa föds som ett tomt blad, redo att fyllas med erfarenheter 
och kunskaper, som då också betraktas som inlärda. Det enda som anses medfött är några 
reflexer. Här studeras det som påverkar människan – stimulus, och den reaktion som följer på 
detta – respons (Imsen, 2000).

En behavioristisk aspekt av att inhämta kunskap är Burrhus F Skinners teori om förstärkning 
och bestraffning. Han menade att om en råtta i en bur får mat varje gång den trycker på en 
spak, kommer den sannolikt att trycka på spaken igen, då maten kan betraktas som en positiv 
förstärkning. Om råttan istället skulle få en elektrisk stöt varje gång den trycker på spaken, 
skulle den sannolikt inte trycka på den igen, eftersom konsekvensen av det är en bestraffning. 
Detta ”lärande” kan dock appliceras på andra typer av lärande, och är inte ett slags lärande i 
sig. Fenomenografiskt sett kan detta endast förklara att någon gör något. Varför och hur
någon gör något kan endast förklaras om man ser till de tidigare erfarenheterna, dvs. 
uppfattningen eller erfarandet av förstärkningen eller bestraffningen (Marton & Booth, 2000).

Inom behaviorismen har man enligt Imsen (2000) alltså en objektiv människosyn, vilket 
innebär att man ser människan som en biologisk mekanism, där man inte kan veta något om 
tankar eller känsloliv, utan endast ser det som sker utanför individen och hur individen 
reagerar på detta. Sådant som inte går att observera kan heller inte tas hänsyn till. 
Behavioristerna anser att vem som helst kan lära sig vad som helst. Dock kan 
inlärningshastigheten variera. Detta är enligt författaren en väldigt optimistisk syn på lärande.

Fenomenologi kan ses som en subjektiv psykologisk inriktning, där man ser till det som sker 
inuti individen, inte bara hos den som observeras, utan även till den som observerar. Man tar 
hänsyn till tolkningar, värderingar och uppfattningar som individen gör eller har gällande 
omgivningen. Intentioner och förväntningar styr individens beteende och inte yttre påverkan. 
Inom undervisningen kan fenomenologi ses som naturligt anknuten till inlärning, då en lärare 
hela tiden försöker se allt ur elevernas perspektiv för att kunna erbjuda möjligheter för 
lärande, och inte bara ser till yttre beteendemönster. Avgörande för ett beteende ses alltså 
enligt fenomenologin i hur en individ uppfattar sin egen situation (ibid.).

Även om fenomenologin och fenomenografin båda undersöker erfarenheter skiljer de sig åt på 
många sätt. Fenomenologin vill fånga alla de sätt en person erfar något – fullständigheten, 
medan fenomenografin är ute efter variationen mellan begränsade kategorier av de olika 
sätten att erfara något. Fenomenologin är en filosofisk metod där man studerar sina egna 
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erfarenheter, medan fenomenografin studerar andras. Detta är två av de aspekter som skiljer 
fenomenologin från fenomenografin (Marton & Booth, 2000).

Konstruktivismen är nära släkt med den kognitiva psykologin. Man anser att all yttre stimuli 
som människan tar in tolkas och särskiljs genom ett filter av tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Inlärning sker därigenom aktivt genom att människan väljer ut det som ska 
tolkas till skillnad från att passivt ta emot aktiv yttre stimulans. Tolkningar och värderingar 
sker enligt ett system som är unikt för varje enskild individ. Med andra ord konstruerar 
människan sin egen kunskap som därigenom ses som subjektiv (Imsen, 2000).

Genom att individen hela tiden anpassar sig till omgivningen och omgivningen anpassar sig 
till individen, menade Piaget att kunskap konstrueras. Gradvis når individen mer och mer 
avancerade nivåer av kunskapen. Kunskapen kommer dock inifrån individen, men är inte 
medfödd, som behaviorismen anser (Marton & Booth, 2000).

3.3 Forskning om kunskapsbegreppet
Dochy et al., (2002) menar att kunskap kan existera i flera former; teoretisk, procedurell och 
villkorlig (eng. conditional). Hailikari m.fl. (2007) skiljer i en finsk studie däremot enbart på 
två sorter: teoretisk (eng. declarative) och procedurell kunskap. Teoretisk kunskap definieras 
som att ”veta att”, d.v.s. faktakunskap. Eleven kan definiera, reproducera och förstå meningen 
med ett visst koncept. Procedurell kunskap definieras i artikeln som att ”veta hur”. Eleven 
förstår ett koncept och kan klassificera och göra jämförelser. Eleven kan även lösa problem 
och tillämpa kunskapen (ibid.). Om man ska undersöka en elevs procedurella kunskap bör 
man enligt Hailikari m.fl. använda sig av prov där eleven får integrera och tillämpa sin 
kunskap.

I ovanstående studie utförde eleverna ett prov för att man önskade kartlägga deras tidigare 
kunskaper i ämnet matematik. Resultatet visade att elevernas procedurella kunskap 
återspeglades i deras betyg. Normalt mäter slutprov i matematik i Finland procedurell 
kunskap. Elevernas teoretiska kunskap kunde enligt undersökningen inte korreleras till 
elevernas slutbetyg. Det visade sig att vilken slags tidigare kunskap eleven besitter har 
betydelse för studieresultaten och betygen. Procedurell kunskap var den bästa indikatorn på 
slutbetyg och det visade sig också att elever som varit duktiga i skolan tidigare hade just
denna kunskap (Hailikari et al., 2007).

En rapport som behandlar synsätt på kunskap är den av Enqvist & Lindberg (2008). De har i 
sin studie funnit att lärare anser att kunskap är av värde när den kommer till användning. Alla 
intervjuade lärare beskrev kunskapsbegreppet på olika sätt. Enqvist och Lindberg visar att 
kunskapsbegreppet inte är entydigt. Fyra av de fem intervjuade lärarna i studien hade en 
rangordning av ämnen som de ansåg fylla en nyttofunktion och de ämnen som uppfattades 
som roliga. Kärnämnena värderades högst. Enqvist & Lindberg ansåg att deras resultat 
indikerade att lärarnas synsätt på ämnen och kunskap gav vissa ämnen lägre status. 

3.4 Forskning om hur tidigare kunskap påverkar lärandet
Det finns ett flertal studier gjorda om hur tidigare kunskap påverkar lärande. Ca 95 % av alla 
studier gjorda inom området nämner ”tidigare kunskap” som en faktor som positivt påverkar 
lärandet och prestationsförmågan (Dochy et al., 1999).
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Det har enligt Hailikari m.fl. (2007) visat sig att elever som saknar relevant förståelse inom ett 
område får svårigheter att lära sig ny kunskap inom samma område. Om en elev har 
missförstått eller fått fel information om något kommer denne att ha svårigheter att förstå och 
lära sig ny kunskap om detta. Här är det då viktigt att läraren uppmärksammar detta i tid och 
kan ändra sin undervisning (ibid.). Hailikari m.fl. skriver vidare att tidigare forskning visar att 
det är viktigt för läraren att vara medveten om elevers varierande förkunskaper och undervisa 
därefter. Att läraren tar detta i beaktande kan enligt Dochy (1992) leda till en ökning av 
elevernas lärande. 

Stains & Talanquer (2007) visar i sin studie en annan sida av vad tidigare kunskap har för 
nytta. Studien undersökte hur doktorander inom kemi samt kemistudenter på högskolan med 
olika mycket förkunskaper kategoriserade kemiska reaktioner på mikroskopisk och symbolisk 
nivå. Den symboliska kategoriseringen utfördes med typiska läroboksexempel på reaktioner.
Resultatet visade att doktoranderna generellt utförde uppgifterna på ett bra och metodiskt sätt. 
Dock visade det sig att oavsett hur mycket kemi de olika högskolestudenterna hade läst, 
påverkade detta inte hur bra de löste uppgifterna. Det spelade större roll om de nyligen hade 
läst en kurs i ämnet. Samtliga hade svårigheter med de mikroskopiska reaktionerna men det 
visade sig att de som hade läst mer avancerad kemi var duktigare på att sätta ihop något som 
kunde vara meningsfullt.

Dochy et al., (2002) har identifierat åtta olika modeller som ska förklara hur tidigare kunskap 
påverkar förståelsen av ny kunskap. Modellerna visar hur tidigare kunskap interagerar med 
olika faser av att bearbeta information.

Modell 1: I denna modell antas människor som har tidigare kunskap inom ett specifikt område 
organisera information i långtidsminnet, på ett annat sätt än personer utan tidigare kunskap 
inom det området.

Modell 2: Denna modell menar att tidigare kunskap kan underlätta förståelsen av ny kunskap i 
t ex en text där vissa element är okända medan andra är kända. Genom kontexten kan de 
okända elementen förstås eftersom det finns en relation mellan dem och de textelement man 
redan känner till.   

Modell 3: Här fokuseras på hastigheten med vilken information kan läras in. Den tidigare 
kunskapen aktiveras och detta ger som resultat att bördan på minnet som man arbetar med för 
att lära sig nya saker minskar. På detta sätt kan mer information läras in snabbare än om man 
inte har någon tidigare kunskap inom ämnet. 

Modell 4: Här antas personer som har tidigare kunskap inom ett område ägna mer 
uppmärksamhet åt de delar som har att göra med vad de redan har viss kunskap om. Denna 
selektiva uppmärksamhet gynnar inlärning inom detta område, på bekostnad av ny kunskap 
utan relation till den tidigare kunskapen. 

Modell 5: I denna modell menas att konsekvensen av tidigare kunskap kan förklaras genom 
det faktum att mer tidigare kunskap leder till mer kunskap som är tillgänglig i minnet.

Modell 6: Här menas att efter man har läst en text aktiveras kognitiva strukturer som främjar 
förmågan att minnas och återhämta texten och att tidigare kunskaper också påverkar detta 
genom att man kan återge sådant som inte stod skrivet för att textens innehåll är starkt 
förknippat med de tidigare kunskaper man har.
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Modell 7: Denna modell innebär att man sorterar in den informationen man stöter på i 
schematiska fack i medvetandet. Det är först när tillräckligt många fack är fyllda som man 
börjar söka samband för att fylla de luckor man har. Erhållandet av information att fylla 
luckorna med sker per automatik genom gissningar och egna antaganden för att göra 
kunskapen komplett.

Modell 8: Denna modell är förknippad med modell 2. Här menas att ju mer tidigare kunskap 
man har om något, desto snabbare behandlas informationen när du möter ny kunskap. Detta 
beror på att mycket tidigare kunskap leder in på nya frågeställningar i medvetandet som i 
mötet med den nya kunskapen kommer till användning och förkortar tiden för inlärningen
(Dochy et al., 2002).

3.5 Tillvaratagandet av tidigare kunskap
I en studie av Johansson & Emanuelsson (1997) intervjuades lärare på högstadiet om deras 
utvärderingspraktik i naturvetenskapsämnen och matematik. De fann att lärarna tyckte att de 
lärde sig mest om elevernas kunskap genom daglig samvaro och samtal med eleverna - inte 
genom diagnostiska prov, inlämningsuppgifter eller andra tester. Lärarna uppgav att det fanns 
tid till samtal med eleverna i grupp eller individuellt under lektionstid.

