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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om hur undervisningen anpassas efter klassernas 

gymnasieprogram. Studien har med ett didaktiskt perspektiv fokuserats på om lärarna uppfattar uppdraget att 

anpassa undervisningen efter klassens gymnasieprogram i Naturkunskap A, om lärarna uppfattar behovet av 

anpassning av undervisningen efter klassens gymnasieprogram i Naturkunskap A samt hur lärarna beskriver sitt 

arbete med anpassning av undervisningen efter klassens gymnasieprogram i Naturkunskap A. Med en tolkande 

ansats som utgångspunkt har fyra lärare intervjuats i en kvalitativ intervjustudie.  

Lärarna är medvetna om uppdraget att anpassa efter gymnasieprogrammets inriktning och upplever att det finns 

behov av anpassning efter gymnasieprogrammets inriktning. Men de uttrycker att det finns också behov att göra 

andra anpassningar så som individanpassning. Lärarna beskriver sitt arbete med anpassningar och det viktigaste att 

anpassa tycker de är att prata så alla förstår samt att det är en tryggmiljö i klassrummet. Det stämmer överrens med 

att det krävs en trygg klassrumsmiljö för att ur ett sociokulturellt perspektiv kunna utforma kunskap. 

Som en intressant biprodukt, med stöd av intervjuerna, har det i studien utvecklats en modell som beskriver lärarnas 

arbete med anpassning. Modellen beskriver hur lärarna först möter en grupp och sedan när de lärt känna varandra 

kan gå från grupp till individnivå. Vilket program eleverna går på och vilken årskurs de kommer ifrån påverkar 

också hur gruppen ser ut tillsammans med vilka individer som gruppen består av. Modellen säger att lärare hämtar 

information ifrån individerna, årskursen och programmet för att kunna göra olika anpassningar. Jag har kunnat 

identifiera två olika typer av lärare som har olika lång arbetsstäcka för att komma till individnivå beroende på att de 

befinner sig i olika kontexter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Redan från början av min lärarutbildning har jag varit intresserad av att skriva ett 

examensarbete som ger mig ökade kunskaper i lärarens vardag. Den vardag jag själv kommer 

jobba i många år framöver. Alla yrkesverksamma lärare jag mött under utbildningens gång 

har visat på en professionalism och brinnande intresse för sina elever. Samtidigt som jag är 

intresserad av lärarens vardag måste det handla om något praktiskt. Jag tycker det är mycket 

intressant med de teoretiska kunskaper som elever på yrkesförberedande programmen får i sin 

gymnasieutbildning. Därför handlar denna studie om lärarens arbete med anpassning till 

gymnasieprogrammets inriktning i kärnämnet naturkunskap A. Oavsett om eleven läser ett 

studieförberedande program eller ett yrkesförberedande ska han eller hon ha genomgått 

Naturkunskap A när gymnasiekolan är slutförd.  

”Det är viktigt att kärnämnesläraren varierar sina kurser med målen för respektive program i 

åtanke.” (EC2000:03, s 18).  

 

Varje gymnasieprogram har mål som beskriver programmets syfte och karaktär samt 

uppbyggnad. Programmålen ska verka för att de olika delarna i programmet hänger ihop och 

tillsammans bildar en enhet och det poängteras att även om kärnämneskurser finns på alla 

program ska de anpassas efter varje gymnasieprogram eftersom olika gymnasieprogram har 

olika mål (SP 2000:16). Programmålen för de yrkesförberedande programmen säger att 

eleverna ska ha grundläggande kunskaper i naturvetenskap när han eller hon slutar 

gymnasieskolan (EC 2000:03). På det naturvetenskapliga programmet där karaktärsämnena är 

naturvetenskap och matematik ska eleverna ha fördjupade kunskaper inom naturvetenskap 

och teknik när de lämnar gymnasieskolan (NV 2000:14). I de yrkesförberedande 

programmens programmål tar man också upp infärgning, vilket innebär att man i kärnämnets 

undervisning tar innehåll och erfarenheter från karaktärsämnena. Läroplanen (Lpf 94) tar upp 

att utbildningen ska vara likvärdig och att undervisningen ska anpassas efter elevernas 

förutsättningar och behov. Alltså, instruktioner är tydliga, undervisningen ska anpassas efter 

eleven.  