3.6 Prestationer i de naturvetenskapliga ämnena
I sin doktorsavhandling skriver Engström (1994) att ordkunskap har en avgörande betydelse 
om naturorienterande ämnen i grundskolans senare år uppfattas som lätta. Ordkunskap skulle 
alltså kunna förutsäga hur väl elever presterar i de naturorienterande ämnena. Ett flertal andra 
forskare visar också att ordkunskap är en viktig faktor för att lära sig naturvetenskap (Linn &
Hyde, 1989; Keeves & Saha, 1992; Kotte, 1992). En svensk PISA-undersökning (Skolverket, 
2001) visade samma sak. Studien gjordes bland 15-åringar och undersökte elevernas 
kunnande i läsförståelse, matematik och naturorienterande ämnen. Resultatet visade att elever 
som hade uppgett att de var intresserade av att läsa och som uppgav att de även läste på 
fritiden hade betydligt bättre resultat i alla tre prov än elever som inte läste lika mycket. Både 
ordkunskap och familjeförhållanden är de faktorer som framförallt styr hur bra resultat elever 
uppnår i naturorienterande ämnen.

Engström (1994) visar också att pojkar i årskurs 8 tycker att det är lättare med denna typ av 
ämnen än flickor. Engström menar vidare att elever som tycker att naturorienterande ämnen är 
lätt i grundskolans senare år ofta väljer ett program på gymnasiet där de får läsa 
naturvetenskapliga ämnen. Yngre elever visade sig vara mer positiva till naturorienterande 
ämnen än äldre elever i grundskolans senare år.
Uvebrant (2002) menar att undervisningen i kemi i grundskolans senare år tydligt ska visa
eleverna vad kemi är.  Eleverna ska veta vad kemiämnet innebär när de ska söka vidare till 
gymnasiet och inte bli förvånade när de väl påbörjat studierna. Uvebrant menar också att 
läraren måste vara flexibel och utgå från elevgruppens förutsättningar i undervisningen.

Andersson (1989) skriver att läroplanen betonar att undervisningen ska fokusera mer på 
laborativ verksamhet och problemlösning. Det finns enligt Andersson flera positiva aspekter 
med att arbeta på detta sätt. Eleven utvecklar förståelse genom att själv få undersöka och 
prova på teorier och experiment vilket har betydelse för självförtroendet.
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I en undersökning gjord av Skolverket (2005) frågade man lärare på högskolor om de tyckte 
att eleverna var väl förberedda för högskolestudier när det gällde förkunskaper, 
förhållningssätt och färdigheter. Resultatet visade att två av tre lärare i naturvetenskapliga 
ämnen ansåg att eleverna var sämre förberedda än för 10-15 år sedan. Ingen undersökning 
verkar ha gjorts där man tittat på om lärarna på gymnasiet tycker att eleverna är väl 
förberedda för gymnasieskolan.

Den senaste TIMSS-undersökningen som nyligen publicerades visar på att svenska elevers 
resultat i naturorienterande ämnen i årskurs 8 har försämrats sedan undersökningarna 1995 
och 2003 (Skolverket, 2008). Nedgången från 1995-2003 är ungefär lika stor som mellan 
2003-2007. Inget tyder på att den nedgående trenden är på väg att bromsas.

3.7 Läroplanen
I läroplanen för de frivilliga skolformerna står följande citat under rubriken skolans uppgift:

Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper. /…/ Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter 
som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet 
(Skolverket, 2009e, s.6).

Under rubriken riktlinjer, vilken anger vad alla som arbetar i skolan ska arbeta för, står följande:

Läraren skall
• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande (Skolverket, 2009e, s. 11).

3.8 Mål för skolår 9 och gymnasieskolan

3.8.1 Mål för skolår 9
När det kommer till strävansmålen och uppnåendemålen för de naturvetenskapliga ämnena i 
skolår 9, kan man skönja en av skolverket gjord indelning. Man har skiljt ut tre olika 
kategorier av mål, vilka ska gälla för samtliga naturorienterande ämnen. Samtliga mål är 
hämtade från Skolverket (2009a).

Den första kategorin innehåller mål som kan ses som faktakunskapsmässiga. Här handlar det 
om att eleven ska utveckla sin förmåga att se logiska samband och strukturer som bidrar till 
att göra världen begriplig. Eleven ska skapa en kunskapsbaserad grund för att så småningom 
kunna utveckla denna genom tillförande av nya kunskaper. Rent konkret handlar målen om 
jordens och människans evolution, naturliga kretslopp och energiflöden samt hur materien 
och livet ser ut på olika organisationsnivåer (ibid.). 

Den andra kategorin innehåller mål som direkt syftar till hur man får ny kunskap om världen. 
Detta innefattar kunskap om hur världsbilder påverkar sättet att se på naturen, hur forskning 
bidrar till att forma teoretiska modeller som senare omvandlas av ny forskning samt att se 
naturvetenskap som en viktig del i vår kultur. Här ska också eleven själv ha kunskap om hur 
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det naturvetenskapliga arbetssättet fungerar och själv kunna redovisa iakttagelser, slutsatser 
och kunskaper både skriftligt och muntligt (ibid.).

Kategori tre handlar om hur erhållen kunskap används. Här finns mål som innefattar en 
hållbar syn på nyttjande av naturen och användandet av naturvetenskapliga erfarenheter som 
stöd för ställningstaganden om miljö, hälsa och samlevnad. Målen innefattar vidare
utvecklandet av ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt gentemot egna och andras 
resonemang och ställningstaganden. Konkret innebär detta bland annat att eleven ska ha insikt 
i skillnaden mellan en värdering och ett naturvetenskapligt påstående, kunna ge exempel på 
hur vi kan använda naturvetenskap för att förbättrar människors livsvillkor samt kunna se 
konsekvenser av olika miljömässiga ställningstaganden (ibid.).

3.8.2 Mål för gymnasieskolan
När man jämför målen för skolår 9 med strävansmålen för respektive ämne på gymnasiet kan 
man urskilja samma kategorier, även om Skolverket här inte gjort en tydlig indelning. Dock är
nu målen mer specifikt angivna.

I kategorin rörande faktakunskaper ska eleven nu själv i biologin kunna söka sin kunskap och 
även värdera den (Skolverket, 2009d). I kemin ska denne ”utveckla sin förståelse för 
sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska 
reaktioner sker” (Skolverket, 2009b). Vidare ska eleven också ha kunskaper om hur kemins 
idéhistoria ser ut och hur denna påverkat samhällsutvecklingen (ibid.). När det kommer till 
fysikämnet ska eleven erhålla kunskap om begrepp, grundläggande modeller och storheter.
Även här återfinns idéhistorians påverkan på samhällsutvecklingen, dock ur ett fysikaliskt 
perspektiv (Skolverket, 2009c).

Kategorin som handlar om hur ny kunskap uppkommer är betydligt mer specifik och mer 
inriktad mot att eleven själv ska forska fram sina nya kunskaper. Eleven ska utveckla 
förmågorna att hantera laborationsutrustning, utföra experiment, samla in data samt kunna 
tolka och utvärdera resultatet. Eleven ska också kunna redovisa resultatet skriftligt och 
muntligt, både kvantitativt och kvalitativt (Skolverket, 2009b).

I den tredje kategorin ryms de mål där det handlar om hur den erhållna kunskapen används. 
Här ligger fokus liksom i den förra kategorin mer på att eleven själv ska använda den erhållna 
kunskapen i nya sammanhang och kunna se hur teoretiska modeller uppkommer på detta sätt. 
Det handlar om att med hjälp av teoretiska modeller reflektera över sina forskningsresultat, 
värdera rollen av kunskapen i samhället, ta ställning med stöd i egna erhållna kunskaper samt
bedöma giltighet och begränsningar i resultat (Skolverket, 2009b; 2009c; 2009d).

3.9 Fenomenografi som forskningsverktyg
Uljens (1989) menar att man i fenomenografin utgår från att uppfattningarna är olika hos 
olika människor, och att vårt sätt att uppfatta saker är individuellt. Vidare menar Uljens att det 
är viktigt att skilja på begreppet uppfattning inom fenomenografin och i vardagen. I vardagen 
sätts ofta likhetstecken mellan uppfattning och att ha en åsikt om något. Man lägger in 
värderingar i sammanhanget. Inom fenomenografin har åsikter inget med saken att göra, utan 
det är hur man uppfattar något, eller uppfattningen av något i omgivningen som är det viktiga. 
Det handlar alltså om förståelse. 
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Detta innebär enligt Uljens (ibid.) fenomenografiska studier rent praktiskt:

1. Företeelse i omvärlden
2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut
3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet
4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper
5. Analys av de skriftliga utsagorna
6. Analysen resulterar i olika beskrivningskategorier (Uljens, 1989, s. 11).

Man vill fånga, beskriva, analysera och tolka de olika sätt människor uppfattar fenomen i 
omvärlden. Intervjuerna som görs är minst 15 minuter långa. Kategorierna man kommer fram 
till ska beskrivas så noggrant som möjligt, och det är också det som är huvudmålet med den 
fenomenografiska studien – att beskriva variationen mellan de olika uppfattningarna som 
finns, rörande ett specifikt fenomen (Marton & Booth, 2000).

Kroksmark (1987) skiljer på två aspekter av att uppfatta omvärlden; vad-aspekten och hur-
aspekten. Förhållandet mellan dessa är att hur vi ser eller hur vi väljer att se på något avgör 
vad det är vi ser. 

Larsson (1986) fastställer att fenomenografiska studier oftast utförts inom de pedagogiska 
ramarna, vilket också kan bero på att den fenomenografiska ansatsen uppkom som ett svar på 
olika pedagogiska frågor.

Den kvalitativa analys man använder inom fenomenografin karaktäriseras som ovan av att 
man försöker finna kategorier av uppfattningar som kvalitativt är åtskilda. Is och vatten är till 
exempel kvalitativt åtskilda, även om båda är identiskt kemiskt sammansatta. Eftersom 
kvalitativ analys handlar om gestaltning är målet med ansatsen att så bra som möjligt gestalta 
på vilka olika sätt människor uppfattar ett fenomen. Detta ger möjlighet att beskriva olika 
resonemang som då kännetecknar olika kategorier (Larsson, 1986).

I likhet med Uljens (1989) gör också Larsson (1986) en sammanfattning av fenomenografin 
som forskningsansats:

1. Vårt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv – hur omvärlden ter sig 
för människor.

2. Vår utgångspunkt är intervjuer med människor – den empiriska grunden.
3. Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något – variationen i 

kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen.
4. Våra beskrivningskategorier är bundna till det unika innehåll som beskrivs och 

representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något –
uppfattningsnivån (Larsson, 1986, s. 21-22).

Hesslefors Arktoft (1996) beskriver den fenomenografiska analysen på följande sätt:

Analysarbetet vrider sig i spiralform från helhet, till delar, till ny helhet. Först 
läses datamaterialet som en hel text ur vilken man söker se likheter och 
skillnader. Skillnaderna man funnit granskas och man tränger djupare in i vad 
representativa utsagor för dessa skillnader betyder., hur man kan förstå dem i sig 
och i förhållande till övriga. Man söker sig tillbaka till texten för att se andra 
likheter och skillnader, tränger djupare in i dessa och så vidare tills det förefaller 
vara slut på möjliga tolkningar (Hesslefors Arktoft, 1996, s. 91).

Enligt Marton & Booth (2000) kan uppfattningsbeskrivningarna man gör i en 
fenomenografisk studie tillämpas på individer, grupper eller hela populationer eftersom 
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fenomenografin riktar in sig på variationen mellan uppfattningarna såväl inom individer som 
mellan individer. För att bli applicerbar på en population bör gruppen av individer i studien 
representera variationen av individer i populationen. Marton & Booth menar vidare att 
summan av de uppfattningskategorier man urskiljer om ett visst fenomen utgör det så kallade 
utfallsrummet. I utfallsrummet kan sätten att erfara ett fenomen anta en hierarkisk struktur. 
Strukturen kan till exempel vara ökande komplexitet, inom vilken sätten att erfara kan vara 
delar av ett mer komplext synsätt på fenomenet.

Målet med en fenomenografisk studie är enligt Marton & Booth (2000), och i linje med 
Larssons (1986) utsago om den kvalitativa analysen, att uppfattningskategorierna ska vara så 
fullständiga att ingenting som uttryckts av den kollektiva gruppen utelämnas.

Det finns tre kriterier för beskrivningskategoriernas egenskaper (Marton & Booth, 2000). Det 
första kriteriet är att det bör finnas en relation till studiens fenomen hos alla kategorierna. Det 
andra är att det även bör finnas en logisk relation kategorierna emellan, ofta en hierarkisk 
sådan. De kan utgöra delar av en mer komplex helhet. Det tredje kriteriet är att så få 
kategorier som möjligt bör användas, för att variationen i insamlat data ska kunna synliggöras 
(ibid.). 

4. Metod

4.1 Upplägg
Vår studie innefattar både enkäter samt intervjuer bland lärare och elever. Syftet med 
enkäterna var enbart att de skulle ligga till grund för urvalet av intervjudeltagare. Med hjälp 
av intervjuer kan vi bättre förstå lärares respektive elevers sätt att resonera och på så sätt 
försöka få svar på våra forskningsfrågor.

4.1.1 Enkätstudie
Undersökningen utfördes med elever och lärare i form av en enkätstudie under ledning (Patel 
& Davidsson, 2003). Den mest praktiska i vårt fall var att göra en gruppenkät under ledning, 
vilket innebär att alla deltagare sitter i samma lokal men svarar enskilt på enkäten samt att 
man tar med enkäten ut till deltagarna och själv både lämnar ut och samlar in den (ibid.). 
Fördelen med en enkät under ledning är att man kan undvika att de som svarar på enkäten inte 
diskuterar svarsalternativen med varandra samt att man har möjlighet att reda ut eventuella 
frågor och förtydliga vid behov (Ejlertsson, 1996). Enligt Ejlertsson är svarsfrekvensen 
relativt hög vid gruppenkäter och så var även fallet med vår enkätstudie.

Enkäterna har hög grad av strukturering och standardisering med fasta svarsalternativ vilket
gör dem lättanalyserade (Patel & Davidsson, 2003). Enligt Kylén (2004) kan långa enkäter 
utgöra ett motstånd. Kylén beskriver vidare hur det framför allt är antalet sidor som ger 
motstånd hellre än antalet frågor. För eleverna så förkortade vi en fyrsidig enkät till fyra 
spalter som fick plats på fram och baksidan på en A4-sida i enighet med Kylén (ibid.). Samma 
sak gjordes med enkäten för lärarna där två A4-sidor gjordes till två kolumner på en A4-sida.

För att minska pressen på eleverna ombads eventuell lärare att lämna klassrummet under den 
tid enkäten besvarades. Enkätdeltagarna ombeddes att skriva sina namn på enkäten men 
dessa ihop med enkätsvaren behandlades konfidentiellt. Konfidentiella uppgifter är möjliga 
för oss att identifiera men får inte delges till allmänheten (Ejlertsson, 1996). I vårt fall är 
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deltagarnas namn enbart till för urval till intervjuer. Enkäterna för elever och lärare finns 
återgivna i bilaga 1 respektive bilaga 2.

4.1.2 Intervjustudie
Uppföljande kvalitativa intervjuer bland lärare och elever utfördes. Enligt Trost (2005) så är 
kvalitativa intervjuer att föredra om man vill förstå människors sätt att resonera. Inom 
fenomenografin används enligt Kroksmark (1987) alltid intervjuer för att avtäcka en individs 
uppfattningar. 

I enighet med Trost (2005) tog intervjuerna plats i ett ostört grupprum på skolan där ingen 
annan än vi kunde höra hur de intervjuade svarade. Vi försökte få de intervjuade att känna sig 
trygga i miljön. Enligt Trost bör man inte ha färdigformulerade frågor, utan frågeområden 
som skall tas upp. På så vis får den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet. Detta styrks 
av Kroksmark (1987) som menar att den intervjuade själv ska definiera innehållet i intervjun, 
så långt det är möjligt. Graden av standardisering var låg d.v.s. följdfrågor baserades beroende 
av givna svar (Trost, 2005, Kroksmark, 1987). Svarsmöjligheterna var öppna så frågorna 
räknas som ostrukturerade (ibid.). Frågeområdena för elever och lärare finns återgivna i bilaga 
3 respektive 4.

Varje intervju tog ca 15 min, vilket också som tidigare beskrivet är den rekommenderade 
minsta tiden för en fenomenografisk intervju enligt Marton & Booth (2000). Vi valde att båda 
närvara under intervjutillfället där den ena ställde intervjufrågorna och den andra antecknade
intervjun omedelbart. Kroksmark (1987) menar att den fenomenografiska intervjun alltid ska 
vara inspelad, men eftersom flera av intervjupersonerna inte ville bli inspelade, valde vi att 
vara konsekventa och inte spela in någon av intervjuerna. En annan tanke med att ha en som 
ansvarade för frågeställningen var att den som ställde frågorna hade möjlighet att hela tiden 
ha ögonkontakt med den intervjuade och visa att man verkligen lyssnar och är intresserad av 
vad den intervjuade har att säga. Efter varje intervju gjordes en återkoppling oss emellan för 
att försäkra oss om att vi fått med allt och uppfattat svaren på samma sätt.

4.2 Urval av deltagare

4.2.1 Enkätstudien
Deltagarna i enkätstudien bland elever valdes ut efter följande kriterier: De skulle ha fyllt 18 
år vid undersökningstillfället samt att de skulle ha läst eller påbörjat läsa kurserna kemi, fysik 
och biologi på gymnasiet. 18-årsgränsen berodde på personuppgiftslagens avsnitt om 
samtycke (Datainspektionen, 2009) som säger att för att få ha med omyndiga personer i 
undersökningar måste målsman oftast ge sin tillåtelse. Huruvida man behöver målsmans 
samtycke eller ej beror på hur de uppgifter man samlar in behandlas, men generellt 
rekommenderas att denne tillfrågas. Samtliga elever går i Luleås gymnasieskola. 
Deltagarantalet uppgick till 68 elever och 12 lärare. Lärarna som deltog i enkätstudien var de 
som undervisar i ett eller flera av följande ämnen: kemi, fysik eller biologi på skolan. Skolan 
valdes beroende på tilldelad praktikplats. Att undersökningen omfattar de naturorienterande 
ämnena beror på att de ligger inom vårt undervisningsområde.
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4.2.2 Intervjustudien
Enkäten fungerade som ett urvalsverktyg inför de kvalitativa intervjuerna. Efter att enkäterna 
samlats in använde vi svaren för att hitta olika kategorier av uppfattningar hos både elever och 
lärare (Hesslefors Arktoft, 1996, Marton & Booth, 2000). Inom dessa kategorier valde vi ut 
våra intervjudeltagare. Det vi hela tiden hade i bakhuvudet var att uppfattningarna skulle 
svara direkt mot våra forskningsfrågor och vårt syfte. 

Kategorierna av uppfattningarna redovisas i avsnitt 5.2 och 6.2.

4.3 Bortfall

4.3.1 Externt bortfall
Av de elever som enkäterna delades ut till valde endast en att av okända skäl inte delta. Dock 
var några elever från varje klass frånvarande när enkäterna delades ut. Samtliga tillfrågade 
lärare svarade på enkäterna.
Alla utvalda elever utom en (från kategori 1) deltog i den uppföljande intervjun. Denna elev 
lyckade vi inte lokalisera. Även bland lärarna blev det ett bortfall (från kategori 2). Den 
utvalda läraren ifråga hade inte möjlighet att delta p.g.a. tidsbrist. Bortfallen redovisas tydligt 
i figur 1 (se avsnitt 6.1.1 och 6.1.2).

4.3.2 Internt bortfall
Det fanns också ett internt bortfall. I enkätundersökningar kan man få ett internt bortfall som 
uppstår när de som svarat på enkäten glömt eller undvikit att svara på en eller flera frågor 
(Ejlertsson, 1996). På frågan om eleverna hade uppnått minst betyget godkänt i kemi under 
årskurs 7-9 svarade 67 av 68 elever på frågan.

5. Analys

5.1 Urval av intervjudeltagare

5.1.1 Urval av elever
Vid genomgången av elevernas enkätsvar satte vi oss tillsammans i ett lugnt rum, med de 
ifyllda enkäterna framför oss. Först förde vi in svaren i ett Exceldokument för att få en 
tydligare överblick. Sedan delade vi på oss och läste var för sig igenom materialet upprepade 
gånger i enlighet med Larsson (1986) för att sedan kategorisera de uppfattningar vi fick fram. 
När detta var slutfört strålade vi åter samman för att jämföra våra kategoriseringar och 
resonera kring dem. Vi enades om tre stycken kategorier där uppfattningarna fångat vårt 
intresse.

I den första kategorin utgick vi från uppfattningen att de lärt sig mycket i det aktuella ämnet 
under grundskolans senare år, eftersom vi tyckte att för att vi skulle kunna undersöka hur väl 
gymnasieskolan tillvaratar elevers förkunskaper, måste eleverna vara av den uppfattningen att 
de faktiskt har fått med sig goda sådana därifrån. När vi skiljt ut de med denna uppfattning tog 
vi kategorin ett steg längre genom att tillföra uppfattningen att eleverna trots sina goda 
förkunskaper inte tyckte att dessa hjälpt dem i deras gymnasiestudier. Det gjorde vi för att 
denna uppfattning utgör en mycket viktig del i vår studie då man rimligtvis kan anta att goda 
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förkunskaper ska vara till hjälp under fortsatta studier. Detta gör denna kategori intressant för 
intervjustudien. Här plockades tre elever ut för intervju – en elev med uppfattningen i 
kemiämnet, och en vardera med uppfattningen i de två återstående naturvetenskapligt ämnena.

Kategori två togs fram i likhet med kategori ett genom att uppfattningen att eleven lärt sig 
mycket under grundskolans senare år sammanfördes med uppfattningen att elevens lärare helt 
och hållet tillvaratagit dessa kunskaper. Denna uppfattning kändes också essentiell för vår 
studies syfte. Eftersom dessa elever tyckte att lärarna var bra på detta föreföll det vara en 
intressant kategori att inkludera i intervjustudien. Därför valde vi efter samma kriterier som i 
stycket ovan ut tre elever även i denna kategori.

Vi fann ytterligare en kategori av uppfattningar då vi sammanförde uppfattningen att eleven 
lärt sig mycket under grundskolans senare år med uppfattningen att denne lärt sig det 
huvudsakliga utanför skolan. Vi tillförde även uppfattningen att denna kunskap ändå 
underlättat i gymnasieskolans studier. Att sammanföra dessa uppfattningar bildade en kategori 
som är intressant för intervjustudien, då den är den enda kategori som innefattar kunskap 
inhämtad från annat håll än i skolan och ändå hjälpt eleverna på gymnasiet. Fyra elever valdes 
här ut för intervju; en elev med uppfattningen i kemiämnet, och en vardera med uppfattningen 
i de två återstående naturvetenskapligt ämnena. Den fjärde eleven valdes ut för att denne hade 
uppfattningen i alla ämnena.