Gymnasieskolan kan sägas ha två kulturer, dels en som härstammar från den akademiska 

världen, med gymnasieskolan och dels en som härstammar från de krav arbetslivet har på den 

praktiska kompetensen. Många elever som läser de yrkesförberedande programmen upplever 

inga problem med själva kärnämnet men de har problem med arbetssättet som skiljer sig från 

övriga ämnen på programmet. Ofta är lektionerna uppdelade i korta pass medan 

karaktärsämnet har längre sammanhängande pass (Skolverket, 1998). De olika kulturerna har 

inte smält samman utan det är kursmålen och inte programmålen som styr planeringen och 

fortbildningen. Läroplanen (Lpf 94) säger att skolor ska ifrågasätta sina undervisningsmål och 

arbetsformer för att kunna utvecklas. De ska också utvärdera och pröva nya metoder. När 

lärare ska anpassa undervisningen sänker de ofta kraven (Skolverket, 1998). De håller fast vid 

sitt ämne men minskar ner och förenklar stoffet. En klass på ett yrkesförberedande program 

behöver inte läsa enklare matematik, de behöver läsa annan matematik. Matematik som är 

relevant för deras program och inriktning.  
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”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband” 

 

Så står det i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94§1.2). Risken finns att när lärarna 

gör en anpassning till yrkeselevernas erfarenheter uppfattar lärarna det som en förenkling och 

försämring som avviker från det traditionella. Elever som ligger ute i marginalerna kanske 

inte klarar denna kurs bättre än den traditionella kursen (Skolverket, 1998). Det är alltså 

relevant, ur ett läroplansperspektiv, att undersöka hur det går till ute på skolorna. För mig som 

blivande gymnasielärare i naturkunskap är det mycket intressant att få undersöka hur och om 

lärare anpassar sin undervisning efter vilka elever de har. Min tanke är att för elever som har 

valt det naturvetenskapliga programmet kan Naturkunskap A fungera som en inkörsport i den 

naturvetenskapliga kontexten som de ska jobba i under gymnasietiden. För elever som har 

valt andra program tänker jag mig att det handlar mer om att ge en allmänbildning och att det 

då kan vara svårt för läraren att hjälpa eleverna in i den naturveteskapliga kontexten. Kanske 

har naturkunskapen en annan uppgift, att ge eleverna en allmänbildning. Det är också 

intressant ur ett läroplansteoretiskt perspektiv om möjligheterna finns till anpassningar och 

ifall lärarna verkligen anpassar undervisningen efter eleverna.  

 

1.2 Naturvetenskap/naturkunskap  
Naturvetenskap och naturkunskap är två olika begrepp som ändå hör ihop. Naturvetenskap är 

vetenskapen som forskare håller på med och som undervisas på universiteten. Naturkunskap 

däremot är ett skolämne som undervisas på gymnasiet som innehåller naturvetenskap. Det 

finns två kurser i naturkunskap på gymnasienivå A och B och de behandlar olika delar av 

naturvetenskapen. 

Naturvetenskapen har långa anor. Det började redan i antikens grekland och under årens lopp 

har naturvetenskapen ofta haft nära samarbetet med teknik, hantverk och konst. Wickman och 

Persson (2009) skriver att naturvetenskapen säkert utvecklats ur olika hantverk. Kemin ur 

olika färger, metaller, mat och keramik. Biologin från jägarna, samlarnas och jordbruket 

aktiviteter. Historiskt sett har naturvetenskapen haft det tufft med vissa kontroversiella frågor, 

så som jordens och allts ursprung. Kyrkan har varit mycket autoritär och det var svårt för 

naturvetarna att jobba med kunskaper som ifrågasatt det som stor i bibeln som till exempel 

skapelsens förhållande till jordens uppkomst och.  