5.1.2 Urval av lärare
Lärarnas enkätsvar behandlades likadant som elevernas. Vi utgick från lärarnas uppfattning 
att de helt eller delvis tillvaratar elevernas kunskaper i sin undervisning. Detta gjorde vi för att 
ingen lärare hade svarat att så inte var fallet. 

I den första kategorin tillförde vi uppfattningen att läraren försöker ta hjälp av kollegor och 
litteratur för att förbättra tillvaratagandet av förkunskaper hos eleverna. Denna 
uppfattningskategori kändes viktig eftersom en av våra forskningsfrågor handlar om hur lärare 
gör för att förbättra detta. Här valdes två lärare ut för intervju. Att vi valde ut just två lärare, 
berodde på att de inte var så stort antal från början och därför i en av kategorierna inte var fler 
än två.

Kategori två togs fram genom att uppfattningen att läraren helt eller delvis tillvaratar 
elevernas förkunskaper sammanfördes med uppfattningen att denne tyckte att det är ganska 
lätt att åstadkomma detta. Denna kategori var intressant för intervjustudien eftersom den kan 
svara mot forskningsfrågan rörande hur lärare gör för att tillvarata elevers förkunskaper. Här 
valdes också två lärare ut för intervju.

Den sista kategorin framkom genom att återigen sammanföra uppfattningen att läraren helt 
eller delvis tillvaratar elevernas förkunskaper med uppfattningen att dessa förkunskaper helt 
eller delvis inte är tillräckliga för att klara av det aktuella ämnet i gymnasiet. Denna kategori 
var intressant för att den svarar mot forskningsfrågan som handlar om vad lärarna tycker att 
eleverna ska kunna när de kommer till gymnasiet. Även här valdes därför två lärare ut för 
intervju.
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5.2 Analys och kategorisering av uppfattningar i intervjuer
Vid analysen av våra insamlade intervjudata satte vi oss tillsammans i ett avskilt rum med 
samtliga intervjuer utskrivna, både i en variant där frågorna redovisades separat för varje 
individ, och i en variant som redovisade samtliga elevers och lärares resonemang kring
respektive intervjuområde. Framför oss hade vi också våra forskningsfrågor, vilka 
uppfattningskategorierna ämnade besvara. Även här läste vi i enlighet med Larsson (1986) 
igenom materialet upprepade gånger, mellan vilka vi även reflekterade över innehållet. Efter 
det fortsatte vi på Larssons linje, vilken anger att kärnan i analysen är jämförelsen av svaren 
och strävan efter att finna likheter och skillnader, för att så småningom urskilja olika 
kategorier av de uppfattningar som uttalats. 

Det första steget i analysen blev att förkorta och förenkla ner elevers och lärares uppfattningar 
rörande varje intervjuområde till att bara omfatta några beskrivande nyckelord. Det gjordes 
för att få fram innebörden i vad varje person sagt. Det nya materialet gjorde att tydliga 
skillnader och likheter framträdde och uppfattningar kunde separeras eller sammanföras efter 
hur lika varandra de var och vilken innebörd de hade. Detta tillvägagångssätt påminner 
mycket om Hesslefors Arktofts (1996) analysmetod i sin avhandling (se avsnitt 3.7).

Nästa moment blev att med våra forskningsfrågor som utgångspunkt hitta kategorier av 
uppfattningar som gav direkta svar på respektive forskningsfråga. För att få mer än en 
tolkning av intervjuerna, och även erhålla högre tillförlitlighet, gjorde vi detta moment var för 
sig, för att sedan sammanstråla och resonera kring vad vi fått fram.

Efter att vi kommit fram till två eller tre uppfattningskategorier per forskningsfråga, påbörjade 
vi det tredje momentet. Det innebar att vi verifierade kategorierna genom att gå igenom 
intervjuerna ännu en gång och då kontrollera att innebörden i de förenklade 
uppfattningsbeskrivningarna verkligen var korrekta. Vi upptäckte också att vi nu kunde föra 
in ytterligare utsagor ur intervjuerna under respektive kategori. 

Det sista momentet i analysen av intervjuerna blev att göra beskrivningar för varje kategori, 
för att studien ska ligga i enighet med den fenomenografiska ansatsen.
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6. Resultat

6.1 Enkätresultat

6.1.1 Elevenkäten
Följande figur visar resultatet av elevenkätens analys:

Figur 1. Resultatet visar uppfattningar för respektive kategori samt antalet elever som valts ut till intervjustudien.

6.1.2 Lärarenkäten
Följande figur visar resultatet av lärarenkätens analys:

Figur 2. Resultatet visar uppfattningar för respektive kategori samt antalet lärare som valts ut till intervjustudien.
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6.2 Intervjuresultat

6.2.1 Kategorier motsvarande forskningsfråga 1
Kategorierna som följer består av uppfattningar med utgångspunkt i forskningsfråga 1: 
Hur uppfattar eleverna övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan med avseende 
på den kunskap de inhämtat i de naturvetenskapliga ämnena i relation till gymnasieskolans 
krav? 

Elevkategori 1:A Positiv övergång
Denna kategori innehåller uppfattningarna att övergången från grundskolan till gymnasiet 
gick smidigt, det vill säga att ämnet fortfarande hade liknande utformning eller en förväntad 
stegring i antingen svårighetsgrad eller kunskapsdjup. Inom kategorin finns såväl 
uppfattningar som gäller samtliga ämnen, som endast ett eller två.

Elev nr. 50: Jag tycker att svårighetsgraden blev högre, men det flöt ändå på. Jag vet inte om 
det var bristfälligt på grundskolan? Det var ytligt. Här fick man ett 
helhetsintryck och förstod att man går djupare in.

Anmärkningsvärt för denna kategori är att 7 av de 9 tillfrågade eleverna tycker att biologin 
hade den smidigaste övergången av de naturvetenskapliga ämnena. I fysiken var motsvarande 
siffra 6 av 9.

Elev nr. 49: Biologin är bättre på att tillvarata kunskap. Högstadiets biologi har en plattform 
som fungerar hela tiden, och möter upp gymnasiet på ett bra sätt.

Elevkategori 1:B Negativ övergång
Denna kategori hyser uppfattningarna att övergången från grundskolan till gymnasiet 
upplevdes som negativ. Ämnet hade inte alls samma utformning på grundskolan och 
stegringen i svårighetsgrad upplevdes som orimlig. Här återfinns inga uppfattningar som 
gäller samtliga ämnen, utan endast sådana gällande ett eller två av dem.

Elev nr.1: Biologin var mest lik, sen fysiken men kemin var inte likt alls. På högstadiet 
gick vi bara igenom kemiska tecken och skriva formler, läsa fakta, nu räknar vi 
mera och det är ett annat sätt att plugga och förstå.

Lika anmärkningsvärt som under förra kategorin är att 7 av 9 elever tyckte att kemin hade den 
största svårighetsskillnaden.

Elev nr. 49: Kemin var annorlunda på högstadiet. Mer som typ fysiken som vi har den nu.

Elev nr. 38: Kemi hade det största nivåhoppet av NV-ämnena. På högstadiet visade de bara 
periodiska systemet, och sen ryckte de liksom bort det.
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6.2.2 Kategorier motsvarande forskningsfråga 2A och 2B
Följande kategorier består av uppfattningar med utgångspunkt i forskningsfråga 2A och 2B: 
Hur (A) uppfattar eleverna att gymnasielärarna gör för att tillvarata deras tidigare 
kunskaper/erfarenheter, och hur (B) uppfattar lärarna att de själva gör detta?

Elevkategori 2A:A Muntligt
Inom denna kategori finns uppfattningar där eleverna tyckte att lärarna använder sig av 
diskussioner, samtal och muntliga frågeställningar för att tillvarata elevernas förkunskaper.

Elev nr. 25: Om de märker att någon är rätt duktig ställer de en svårare fråga till den person 
som kan svaret och därigenom visa vad man kan. Det händer dock inte så ofta.

Elevkategori 2A:B Skriftligt
Inom denna kategori hittas uppfattningen att läraren använder sig av skriftliga prov för att 
kontrollera och kunna tillvarata elevernas förkunskaper. Bland resonemangen kring 
intervjuområdet framkommer också en önskan om att ha fler skriftliga diagnostiska prov från 
flertalet elever.

Elev nr. 49: Prata kan man, eller genom ett prov där man kollar av vad eleverna kan.

Elevkategori 2A:C Repetition med hjälp av kurslitteratur
Denna kategori rymmer uppfattningen att tillvaratagandet av tidigare kunskaper sker med 
hjälp av kursbokens första repeterande kapitel.

Elev nr. 7: /…/ huvudsakligen följer man skolböcker som repeterar i de första kapitlen.

Elev nr. 50: I början har vi lite repetition i första kapitlet. Man glömmer ju bort och måste 
kunna plocka fram det igen. 

Lärarkategori 2B:A Muntligt
Här finns uppfattningar där lärarna tyckte att de tillvaratar elevernas förkunskaper genom 
diskussioner, muntliga frågeställningar och samtal, samt att man anknyter till för eleverna 
kända företeelser.

Lärare nr.1: Man diskuterar och pratar. De får bekräftelse genom att de känner att de kan. De 
kan ifrågasätta det jag säger.

Lärare nr. 11: Jag jobbar mot fenomen som de känner till. /…/ Man måste bygga på elevernas 
världsbild och hålla sig i utkanten av den men inte gå utanför. Möta eleverna där 
de befinner sig.
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Lärarkategori 2B:B Skriftligt
Denna kategori innehåller uppfattningar som hävdar att läraren på olika sätt skriftligt 
tillvaratar elevers tidigare kunskaper. Detta sker enligt lärarna mestadels genom skriftliga 
tester eller diagnostiska prov. En av lärarna använder även för eleverna valbara 
fördjupningsområden.

Lärare nr. 9: Jag har kört diagnostiskt prov en gång, men jag tycker att det var så spridda 
skurar att det inte gav mig så mycket.

Lärare nr. 1: De får berätta om de är särskilt duktiga på något. Ibland delar jag ut områden 
som de får fördjupa sig i. Då kan de använda det de kan sen innan.

6.2.3 Kategorier motsvarande forskningsfråga 3
De följande kategorierna består av uppfattningar med utgångspunkt i forskningsfråga 3: 
Vilka krav ställer gymnasielärare på grundskolans undervisning och elevers 
grundskolekunskaper i naturvetenskap? 

Lärarkategori 3:A Grundläggande begreppsbild
Denna kategori innehåller uppfattningar kännetecknade av att eleven ska ha en viss 
grundförståelse, som innefattar grundläggande terminologi.

Lärare nr. 12: Hört terminologi, hört krafter, spänning, ström. Om man hör det första gången 
är det svårare. Andra gången kan eleven ta till sig innehållet. Till exempel 
derivata.

Lärare nr. 9: De saknar mycket grundförståelse, kanske för att de gått igenom för snabbt, och 
har inte helheten med sig.

Anmärkningsvärt är att de lärare som är av denna uppfattning anser att denna typ av 
kunskaper är dåliga i samtliga naturvetenskapliga ämnen när eleverna kommer till gymnasiet.

Lärarkategori 3:B Laboratorievana
I denna kategori finns uppfattningar rörande avsaknaden av laborativ erfarenhet hos elever 
som avslutat grundskolan. Här ryms såväl uppfattningen att eleverna aldrig har utfört 
laborativt arbete, som uppfattningen att laborationerna kanske kopplas till undervisningen på 
ett otillfredsställande sätt.

Lärare nr. 4: Laborativa färdigheter. Man ser inte finessen i en labb. /…/ Vi som lärare 
misslyckas med att påvisa labbarnas viktighet. Labbar måste kopplas mer till 
läroboken för att de ska få innebörd. 

Lärare nr. 1: I kemin saknas det mycket. Labbvana saknas många gånger helt. De vet inte hur 
de olika sakerna som finns i ett labb fungerar.
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Lärarkategori 3:C Vilja att lära
Uppfattningarna i denna kategori kan härledas till elevernas motivation och synen på det egna 
lärandet. Flertalet lärare anser att motivationen drivs av strävan efter ett visst betyg, snarare än 
strävan efter en viss kunskap. De vill att eleverna ska se nyttan med den kunskap de erhåller i 
skolan överlag.

Lärare nr. 4: En förkunskap är att ha en vilja att lära sig, vetgirighet och positiv inställning till 
ämnet.

Lärare nr. 1: Jag tror inte att de under gymnasiet tänker på att den kunskap de får här är bra 
att ha på universitetet, utan de tänker mer på att klara prov och får det betyg de 
vill ha för att ta sig in på den utbildning de önskar gå.

6.2.4 Kategorier motsvarande forskningsfråga 4A och 4B
Nedanstående kategorier innehåller uppfattningar med utgångspunkt i forskningsfråga 4:
Vilka faktorer ligger enligt (A) elever och (B) lärare till grund för att elever har otillräckliga 
kunskaper när de börjar gymnasieskolan?

Elevkategori 4A:A NO-läraren
Denna kategori kännetecknar uppfattningen att otillräckliga förkunskaper beror på den 
undervisande NO-läraren, antingen hur pedagogisk denne är, vilka områden denne är 
intresserad av, kursens upplägg eller NO-lärarens grad av utbildning.

Elev nr. 47: Jag tror det beror mycket på lärarna. Alla är kanske inte lika utbildade. De är 
också duktiga på olika saker och det styr nog vad de undervisar i.

Elev nr. 38: Olika intressen hos lärarna styr. Vissa saker fick man ju mer av och det var 
ibland fel saker.

Alla tillfrågade elever utom en, nämnde NO-läraren som en möjlig orsak till elevers 
otillräckliga grundskolekunskaper.

Elevkategori 4A:B Eleven själv
Här finns uppfattningarna att otillräckliga kunskaper har sitt ursprung hos eleven själv eller i 
dennes hemmiljö, genom antingen avsaknad av intresse, mognad, motivation, ambition eller 
genom dåliga hemförhållanden.

Elev nr.7: Alla är ju inte seriösa på högstadiet. Här tar man det seriöst och man har valt 
själv.

6 av 9 elever angav detta som skäl till dåliga förkunskaper.



25

Elevkategori 4A:C Grundskolan
Denna kategori innehåller uppfattningen att grundskolans arbetssätt kan vara en möjlig grund 
för otillräckliga kunskaper.

Elev nr. 25: Några i min nuvarande klass hade bara projektarbeten på högstadiet och de hade 
det jobbigt. 

Endast en elev lade skulden för dåliga förkunskaper på skolan och dess arbetssätt.

Lärarkategori 4B:A Grundskolan
Denna kategori hyser uppfattningar innebärande att grundskolan på ett eller annat sätt bär 
ansvaret för att eleverna får med sig bristfälliga kunskaper. Gemensamt för de flesta 
uppfattningarna inom kategorin är att vissa grundskolor genererar elever med sämre 
förkunskaper än andra grundskolor.

Lärare nr. 12: Problemet är matematiken. /…/ De har svårt med fysik på grund av 
matteproblem i ekvations lösning. De har inte lärt sig bråkräkning, till exempel, 
på grundskolan. Om de hade mer matte skulle de klara sig bättre i fysik och 
kemi. Det är så olika beroende på vilken skola de kommer ifrån. En del har inga 
förkunskaper.

Lärare nr. 4: På grundskolan har man nog ofta släppt NO-undervisningen och fått till mycket 
forskararbeten istället. /…/ Oftast ser de som har sämre förkunskaper att andra 
elever kan mer, och jag kan se en besvikelse och aggression mot sin gamla 
grundskola.

Lärarkategori 4B:B NO-läraren
Inom denna kategori finns uppfattningar hos gymnasielärarna rörande att grundskolans NO-
lärare bär ansvaret för elevers dåliga förkunskaper. Specifikt anges stökig miljö, bristande 
NO-undervisning, inkompetent lärare och feltolkade styrdokument.

Lärare nr. 11: Brister hos läraren, stökig miljö, man ska ha klara kursspecifikationer.

Lärare nr. 12: Jag vet inte… om det har med lärarna på grundskolan att göra. Jag vet inte hur 
det är med lärarkompetensen i fysik till exempel. Är de kanske mest biologer?

6.2.5 Kategorier motsvarande forskningsfråga 5A och 5B
De följande kategorierna består av uppfattningar med utgångspunkt i forskningsfråga 5A och 
5B: 
Vad ser de (A) för svårigheter med att tillvarata förkunskaper och hur arbetar de för att (B) 
förbättra detta?
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Lärarkategori 5A:A För många elever i grupperna
Kategorin innehåller uppfattningen att man på gymnasiet sammanför alltför många elever i 
klasserna och att detta är ett hinder för undervisningen.

Lärare nr. 1: /…/ dock har vi stora grupper och det motverkar.

Lärare nr. 12: Datorn skulle kunna tänkas bidra till individualiserad undervisning, men det är 
ändå för många elever i grupperna.

Lärarkategori 5A:B Kunskapsmässig variation
Denna kategori rymmer uppfattningen att eleverna som börjar gymnasieskolan 
kunskapsmässigt befinner sig på olika nivåer.

Lärare nr. 11: Ojämnheten gör att det är svårt. Man måste hitta deras motivation och bygga på 
det de förstår och kan.

Lärare nr. 12: Det är svårt för att de har så olika förkunskaper

Lärarkategori 5B:A Går inte
Under denna kategori finns uppfattningen att det av olika anledningar upplevs som omöjligt 
för lärare att förbättra tillvaratagandet av elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Exempel på anledningar är avsaknaden av fortbildning eller resurser.

Lärare nr. 12: Jag vet inte. Det är som en omöjlig ekvation i och med att det är så stor skillnad 
på förkunskaperna. Enda lösningen är individualiserad undervisning, men det 
har vi inte möjlighet till med 20-25 elever. Det finns heller ingen fortbildning. 

Lärarkategori 5B:B Försöker
Här finns uppfattningen att det finns många svårigheter med att tillvarata elevers förkunskaper 
men att man gör så gott man kan genom att bibehålla medvetenheten och hoppet om att lösa 
detta problem.

Lärare nr. 9: Vi utnyttjar de möjligheter vi har, kemistugor och annat, så gott vi kan.

Lärare nr. 4: Vi gör så gott vi kan, utifrån de möjligheter som finns.
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6.2.6 Resultatsammanfattning av kategorier
I tabell 1 redovisas våra forskningsfrågor och vilka uppfattningskategorier vi hittade till 
respektive fråga.

Fenomen anknutet till forskningsfrågorna Uppfattningskategorier
1. Elevers uppfattning om övergången mellan 
högstadieskolan och gymnasieskolan

1:A Positiv övergång
1:B Negativ övergång

2A. Elevers uppfattning om hur lärarna gör
för att tillvarata förkunskaper

2A:A Muntligt
2A:B Skriftligt
2A:C Repetition i kurslitteratur

2B. Gymnasielärares uppfattning om hur de 
själva gör för att tillvarata förkunskaper

2B:A Muntligt
2B:B Skriftligt

3. Gymnasielärares krav på förkunskaper 3:A Grundläggande begreppsbild
3:B Laboratorievana
3:C Vilja att lära

4A.Elevers uppfattning om vilka faktorer som 
ligger till grund för dåliga förkunskaper

4A:A NO-läraren
4A:B Eleven själv
4A:C Grundskolan

4B. Gymnasielärares uppfattning om vilka 
faktorer som ligger till grund för dåliga 
förkunskaper 

4B:A Grundskolan
4B:B NO-läraren

5A. Gymnasielärares uppfattning om vilka 
svårigheter att tillvarata förkunskaper som 
finns

5A:A För många elever i grupperna
5A:B Kunskapsmässig variation

5B. Detta gör gymnasielärarna för att 
förbättra tillvaratagandet av tidigare
kunskaper

5B:A Går inte
5B:B Försöker

Tabell 1. Tydliggörande av resultatet från elev- och lärarintervjuerna.

6.2.7 Resultatsammanfattning av elevperspektiv ställt mot lärarperspektiv
Tillvaratagandet av elevers tidigare kunskaper och erfarenheter ur såväl ett elev- som 
lärarperspektiv sammanfattas i följande punkter:

 Kemiämnet uppfattas av elever som annorlunda och svårare än i grundskolans 
senare år. Även gymnasielärarna uttrycker en medvetenhet om detta.

 Biologiämnet upplevs ha den smidigaste övergången från grundskolan till 
gymnasiet med den mest naturliga nivåhöjningen. Detta tyckte både elever och 
gymnasielärare.

 Både elever och gymnasielärare anser att lärarna tillvaratar förkunskaper både 
muntligt och skriftligt. Dessutom uttrycker eleverna ännu en uppfattning, där de 
menar att lärarna även tillvaratar förkunskaper med hjälp av kurslitteraturens 
första repeterande kapitel.

 Eleverna ser NO-läraren, grundskolan och sig själva som möjliga orsaker till 
dåliga förkunskaper, medan gymnasielärarna här endast nämner NO-läraren och 
grundskolan.



28

7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion
När det kommer till utförandet av både enkät- och intervjustudien finns det mycket att 
diskutera kring. Vi tycker att enkäterna uppfyllde de sitt syfte som urvalsverktyg inför 
intervjustudien, genom att representera en del av den variation som finns i den svenska 
elevpopulationen. Vid närmare granskning av lärarenkäten kan vi konstatera att vissa 
svarsalternativ hade kunnat omarbetas eller vara bättre formulerade, till exempel fråga 5, 12 
och 19 där svarsalternativet ”mycket svårt” saknas (se bilaga 2). Överlag känns det som att 
enkätstudien fungerade bra med avseende på att eleverna verkar ha tänkt till innan de kryssat i 
sitt svar. Detta baserar vi på det faktum att vi inte fått samma svar, trots att samma frågor 
ställdes inom ramarna för de olika ämnena.

De intervjudeltagare som var lite mer tillbakadragna visade sig behöva ledning i form av 
direkta och konkreta frågor, vilket medförde att vi fick gå ifrån vår ursprungliga metod med 
frågeområden styrda av deltagarens egna utsagor. Därför blev elevintervjuerna mer 
strukturerade än planerat.