Det finns ju fler vetenskaper än naturvetenskapen så som till exempel humanistiska 

vetenskaper och samhällsvetenskapen. Därför kan det vara på sin plats att presentera vad som 

utmärker naturvetenskapen. Wickman och Persson (2009) har gjort en sammanställning på 

vilka kriterier som forskarna inom naturvetenskap behöver uppfylla för att det de arbetar med 

ska räknas som naturvetenskap 
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1. ”Har naturen och den materiella världen som studieobjekt 

2. Vill förstå naturen oberoende av andra praktiska syften än att förstå naturen och den materiella världen.  

3. Antar att naturen är på ett visst sätt oberoende av vad vi tänker om den. 

4. Antar att deras studieobjekt saknar vilje och syfte 

5. Försöker finna samband mellan olika företeelser 

6. Försöker pröva sambanden gentemot variabler 

7. Strävar efter att finna mätbara samband mellan variabler 

8. Försöker förstå logiska och matematiska system av orsaksrelationer 

9. Vill kunna förutsäga vad som kan hända 

10. Gör data och resultat tillgängliga för granskning och kritik” (Wickman & Persson, 2009, s 113-114).  

Naturvetenskapens kunskap är varaktig samtidigt som den kan förändras. Nya kunskaper 

bildas genom teorier och observationer. När en ny kunskap växer fram behöver den gamla 

inte förkastas utan den nya kunskapen kan komplettera den gamla (Ekstig, 2002).   

I den svenska gymnasiekolan finns det två kurser i naturkunskap. Den första som är 

naturkunskap A(50 p) är ett kärnämne vilket innebär att alla elever som slutfört 

gymnasieskolan i Sverige ska ha läsa den. Den andra kursen, B-kursen (100 p), är en 

påbyggnadskurs som är obligatorisk för elever på det samhällsvetenskapliga programmet och 

en valbar kurs för elever på övriga program. Naturkunskap är alltså ett skolämne som är 

konstruerat för elever i den svenska gymnasieskolan. Naturkunskap A, som är den kurs som 

denna studie kommer behandla, är fokuserad på miljöfrågor men tar också upp frågor som rör 

ekologi, energi och resursanvändning. Det finns en tydlig koppling mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap och därför ses naturkunskap A och B som viktiga kurser på det 

samhällsvetenskapliga programmet (SP2000:16).  

 

1.3 Skolutveckling 
Gunnar Berg (2003) ger en bild av hur komplex skolan som organisation är och visar hur 

svårt det kan vara att förändra något som fått fäste i skolans värld. Det är något som berör den 

här studien eftersom det är den vardagen som lärarna arbetar i dagligen.  En vardag som kan 

påverka vilka anpassningar som görs. 

Vi har alla sett debattprogram på tv om hur skolan fungerar idag och vad som ska göras för att 

den ska bli bättre. Det är då enskilda frågor som diskuteras och inte helheten. I skolan är det 

mer komplext än så och debatten ger inte tillräckligt mycket för att föra skolan framåt anser 

Gunnar Berg (2003). Skolan har inte bara till uppgift att ge en demokratisk uppfostran, 

kvalificera eleverna inför arbetslivet och att förmedla kunskap. I skolans uppdrag ligger det 

att göra allt det och lite till, samtidigt. Det finns en mängd olika formella krav i form av 

styrdokument men också en mängd informella krav som att förvara och sortera elever. Allt 

detta ska skolan leva upp till. Berg (2003) har tagit fram en metod för skolutveckling som 

bygger på teorin att skolan har ett frirum att erövra. Det finns inget kokboksrecept för hur det 

ska gå till eftersom varje skola är unik, utan det handlar om att upptäcka just den aktuella 

skolans frirum. Berg skiljer på styrning och ledning i sin argumentation. Styrning är en 
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påverkan som preciserar vad som ska ske men inte hur, alltså ett institutionellt maktbegrepp. 

Ledning däremot har med organisationer att göra och kräver ett ledarskap som leder arbetet. 

Styrning och ledning kan vara formell eller informell. Skolutveckling sker ofta när det är kris 

och social turbulens, det är då naturligt att ifrågasätta traditioner och invanda 

handlingsmönster. Det gäller då att hantera situationen varsamt och på rätt sätt för att komma 

vidare, utvecklas och görs det på rätt sätt kan det vara positivt för skolutvecklingen (Berg, 

2003).  

Den skolutveckling som Berg (2003) beskriver utgår från att skolan upptäcker de yttre och 

inre gränserna och tar befäl över mellanrummet för att utvecklas, det Berg kallar frirum. De 

yttre gränserna är den informella och formella styrningen av och i skolan och de inre 

gränserna är den informella och formella ledningen av och i skolan. Att erövra frirummet 

handlar inte bara om förändring utan om utveckling eftersom arbetet har en riktning att erövra 

frirummet. Det handlar inte bara om att bryta traditioner utan om att utvecklas. Metoden, i 

form av kulturanalys, innebär att skolans personal och elever skriver öppna brev till en 

utvecklingsgrupp (som får handledning från forskare eller pedagoger) som har till uppgift att 

analysera breven och leta efter de yttre och inre gränserna. Att skriva breven kräver 

engagemang och tid från de som skriver dem och en förutsättning för det är att de som skriver 

har ett förtroende för utvecklingsgruppen.  

Tidigare har skolan som institution haft en uniprofessionell prägel vilket innebär att varje 

yrkesgrupp i skolan håller sig inom sin grupp och samarbetar inte mer än nödvändigt. De har 

sina specialistroller och arbetsformar som hör till den aktuella specialistkompetensen. I 

dagens postindustiella samhälle förväntas de som arbetar i skolan ha en multiprofessionell 

prägel. Det innebär att en ämneslärare i skolan värnar om sin profession och de arbetsformer 

som hör till lärarens ämnen. Men han eller hon ska också förhålla sig till den gemensamma 

organisationens kunskapsbas och arbetsformer. En lärare har goda specialistkunskaper inom 

sitt ämne, i didaktik och vilka pedagogiska insatser som ökar elevens inlärning. 

Undervisningen ska också organiseras så att det formella uppdrag som finns i form av 

kursplaner, läroplaner och andra styrdokument efterlevs i val av undervisningsmaterial och 

arbetsformer (Berg, 2003). Förutom de formella uppdragen finns det också en mängd 

informella uppdrag som ska uppfyllas så som till exempel kvalificera eleverna åt 

arbetsmarknaden. Skolan har också till uppdrag att förvara och forma nästa generation medan 

föräldrarna förvärvsarbetar. Berg talar också om en dold läroplan vilket innebär att förutom 

den synliga läroplanens uppdrag att lära ut naturkunskap så ska eleverna också lära sig att 

vänta, visa hänsyn och självkontroll.  
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1.4 Syfte  
En viktig del av lärarens uppdrag är arbetet med anpassningar. Det finns många behov att 

fylla och många anpassningar att göra. Som nämnts ovan är jag intresserad av lärarens arbete 

med anpassning till programmets inriktning. Därför är syftet i med här studien att undersöka 

lärarens uppfattning om hur undervisningen anpassas efter klassernas gymnasieprogram.  

Jag har under studien jobbat med följande forskningsfrågor: 

1. Uppfattar lärarna uppdraget att anpassa undervisningen efter klassens 

gymnasieprogram i Naturkunskap A.  