Antalet deltagare i studien kändes logiskt, med tanke på att vi ville försöka få med de lärare 
som under studiens genomförande undervisat de elever som deltagit. På så vis har vi fått två 
sidor av samma mynt, dvs. uppfattningar om samma fenomen både från elever och lärare. I 
efterhand kan man diskutera om det egentligen hade någon betydelse, då lärarna uttryckte sig 
mer generellt och inte specifikt för sina nuvarande elever. I enkäten hade tillförlitligheten i 
studien ökat om vi haft fler deltagande lärare. Emellertid är förhållandet sådant att det finns 
betydligt färre lärare än elever på en skola och som vi beskrivit ovan fanns förhoppningen om 
att pricka in de ”rätta” lärarna.

Enkätstudiens bortfall känns betydelselöst i och med det förhållandevis höga deltagarantalet. 
Det bortfall som uppkom i samband med intervjuerna påverkar resultatet aningen mer. Med 
ett elevbortfall på 1/10 och ett lärarbortfall på 1/6 kan man skönja att utfallet torde ha blivit 
mer påverkat hos lärarna. Det är svårt att säga hur vår studies resultat påverkats av detta, men 
ett rimligt antagande är att dessa deltagare hade kunnat antingen öka variationen av 
uppfattningar eller styrka de kategorier av uppfattningar vi redan fått fram.

7.2 Validitet och reliabilitet 
Patel & Davidsson (2003) menar att validitet är att veta om man verkligen undersöker det man 
avser undersöka. Reliabilitet är att veta om vi utfört undersökningen på ett tillförlitligt sätt. 
Vidare menar Patel & Davidsson att när det kommer till att undersöka människors 
uppfattningar är svårt att verkligen veta vad de uppfattningarna är.

Innehållsvaliditet innefattar att vi utför en analys av vår teoretiska bakgrund, där vi med 
denna som grund formulerar frågor i enkätform eller intervjuer, vilka ämnar ge oss den 
information vi vill ha. Här säkerställs validiteten genom att någon inom området väl insatt 
person granskar vårt mätinstrument, dvs. våra frågor, enkäter och intervjuer (Patel & 
Davidsson, 2003). Denna innehållsliga validitet passar väl in på vårt tillvägagångssätt. Den 
person som granskat vårt mätinstrument är vår handledare. 
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Vi har hittat två tydliga faktorer som egentligen sänker vår studies validitet och reliabilitet. 
Den ena är det faktum att vi inte spelade in intervjuerna som Kroksmark (1987) 
rekommenderar. Det var som vi beskrivit tidigare ett medvetet val med tanke på att flera av 
intervjudeltagarna inte ville bli inspelade. Det negativa med detta är att vår begränsade 
förmåga att anteckna deltagarnas svar medförde att citaten inte blev exakta. Detta innebär att 
vi inte kunnat göra en hundraprocentigt korrekt tolkning av utsagorna. Fenomenografins 
ansats innebär att man hela tiden tolkar data och söker skillnader och likheter (se avsnitt 3.7) 
och denna tolkning försvåras givetvis om data från början inte är exakt. Den positiva sidan av 
valet att inte spela in intervjuerna är att många av deltagarna visade en öppenhet och en vilja 
att prata och berätta. Den trygga och avslappnade miljön vi eftersträvade hade förmodligen 
hämmats av inspelningsutrustning. Vissa av eleverna som deltog var tillbakadragna vilket 
säkerligen hade förvärrats ytterligare av att vi spelat in intervjuerna.

Den andra validitets- och reliabilitetssänkande faktorn är den uteblivna återkopplingen med 
intervjudeltagaren, där denna hade fått höra det vi antecknat och sedan själv antingen fått 
lägga till, ändra eller ta bort sådant som vi uppfattat fel. Reliabiliteten höjs dock lite av att vi 
gjorde en återkoppling mellan varandra efter varje intervju, vilket Patel & Davidsson kan 
tolkas vara inne på när de talar om att fler än en observatör som antecknar svaren vid 
intervjun innebär en högre reliabilitet. Denna typ av mått på reliabilitet kallas 
interbedömarreliabilitet, och en förutsättning för att denna kan äga rum är att båda som 
antecknat svaren har antecknat på ett överensstämmande sätt. Patel & Davidsson (2003)
menar att inspelad data egentligen bara är till för att kontrollera interbedömarreliabiliteten 
eller att användas enbart för att erhålla hög reliabilitet. Fenomenografiskt ska ju alla intervjuer 
enligt Kroksmark (1987) bandas, så här går uppfattningarna isär. Sammanfattningsvis kan 
sägas att reliabiliteten i vår studie torde vara högre med Patel & Davidssons mått mätt, än med 
Kroksmarks fenomenografiska sådana.

7.3 Resultatdiskussion

7.3.1 Forskningsfråga 1
Vår första forskningsfråga handlade om hur eleverna uppfattar övergången mellan 
grundskolan och gymnasieskolan med avseende på den kunskap de inhämtat i de 
naturvetenskapliga ämnena i relation till gymnasieskolans krav. Här avslöjade resultatet att 
det finns stora variationer mellan de olika ämnena. Vad gäller biologi och fysik var en 
övervägande del av eleverna av uppfattningen att övergången varit smidig, medan den raka 
motsatsen uttrycktes i kemi. 

Att biologiämnet uppfattas som mer bekant och med en naturligare övergång kan man härleda 
till flera av de åtta modellerna Dochy et al., (2002) presenterar och som tas upp i avsnitt 3.3. 
Modell nummer två innebär att okända element blir lättare att förstå i relation till och mot en 
bakgrund av tidigare kunskaper. Vilket också kan härledas till Hailikari m.fl. (2007) som 
menar att om man saknar kunskaper inom ett område, blir det svårare att inhämta ny kunskap 
inom det området. Vi menar att biologiämnet vardagligt finns runt omkring eleven på ett sätt 
som inte kemiämnet gör. Till exempel förstår eleven begreppet träd och kan lätt härleda nya 
kunskaper om träd till den tidigare kunskapen, detta för att träd existerar i elevens närmiljö. 
När det kommer till atomer är det betydligt svårare eftersom det finns mer begränsade 
förkunskaper i och med det faktum att eleven aldrig sett en atom på samma sätt som denne 
sett trädet. Modell fyra, vilken handlar om selektiv uppmärksamhet, kan också appliceras på 
denna uppfattning. Den innebär att elever ägnar mer uppmärksamhet åt element som de redan 
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har en viss kunskap om och därför också lär sig mest om det specifika elementet på bekostnad 
av inlärning av sådant som är mera okänt. En annan modell som går att applicera på 
uppfattningen är modell sju. Den innebär att man schematiskt sorterar in tidigare kunskap i 
fack i medvetandet. Det är först när tillräckligt många fack är fyllda som man kan söka 
samband för att fylla luckorna man har. I kemiämnet finns troligtvis mer luckor än i 
biologiämnet, vilket gör att det blir svårare att behandla den nya informationen eleverna får. I 
biologi, däremot, har luckorna börjat fyllas mycket tidigare i och med det faktum att biologi 
finns i elevens omvärld hela tiden. Detta medför att eleven är mottaglig för ny kunskap 
tidigare och själv även söker efter kunskap för att fylla de luckor som finns. Att eleverna 
uppfattar biologiämnet som smidigare i övergången från grundskolan till gymnasiet skulle 
kunna härledas till detta.

Kemins utformning i grundskolans senare år uppfattas som mycket olik kemin på gymnasiet 
vilket har kommit fram i intervjuerna. Eleverna uttryckte att de tidigare inte fått veta att man 
kan räkna på kemi och detta kom sedan som en chock på gymnasiet. Kanske borde man 
introducera t.ex. molbegreppet lite smått redan under grundskolans senare år och därmed visa 
att kemi faktiskt är något man kan kvantifiera. Kursplanen för kemi i grundskolans senare år
kanske borde göras om så att det blir en naturlig fortsättning och ett mindre markant hopp när 
eleverna börjar gymnasiet. Eller borde gymnasiets krav stämma bättre överens med målen för 
skolår 9? Kanske bör man ta fasta på vad Uvebrant (2002) skriver att eleverna i grundskolans 
senare år ska veta vad kemiämnet innebär när de ska söka vidare till gymnasiet och inte bli 
förvånade när de väl påbörjat studierna. Kemiundervisningen som äger rum under 
grundskolans senare år bör visa vad kemi innebär. 

Det är idag brist på kemister och universitetsutbildningarna i kemi står tomma. 
Kemiprogrammet på Umeå Universitet hade år 2006 endast två antagna elever. Här kan man 
dra paralleller till Engström (1994) som i sin studie visar att elever som tycker att 
naturorienterande ämnen är lätta i grundskolans senare år ofta väljer ett program på gymnasiet 
där de får läsa naturvetenskapliga ämnen. Kan detta stämma överens när de ska söka till 
vidare högskolestudier? Kan detta ha något samband med att kemin är mer skrämmande, i och 
med den negativa starten på gymnasiet, i motsats till biologin?

7.3.2 Forskningsfråga 2A och 2B
Vår andra forskningsfråga handlade om hur eleverna uppfattar att lärarna gör när de tillvaratar 
deras tidigare kunskaper och erfarenheter, och hur lärarna uppfattar att de själva gör detta. De 
i studien deltagande eleverna såg tre olika sätt på vilka detta sker; skriftligt, muntligt och i 
kurslitteratur. Detta upplevde vi inte som särskilt förvånande. Det som dock är förvånande är 
att lärarna själva inte verkar se kurslitteraturen som ett verktyg för att tillvarata elevers 
förkunskaper. Vad detta beror på kan vi endast spekulera i. Kanske kan det bero på att lärarna 
uppfattat frågan på ett sätt som handlar om hur enbart de personligen gör, medan eleverna 
tolkat in läromedel i frågan. En annan sak som förvånade oss är att eleverna uttryckte en 
önskan att få ha diagnostiska prov, medan lärarna själva var inne på att denna typ av prov inte 
ger så mycket. Lärarnas uppfattningar stämde väl överens med studien av Johansson & 
Emanuelsson (1997) där lärarna tyckte att de lärde sig mest om elevernas kunskap genom 
samtal med eleverna - inte genom diagnostiska prov.

Här hade det varit intressant att ta reda på varför lärarna inte tycker att diagnostiska prov är ett 
fungerande verktyg, när eleverna uppenbarligen gör det. En egen spekulation är att det 
diagnostiska provet i sig inte ger några förslag på hur läraren kan tillvarata elevers 
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förkunskaper, utan det bekräftar bara i stort sett det faktum att eleverna ligger på olika nivåer. 
Det positiva med denna typ av prov är dock att läraren kan få fram en bild av vilka elever som 
kan vad. Hur läraren sedan bemöter det resultat provet givit, är det som i slutändan bestämmer 
hur väl förkunskaperna verkligen tillvaratas.

7.3.3 Forskningsfråga 3
Forskningsfråga tre handlar om vilka krav lärarna ställer på elevernas kunskaper inför 
gymnasiet. Här skönjades tre olika kategorier av uppfattningar. Lärarna vill att eleverna ska 
kunna viss terminologi, vissa begrepp och att de ska ha en grundläggande förståelse. Många 
lärare ansåg att dessa kunskaper är dåliga i samtliga naturvetenskapliga ämnen när eleverna 
börjar gymnasieskolan. Lärarnas utsagor går att relatera till de åtta modellerna som nämnts 
ovan. I avsnitt 3.6 finns en jämförelse mellan målen för skolår 9 och gymnasiemålen där de 
förra inte direkt står skrivet att begrepp och terminologi ingår. Tittar man däremot på 
betygskriterierna så är begrepp och terminologi föremål för bedömning. Därför kan man vid 
tolkningen av kursplanen i stort anta att detta är något som elever i skolår 9 förväntas kunna. 
Alltså är inte gymnasielärarnas krav på denna punkt orimliga. 