2. Uppfattar lärarna behovet av anpassning av undervisningen efter klassens 

gymnasieprogram i Naturkunskap A 

3. Hur beskriver lärarna sitt arbete med anpassning av undervisningen efter klassens 

gymnasieprogram i Naturkunskap A 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Perspektiv på lärande 
Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskys tankar om att språket och den 

sociokulturella miljön är viktig för barnets utveckling. Ett barn kan utföra mycket mer om det 

handleds av en vuxen än vad barnet kan göra själv. Så språket, kulturen och instruktioner från 

en andra part är viktig för barnets utveckling. Man utgår ifrån att det är människors kollektiva 

samspel mellan tänkande och handling som konstruerar kunskap i individen. Det krävs alltså 

att man är flera för att konstruera kunskap. Det är med språket vi kan utveckla och uttrycka 

kunskaper, därför är språket viktig. Man talar om artefakter som medierar kunskaper. Det kan 

till exempel vara ett mikroskop som används för att titta på någon litet. När eleven tittar i 

mikroskopet, som är artefakten, är hon inte intresserad av att veta hur det fungerar utan att 

upptäcka det hon annars inte kan se. Artefakten, i det här fallet mikroskopet, medierar 

kunskap till den som använder det. Exempel på andra artefakter kan vara miniräknare, 

spänningsprovare och kikare. Viktigt i ett sociokulturellt perspektiv är att vi är del av ett 

sammanhang, en kontext, som vi hela tiden skapar och återskapar. Vi styrs inte av kontexten 

utan våra handlingar och förståelse är en del av kontexten. Lärande uppstår när individen och 

gruppen samspelar med varandra och utnyttjar sina kognitiva resurser (Säljö, 2000). Ett för 

studien relevant sammanhang är lärarens lärande om sina elever. Det sker i ett socialt 

sammanhang, i klassrummet, i en kontext. När läraren lär känna sina elever förmedlas till 

läraren kunskaper om eleverna. Kunskaper som läraren kan använda sig av i olika situationer, 

till exempel vid anpassningar.   

 

2.2 Ett didaktiskt perspektiv 
Ordet didaktik kommer från ”det grekiska uttrycket didaskein techne” som betyder konsten 

att undervisa (Dahlgren, 1990, s 15).  

”Didaktikens viktigaste uppgift är att med vetenskapliga metoder studera undervisningen, dess 

relation till det mänskliga lärandet och dess beroende av förhållanden utanför 

undervisningssituationen” (Dahlgren, 1990).  

 

Det är alltså undervisningen som är i fokus. Inom pedagogiken finns det tre centrala begrepp; 

utbildning, fostran och undervisning (Lindström & Pennlert, 2006). Didaktiken, konsten att 

undervisa är bryggan mellan undervisningen och ämnet (Sjöberg, 2010). Inom didaktiken är 

praktiken central och analysen ett vikigt instrument för att kunna fatta riktiga beslut. Lars 

Owe Dahlgren (1990)  presenterade i en rapport i Skapande Vetande en beskrivning och 

diskussion om vad didaktik är. Han presenterar fyra centrala frågor som didaktiken utfår ifrån.  
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1. Den didaktiska legitimitetsfrågan – Varför ska skolan undervisa ett visst 

ämnesområde? 

2. Den didaktiska selektionsfrågan – Vad ska undervisningen innehålla? 

3. Den didaktiska kommunikationsfrågan – Hur ska undervisningen ske? Vilka metoder 

ska användas?  

4. Den didaktiska identitetsfrågan - Vad kännetecknar ett visst undervisningsområde? 

Allt efter hur samhället och forskningen utvecklas ändras innehållet i skolans undervisning, 

vilket behandlas i den didaktiska identitetsfrågan. Till exempel är utvecklingen inom biokemi 

otroligt snabb och det är svårt för skolan att hinna med. Innehållet kan också förändras när 

forskningen tar nya vägar. Skolämnet biologi har tidigare bestått till stor del av Linnés 

sexualsystem men har idag kommit att innehålla mer ekologi, genetik och biokemi (Dahlgren, 

1990).  

Den första didaktiska frågan, legitimitetsfrågan har ett perspektiv som är intressant att ta upp. 

Är kunskapen som eleverna får av formell eller funktionell karaktär. Med formell kunskap 

menas om eleven till exempel kan skriva grammatiskt korrekt och stava korrekt men i den 

funktionella kunskapen menas mer att eleven kan förstå vad som står i en text och återge det 

med egna ord. Det funktionella kan fungera som en bättre motivationsfaktor än den formella 

för eleverna i skolan (Dahlgren, 1990).     