Lärarna efterlyser vidare bättre laborativa färdigheter hos eleverna. Här uttrycktes 
uppfattningarna att en del elever aldrig har haft laborationer, medan andra har haft det. Dock 
är uppfattningen hos gymnasielärarna att de laborationerna som skett på grundskolan inte har 
kopplats till undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Det är anmärkningsvärt att det 
överhuvudtaget inte nämns i målen för skolår 9 (Skolverket, 2009a) att eleverna själva ska ha 
utfört laborationer av sådan karaktär som lärarna efterlyser, dvs. att de ska vara förtrogna med 
laborationssalen och dess utrustning. De ska endast ha fått inblick i hur vetenskapligt arbete 
fungerar. Det står också att de ska ha ”erfarenheter från undersökningar och experiment” 
(Skolverket, 2009a, läst 2009-01-05) men i kontext kan detta tolkas på olika sätt. Det står inte 
uttryckligen någonstans att eleven själv ska ha utfört laborativa undersökningar och 
experiment eller att eleven ska vara förtrogen med laborativ utrustning. 

Den kunskap gymnasielärarna förväntar sig av eleverna kan härledas till Hailikari m.fl (2007) 
och deras procedurella kunskap. I och med att gymnasielärarna tycker att denna typ av 
kunskap framförallt i kemiämnet är bristfällig hos eleverna, skulle man kunna anta att den 
procedurella kunskapen är något eftersatt i grundskolan. Med detta menar vi att man på 
grundskolan kanske inte erbjuder eleverna de rätta verktygen för att utveckla denna typ av 
kunskap. Detta kan man skönja hos Andersson (1989) som skriver att läroplanen betonar att 
undervisningen ska fokusera mer på laborativ verksamhet och problemlösning. Andersson 
(ibid.) menar att det är viktigt för elevens förståelse att själv få utföra experiment. Här kan 
man diskutera om läroplanen för skolår 9 bör göras tydligare. Kanske bör det stå att eleverna 
själva skall utföra experiment och bekanta sig med laborationsutrustning. I och med att så inte 
är fallet, blir gymnasielärarnas krav orimliga, alternativt att kursplanerna är bristande i 
förhållande till den kunskap som krävs för att klara av gymnasiets kurser. 

En fundering kring varför laborationer inte står med i kursmålen för skolår 9 är att det kanske 
inte är möjligt för alla skolor att genomföra laborativ undervisning på grund av bristande 
resurser eller kunskap hos eleverna. Kanske är det en fråga om säkerhet i kombination med 
varierande elevmognad? Att t.ex. naturorienterande ämnen bortprioriteras i grundskolans 
senare år kan bero på att dessa ämnen har en lägre status jämfört med kärnämnena. Detta går 
direkt att härleda till Enqvist & Lindberg (2008), vilkas resultat visar en statusskillnad mellan 
kärnämnen och övriga ämnen.
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Resultatet att lärarna faktiskt saknar vissa kunskaper hos eleverna, tillsammans med den 
senaste TIMSS-undersökningen (Skolverket, 2008) visar entydigt att det idag finns klara 
kunskapsbrister i de naturorienterande ämnena i grundskolans senare år. Skolverkets (2005)
undersökning om kunskap på högskolor visar också att kunskaperna i motsvarande ämnen där 
försämrats under senare tid. Vi tror att detta kan bero på att de dåliga kunskaperna gör det 
svårt att inhämta nya kunskaper och därför uppstår för eleven en ond cirkel under hela 
utbildningens gång. Dochy m.fl. (2002) styrker våra tankar kring detta med sina resonemang 
om svårigheterna med att inhämta ny kunskap när förkunskaperna brister.

Vidare anser lärarna att eleverna ska ha en genuin vilja att inhämta och ta till sig ny kunskap. 
Syftet med skolgången ska inte vara att få högsta möjliga betyg, utan eleven ska drivas av en 
kunskapstörst, och denna ska motivera till ett fortsatt lärande. Man kan här diskutera vad 
viljan att lära påverkas av. Är det grundskolelärarens undervisning som skapar den eller 
kommer den ur elevens egen motivation och ambition? 

7.3.4 Forskningsfråga 4A och 4B
Nästa forskningsfråga handlade om vilka faktorer som enligt eleverna själva, och enligt 
lärarna, ligger till grund för otillräckliga förkunskaper när eleverna börjar gymnasieskolan. 
Här var det tydligt att eleverna såg tre faktorer. Återigen kom resonemanget in på att 
undervisningen på högstadiet av olika anledningar inte motsvarar det man bör kunna när man 
börjar gymnasieskolan. Detta leder oss tillbaka till den första forskningsfrågan. Möjliga 
orsaker som angavs var lärarnas olika intressen, lärarnas grad av utbildning eller kursernas 
upplägg. Denna uppfattning återfanns även hos gymnasielärarna, men de lade till ytterligare 
orsaker i form av stökig miljö och feltolkade styrdokument. En lärare hade funderingen att det 
kan vara så att NO-lärarna på grundskolan kanske är mer inriktade mot biologiämnet. Detta 
skulle i så fall ge en förklaring till att eleverna uppfattar att biologiämnet har en smidigare 
övergång i mötet med gymnasiet, liksom det förklarar varför kemi inte upplevs ha det. 

Anmärkningsvärt för denna kategori är att eleverna såg sig själva som en orsak till dåliga 
förkunskaper, i och med avsaknad av t. ex. intresse, motivation och mognad, medan lärarna 
inte angav eleverna själva som en faktor. Under elevintervjuerna antyddes även att 
otillräckliga kunskaper kan bero på dåliga hemförhållanden vilket Skolverket (2001) också 
uttrycker i 2000-års PISA-undersökning.

Att lärarna inte ser eleverna själva som en faktor kan eventuellt bero på att det ligger i lärarens 
uppdrag att höja elevens motivation och skapa en vilja att lära. Får en elev underkänt i något 
ämne klandras inte eleven utan det är läraren som brustit i sitt uppdrag. Detta är något som 
framhålls på lärarutbildningen och som kan ses som en etisk del av yrkesprofessionen. Hos 
lärarna uppgav en övervägande majoritet grundskolan som orsak till dåliga förkunskaper, 
medan endast en elev var av samma åsikt. Lärarna menade också att man kan se stora 
skillnader mellan olika skolor, med avseende på den kunskap eleverna har med sig därifrån. 

7.3.5 Forskningsfråga 5A och 5B
Den sista forskningsfrågan handlade om vad gymnasielärarna ser för svårigheter med att 
tillvarata förkunskaper, om hur de arbetar för att förbättra detta.

Svårigheterna lärarna såg var dels att det var för många elever i grupperna och dels att den 
kunskapsmässiga variationen är väldigt stor bland eleverna. Storleken på klasser och grupper i 
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skolan är ivrigt omdebatterad och detta har i mångt och mycket sin grund i skolans ekonomi. 
Här hade det varit intressant att undersöka hur synen på detta är bland skolor som använder 
sig av 20-grupper, vilket innebär att elevantalet aldrig överstiger 20 i varje grupp (Persson, 
2001). Att det är svårt att tillmötesgå och tillvarata förkunskaper i grupper med många 
individer är lätt att förstå, och kan nog endast lösas genom att man minskar antalet individer i 
gruppen. Den kunskapsmässiga variationen lärarna talar om kan ses vara anknuten till 
storleken på grupperna. Ett stort antal elever kan ge en mer spridd variation som då innebär en 
större utmaning för läraren i tillvaratagandet av förkunskaperna.

Lärarna hade en förhållandevis pessimistisk syn på hur de kan förbättra tillvaratagandet av 
elevers tidigare kunskaper. Två kategorier av uppfattningar kunde skönjas. I den ena 
kategorin fann vi en uppgivenhet där avsaknaden av resurser och fortbildning gjorde 
förbättringsarbetet till en omöjlighet. I den andra kategorin fann vi ett hopp och en vilja att 
inte sluta försöka, genom att fortsätta arbeta med de små medel som faktiskt finns. Här kan vi 
konstatera att de eventuella förbättringar som kan göras beror på förbättringar som först måste 
genomföras inom andra områden i skolan, t. ex minskad storlek på grupper och mer resurser.

7.3.6 Hopp eller hopplöst?
Slutsatsen vi dragit av vår studie är att det tycks finnas ett nivåmässigt hopp mellan 
grundskolan och gymnasiet främst i kemiämnet. I biologiämnet uttrycker varken elever eller 
lärare att det finns någon problematik i övergången. Det verkar som att lärare kanske lyckas
bättre med att tillvarata elevers förkunskaper i biologin, medan det tycks finnas mycket att 
jobba med för att uppnå samma resultat i kemiämnet. För fysikämnet var resultatet tvetydigt, 
vilket kan tolkas som att det finns både brister och förtjänster i tillvaratagandet av elevers 
förkunskaper.

7.3.7 Studiens generaliserbarhet
Den fenomenografiska ansatsen innebär att ett resultat man får fram i en fenomenografisk 
studie går att implementera på en hel population, om variationen hos populationen finns väl 
representerad bland studiens deltagare (se avsnitt 3.7). När det kommer till att bedöma hur väl 
variationen hos svenska elever var representerad bland våra intervjudeltagare är svårt att säga. 

När det kom till vissa av forskningsfrågorna, t. ex. den som handlar om vilka orsaker eleverna 
ser till att elever har otillräckliga förkunskaper när det börjar gymnasiet, kunde man lätt 
skönja att det endast fanns ett begränsat antal uppfattningar om detta. Att alla elever i studien 
återkom till samma uppfattningar, anser vi visar att variationen av uppfattningar gällande den 
specifika frågan kan ses vara väl representerad bland studiens deltagare. Med detta exempel 
vill vi visa att resultatet av vår studie går att överföra på en större population, till viss del. 
Naturligtvis kan vi aldrig veta om vi täckt in alla uppfattningar som råder bland elever och 
lärare rörande fenomenet att tillvarata elevers tidigare kunskaper och erfarenheter, men vi kan 
anta att vi täckt in en del av dem, och därigenom då också avspeglar en del av den stora 
populationen.

7.3.8 Implikationer för vår kommande profession
Eftersom det i läroplanen står skrivet att det ingår i lärarens och skolans uppdrag att möta och 
tillvarata elevers tidigare kunskaper och erfarenheter (se avsnitt 3.5) samt att detta med att 
tillmötesgå alla elevers olika kunskapsnivåer är ivrigt omdiskuterat runt om i Sveriges 
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lärarrum, känns detta viktigt. Hur viktigt det är, i förhållande till allt annat som diskuteras 
såsom mobbing och betygssättning, kan man fundera över. Alla som deltagit i studien svarade 
dock ja på frågan om de tycker att detta är viktigt.

Naturligtvis behandlar vår studie enbart en del av läraryrket som profession, men det är ändå 
något som kan påverka elevers framtida syn på sig själv och sitt lärande. Den etiska koden 
inom läraryrket talar om hur viktigt det är att se varje elev och vår studies kärna är den punkt 
där detta möter lärarens undervisande sida. Att varje elev känner att det denne tidigare lärt sig 
får komma till ytan och bemötas av läraren, leder till att den eleven känner sig sedd och 
erhåller bekräftelse. Både elever och lärare i studien var inne på detta under intervjuerna. 