Vad som ska ingå i undervisningen, den didaktiska selektionsfrågan, beror på vilket mål 

undervisningen har. Både mål och innehåll bestäms till stor del av kursplaner och läroplaner 

som i sin tur bestäms av politiska och vetenskapliga diskussioner och influenser. Att 

förvandla kursplanen till undervisningsinnehåll kan vara en utmaning och behöver inte vara 

en linjär process och det påverkar ju vad eleverna får lära sig (Hume & Coll, 2010).  

Forskning som håller på med dessa områden kallas läroplansteori eller med ett annat ord 

läroplansdidaktik (Lindström & Pennlert, 2006). Det bildas hela tiden mer och mer kunskap 

som skolan ska förmedla men det behöver inte betyda att gammal kunskap tas bort utan 

stoffet packas hårdare och tajtare (Dahlgren, 1990). Läraren som har kännedom om 

styrdokumenten är den som ska göra valet av innehåll i undervisningen. Det är många faktorer 

som styr vilket stoff som ska få rum i undervisning. Till exempel är elevernas förkunskaper 

och förutsättningar men även önskemål och frågor som eleverna kan ha viktigt att hänsyn till. 

När valen är gjorda är det dags att forma om kunskapen som läraren har till lämpligt 

undervisningsmaterial, den processen kallas didaktisk transformation. Läraren måste alltså 

besitta en överkunskap i ämnet som han eller hon ska undervisa i. Men det räcker inte. Genom 

att ha en historisk utvecklingsdimension och en humanvetenskaplig inlärningsdimension kan 

lärarens överkunskap kopplas till undervisningsinnehållet (Dahlgren, 1990).  

Den didaktiska kommunikationsfrågan behandlar hur undervisningen ska organiseras. Det 

finns dock inget lätt svar på det. Frågan fokuseras på processer i lärandet hos eleven och 

undervisningen hos läraren. Det kan också vara så att metoden i sig är det som eleven ska lära 

sig (Lindström & Pennlert, 2007). Så är det i Naturkunskap där det naturvetenskapliga 

arbetssättet är i fokus. Kommunikation är något som man för tillfället jobbar med bland annat 

på Linköpings Universitet.  
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Uljens (1997) har utgått från Dahlgrens didaktiska frågor och formulerat ytterligare att antal 

didaktiska frågor. Han resonerar på följande sätt  

”I pedagogisk verksamhet är det alltid: 

 någon (vem?) 

 som någon gång (när?)  

 någonstans (var?) 

 av någon anledning (varför?) 

 på något sätt undervisar (hur?) 

 någon (vem?) 

 i något (vad?) 

 mot något mål (vilket?) 

 som överkommits (av vem) 

 för att denna (den lärande, studenten, eleven) genom någon typ av verksamhet (vilken?) 

 skulle nå någon form av kompetens (vilken?) för att kunna förverkliga sina intressen nu och i 

framtiden.” (Uljens, 1997, 168-169). 

 

Uljens syfte med, de av honom formulerade didaktiska frågorna, är att visa på lärarens 

grundläggande roll och att medvetenhet har betydelse för den pedagogiska processen. Den 

pedagogiska processen har också ett syfte; att ge den studerande största möjlighet att utveckla 

sin kompetens i ”önskad och överrenskommen riktning” (Uljens, 1197, s 169).  

Lindström och Pennlert (2006) har också givit en utförlig genomgång av didaktikens område. 

De presenterar en didaktisk översiktskarta som ska hjälpa lärare vid olika vägval. Förutom de 

didaktiska frågorna VAD, HUR och VARFÖR som Dahlgren presenterar har de lagt till 

dimensionen MÅL i översiktskartan. Målet med undervisningen beror mycket på vilka 

kunskaper läraren vill att eleven ska få i form av teoretiska kunskaper och personlig 

utveckling.  