Vår studie har gett oss inblick i lärares och elevers sätt att resonera kring samma fenomen, 
vilket är guld värt när vi ska ikläda oss vår lärarkostym. Som verksam lärare har man inte 
samma möjligheter att få fram elevers syn på undervisningens olika delar, och därför är det 
positivt att vi fått chans att göra detta nu. 

Det mest uppseendeväckande resultatet i studien var att kemiämnet verkar upplevas som ett 
helt annat ämne när elever börjar gymnasieskolan. Nästan alla de tillfrågade eleverna återkom 
under intervjun om och om igen till hur svårt de hade tyckt att det var när de påbörjade 
gymnasiekemin, och hur lite hjälp de tyckte att de fått av grundskolans kemiundervisning. 
Även studiens gymnasielärare uttryckte en medvetenhet rörande denna problematik. För oss 
som lärare kommer det vara speciellt viktigt att arbeta med att kemiundervisningen inte ska få 
det stora hopp som elever i studien har uttryckt. Vi kommer att ta detta i beaktning när vi 
själva ska undervisa i ämnet och aktivt arbeta för att denna övergång skall gå smidigare.

7.3.9 Fortsatt forskning
Alla elever i studien (utom en som hade lämnat detta blankt) hade svarat att de hade betyget 
Godkänt i grundskolans kemi. Ett godkänt betyg i ämnet innebär att eleven uppnått målen för 
skolår 9. Om förkunskaperna ändå av gymnasielärarna anses vara otillräckliga måste detta 
innebära att betyget är oförtjänt, att grundskolemålen är för lågt satta eller att 
gymnasieskolans krav är för högt satta. Här borde man fortsätta att forska för att så 
småningom komma fram till en lösning på problemet, så att grundskolan och gymnasieskolan 
lättare kan mötas på en bättre överensstämmande kunskapsnivå.

Ett annat förslag till vidare forskning är det faktum att laborativ undervisning inte står 
upptaget i kursmål på ett tillfredsställande sätt. Är det så att gymnasielärare anser att elever 
som läser kemi på gymnasiet bör ha vissa laborativa färdigheter, bör detta tas i beaktning när 
kursmålen för skolår 9 sätts. 

I efterhand tycker vi att det hade varit intressant att även ha inkluderat NO-lärare i
grundskolans senare år i studien. Detta hade gett oss ännu ett perspektiv på samma fenomen, 
genom att ge en motvikt till gymnasielärarnas utsagor. Vi anser att detta kan ligga till grund 
för en ny studie där man kanske enbart tittar på kunskapsmålen och kraven från 
gymnasieskolan.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1

Enkätundersökning om hur elever uppfattar att gymnasieskolan 
tillvaratar elevers tidigare kunskaper och erfarenheter i kemi, fysik 
och biologi.

Namn:_______________________________________________________

Kön 
Tjej
Kille

Klass:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ämne 1: KEMI
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

         
Markera det alternativ som du tycker passar bäst.

A.) Jag uppnådde målen
i kemi i skolår 9, dvs. jag Ja  Nej 

hade minst betyget G i kemi.

Instämmer Instämmer   Vet ej/ Instämmer Instämmer
     helt    delvis obestämd      inte   inte alls

B.) Jag tycker att jag lärde
mig mycket i kemiämnet                            
under skolår 7-9.

C.) Det jag lärde mig
i kemi under skolår 7-9                             
har underlättat studierna
i kemi på gymnasiet.

D.) Jag tycker att 
lärarna på gymnasiet har tagit                       
tillvara på och utnyttjat mina 
förkunskaper från högstadiet i 
ämnet kemi.

E.) Jag tycker att kemin blev
betydligt svårare när jag                             
började gymnasiet.
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F.) Var har du huvudsakligen lärt dig det du kunde i kemi när du började gymnasiet? Kryssa i 
ETT alternativ!

Skolan                    Föräldrar                 Kompisar                   TV/Tidningar

Böcker (ej skolböcker)                 Internet               Vet ej

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ämne 2: FYSIK
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

         
Markera det alternativ som du tycker passar bäst.

A.) Jag uppnådde målen i 
fysik i skolår 9, dvs. jag hade Ja  Nej 
minst betyget G i fysik.

Instämmer Instämmer   Vet ej/ Instämmer Instämmer
     helt    delvis obestämd      inte   inte alls

B.) Jag tycker att jag lärde
mig mycket i fysikämnet                              
i skolår 7-9.

C.) Det jag lärde mig
i fysik under skolår 7-9                                 
har underlättat studierna
i fysik på gymnasiet.

D.) Jag tycker att mina 
lärare på gymnasiet har tagit                           
tillvara på och utnyttjat mina
förkunskaper från högstadiet
i ämnet fysik.

E.) Jag tycker att fysiken blev
betydligt svårare när jag                                  
började gymnasiet.
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F.) Var har du huvudsakligen lärt dig det du kunde i fysik när du började gymnasiet? Kryssa i 
ETT alternativ!

Skolan                    Föräldrar                 Kompisar                   TV/Tidningar

Böcker (ej skolböcker)                 Internet               Vet ej

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ämne 3: BIOLOGI
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Markera det alternativ som du tycker passar bäst.          

A.) Jag uppnådde målen i biologi
i skolår 9, dvs. jag hade minst Ja  Nej 

betyget G i biologi.

Instämmer Instämmer   Vet ej/ Instämmer Instämmer
     helt    delvis obestämd      inte   inte alls

B.) Jag tycker att jag lärde
mig mycket i biologiämnet                            
under skolår 7-9.

C.) Det jag lärde mig
i biologi under skolår 7-9                             
har underlättat studierna
i biologi på gymnasiet.

D.) Jag tycker att 
lärarna på gymnasiet har tagit                          
tillvara på och utnyttjat mina
förkunskaper från högstadiet
i ämnet biologi.

E.) Jag tycker att biologin blev
betydligt svårare när jag                                   
började gymnasiet.

F.) Var har du huvudsakligen lärt dig det du kunde i biologi när du började gymnasiet? Kryssa 
i ETT alternativ!

Skolan                    Föräldrar                 Kompisar                   TV/Tidningar

Böcker (ej skolböcker)                 Internet               Vet ej
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9.2 Bilaga 2

Enkät för lärare i NV-ämnen

Namn:_____________________________________________________

KEMI
1) Tror du att det går att ta tillvara alla elevers tidigare kunskap (från årskurs 7-9) i kemiämnet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

2) Tycker du att du tar tillvara på alla elevers tidigare kunskap i kemiämnet?
Ja  Nej Delvis Vet ej

3) Tror du att eleverna känner att deras tidigare kunskap i kemiämnet tas tillvara när de börjar 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

4) Tror du att de flesta eleverna tycker att kravnivån höjdes i kemiämnet när de började 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

5) Enligt styrdokumenten skall hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå. Hur svårt/lätt tycker du att det är att göra detta?

Inte svårt alls  Ganska svårt  Varken svårt eller lätt  
Ganska lätt  Jättelätt

6) Har du läst eller diskuterat med någon hur man ska göra rent praktiskt för att tillvarata och 
använda de kunskaper eleverna har i kemiämnet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

7) Tycker du att de flesta eleverna har tillräckliga kunskaper för att klara kemiämnet på 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

FYSIK
8) Tror du att det går att ta tillvara alla elevers tidigare kunskap (från årskurs 7-9) i fysikämnet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

9) Tycker du att du tar tillvara på alla elevers tidigare kunskap i fysikämnet?
Ja  Nej Delvis Vet ej

10) Tror du att eleverna känner att deras tidigare kunskap i fysikämnet tas tillvara när de börjar 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej
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11) Tror du att de flesta eleverna tycker att kravnivån höjdes i fysikämnet när de började 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

12) Enligt styrdokumenten skall hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå. Hur svårt/lätt tycker du att det är att göra detta?

Inte svårt alls  Ganska svårt  Varken svårt eller lätt  
Ganska lätt  Jättelätt

13) Har du läst eller diskuterat med någon hur man ska göra rent praktiskt för att tillvarata och 
använda de kunskaper eleverna har i fysikämnet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

14) Tycker du att de flesta eleverna har tillräckliga kunskaper för att klara fysikämnet på 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

BIOLOGI
15) Tror du att det går att ta tillvara alla elevers tidigare kunskap (från årskurs 7-9) i 

biologiämnet?
Ja  Nej Delvis Vet ej

16) Tycker du att du tar tillvara på alla elevers tidigare kunskap i biologiämnet?
Ja  Nej Delvis Vet ej

17) Tror du att eleverna känner att deras tidigare kunskap i biologiämnet tas tillvara när de börjar 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

18) Tror du att de flesta eleverna tycker att kravnivån höjdes i biologiämnet när de började 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

19) Enligt styrdokumenten skall hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå. Hur svårt/lätt tycker du att det är att göra detta?

Inte svårt alls  Ganska svårt  Varken svårt eller lätt  
Ganska lätt  Jättelätt

20) Har du läst eller diskuterat med någon hur man ska göra rent praktiskt för att tillvarata och 
använda de kunskaper eleverna har i biologiämnet?

Ja  Nej Delvis Vet ej

21) Tycker du att de flesta eleverna har tillräckliga kunskaper för att klara biologiämnet på 
gymnasiet?

Ja  Nej Delvis Vet ej
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9.3 Bilaga 3
Elevernas intervjuområden:

 Hur viktigt är det att ta vara på förkunskaper hos eleverna?
 Anledning till otillräckliga förkunskaper?
 Hur läraren gör för att tillvarata förkunskaper.
 Brister och förbättringar med avseende på att tillvarata elevers förkunskaper. (T ex ”På 

vilket sätt tror du att det går att förbättra detta?”)
 Om eleverna inte uppfattar att deras förkunskaper tillvaratas, vad tror du att detta har 

för betydelse för dennes fortsatta studier t.ex. när eleven skall fortsätta med vidare 
studier efter gymnasiet?

 Skillnader i ämnets utformning i de olika skolformerna. (T ex ”Känns ämnet 
annorlunda nu gentemot i skolår 7-9? Förklara!” eller ”Hur tycker du att ämnet ska se 
ut för att det ska bli en smidigare övergång från skolår 7-9 till gymnasieskolan?”)

 Skillnader i uppfattning mellan de olika NV-ämnena. (T ex ”Du har svarat att dina 
gymnasielärare tagit tillvara på dina förkunskaper i ämne A men inte i ämne B. 
Förklara!”)

 Användning av andra kunskapskällor eller kunskapsinhämtande metoder. (T ex 
”Tycker du att skolan ska använda mer kunskapsinhämtande metoder som ni elever 
har runt omkring er?”)
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9.4 Bilaga 4
Lärarnas intervjuområden:

 Hur viktigt är det att ta vara på förkunskaper hos eleverna?
 Vad tycker du att eleverna ska kunna? Vad är det eleverna saknar? Anledning till 

otillräckliga förkunskaper?
 Hur läraren gör för att tillvarata förkunskaper.
 Varför känner du att det är lätt/svårt att göra detta?
 Finns nog kunskap om tillvaratagande av förkunskap på skolan? Ger kollegor och 

litteratur nog stöd? Fortbildning inom området?
 Om eleverna inte uppfattar att deras förkunskaper tillvaratas, vad tror du att detta har 

för betydelse för dennes fortsatta studier t.ex. när eleven skall fortsätta med vidare 
studier efter gymnasiet?