För att undervisningen ska kunna genomföras finns det är mängd villkor som behöver 

uppfyllas. Lindström och Pennlert presenterar även en lista på just dessa villkor. Arbetet i 

skolan är komplext och det finns många faktorer att ta hänsyn till i och utanför 

undervisningen. Det är styrdokumenten som ger de yttre gränserna för undervisningen. 

Läroplanen och kursplanen kompletterar varandra men är ändå övergripande, alltså ligger det 

hos läraren att tolka och implementera styrdokumenten i undervisningen. Det är även viktigt 

att all personal hjälps åt för att se till att läroplanen efterlevs i skolans miljöer. Varje skola är 

unik och har unika traditioner. Läraren och lärarlaget har en vikigt didaktisk uppgift på så sätt 

att en lärares didaktiska beslut påverkar eleverna direkt. Läraren måste vara beredd på att 

hantera olika situationer i sitt arbete vilka kräver inte bara didaktisk kompetens utan också 

social kompetens och en kompetens i sitt undervisningsämne. Enligt styrdokumenten ska 

läraren utgå från varje elevs behov. Det kräver en didaktisk kompetens från läraren eftersom 

varje elev har unika förutsättningar och behov. Det finns en mängd olika faktorer som är 

utanför lärarens och elevernas kontroll så som tid, gruppstorlek och ekonomiska resurser. De 

brukar kallas ramfaktorer. Genom att vara medveten om ramfaktorerna kan läraren göra 

avvägda didaktiska beslut om vad som är rimligt att förvänta sig av olika situationer. Elever 

tillbringar stor del av sin tid i skolan och elevernas föräldrar vill självklart att deras barn ska 

lyckas med sin utbildning. Därför är det naturligt att föräldrarna intresserar sig för skolans 



9 

 

verksamhet och därmed lärarnas insatser. Att samarbeta med föräldrar är en tillgång som 

gynnar elevers personliga utveckling och lärande (Lindström & Pennlert, 2006). 

 

2.2.1 Naturvetenskapens syfte  

Varför ska alla elever på gymnasiet läsa naturkunskap A? Räcker det inte med att de läst om 

naturvetenskap i grundskolan och har fått med sig tillräckligt med formella och funktionella 

kunskaper? Internationellt räknas naturvetenskap som det tredje viktigaste ämnet i skolan men 

i Sverige väljer många elever bort naturvetenskapen. Forskare i England har kommit fram till 

att intresset för naturvetenskap sjunker och att undervisningen koncentrerar sig på de elever 

som i framtiden ska bli naturvetare (Lindahl, 2003). 

Sjöberg (2010) presenterar fyra argument för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Det 

första argumentet är ekonomiargumentet. Det innebär att näringslivet behöver arbetskraft som 

har en naturvetenskaplig grund. Det samhälle som vi lever idag och kommer leva i i framtiden 

kräver en befolkning som är kvalificerad och kan skapa en ”kvalificerad ryggrad” (Sjöberg, 

2010). Kritik kan ges mot detta tankesätt, man menar att det är den tekniska kompetensen som 

nu och senare kommer att behövas. Det är helt korrekt att den tekniska kompetensen är viktig 

men tekniken har naturvetenskapen som grund och även om tekniken ändras fort består 

naturvetenskapen (grunden) och därför är naturvetenskapen den bästa långsiktiga 

investeringen.  

Det andra argumentet är nyttoagrumentet. Många elever i grundskolan är ointresserade av 

naturvetenskap vilket kan bero på att de inte vet vad de ska göra med kunskapen och ser då 

inget behov att lära sig den (Sjöberg, 2010). Språk och argumentation är en viktig del i 

vetenskapen men också i lärandet. Lindahl (2003) föreslår att elever själva ska få läsa artiklar 

och diskutera kontroversiella frågor för att förstå hur de själva kan vinna på att ha en god 

allmänbildning i naturvetenskap. Vi har alla en mängd vardagsföreställningar, konstruerade 

idéer om hur världen fungerar, som inte stämmer med naturvetenskapen (Sjöberg, 2010). Till 

exempel så betalar vi för den energi vi förbrukar men ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan 

energi inte förbrukas, bara omvandlas. En bra undervisning hjälper eleverna att försiktigt rätta 

till de vanföreställningarna.  

Det tredje handlar om demokrati och kallas därför för demokratiargumentet. Det finns vissa 

beständiga kunskaper som varje medborgare behöver. Läroplanen (Lpf 94) säger att skolan 

ska förmedla de beständiga kunskaperna som utgör referensramen för samhället. Skolverkat 

(SP 2002:16) skriver också i kursplanens syfte att den naturvetenskapliga kunskapen som 

eleven förvärvar genom Naturkunskap A ska kunna användas till att ta ställning i frågor som 

är viktiga för individ och samhälle så som genteknik och hållbar utveckling. Naturkunskapen 

hanterar olika frågor som är viktiga och aktuella i samhället så som miljö. I ett demokratiskt 

samhälle är det önskvärt utbilda medborgarna så de kan ta rätt beslut i frågor som kräver 

kunskap om vad olika argument innebär, till exempel beslut som rör kärnkraft och 

växthuseffekten. 
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Det fjärde och sista argumentet är kulturargumentet men naturvetenskapen har svårt att 

använda sig av kulturargumentet och få det trovärdigt eftersom många inte ser vetenskapen 

som en del av kulturen. Men naturvetenskapen är en del av vårt kulturarv som har påverkat 

människan mycket genom årtusendena. Vår västerländska syn på universum till exempel är 

mycket präglad av naturvetenskapen. En viktig aspekt av den naturvetenskapliga kulturen är 

kritiskt förnuft, som innebär att påstående måste motiveras och beläggas, det räcker inte att 

hänvisa till auktoriteter och traditioner (Sjöberg, 2010). Inte heller ger naturkunskapen något 

kulturellt kapital som samhällsvetenskap gör (Strömdahl, 2002). 

 

2.2.2 Naturvetenskapens innehåll i skolan 

Syftet med naturkunskap A är att de eleverna en allmänbildning. Kunskaper och färdigheter 

som behövs i dagens samhälle. Det är ingen som förväntar sig att eleverna ska kunna allt om 

naturvetenskap genom att ha läst den kursen men de ska ha en uppfattning om hur till 

exempel miljöproblemen hänger ihop och hur Sveriges energisystem fungerar.   

Sjöberg (2010) definierar vilka delar av naturvetenskapen som är viktigt för 

allmänbildningen. Den första delen kallar Sjöberg för ”Naturvetenskapen som produkt” den 

innefattar lagar, begrepp, teorier, och modeller. En del av teorierna uppfattas som 

fundamentala och vissa som mindre fundamentala. De naturvetenskapliga kunskaperna har 

utvecklats över tiden och som bygger på varandra för att bilda en produkt. Den andra delen 

kallar Sjöberg för ”Naturvetenskap som process” och den inkluderar en av naturvetenskapens 

verkliga styrkor som är att kunna ge svar på frågor och att kunna lösa nya uppgifter. Genom 

att använda sig av naturvetenskapliga metoder kan man effektivt hitta nya svar som i sig ofta 

leder till nya frågor. Den här vetenskapen är alltså självutvecklande och en del av metoderna 

används i andra vetenskaper. Kunskap om de naturvetenskapliga metoderna upplevs som så 

viktiga att alla måste lära sig dem i skolan. Idag överöses alla som öppnar en tidning och går 

ut på nätet med information. Att lära eleverna genom de naturvetskapliga metoderna att ha ett 

kritiskt förhållningssätt är därför en viktig del av skolans naturvetenskap. Den tredje delen 

kallar Sjöberg för ”Naturvetenskapen som social institution” och med det menas att 

naturvetenskapen är en del av det moderna samhället. Jämfört med tidigare finns det idag 

otroligt många forskare som jobbar med att utveckla den moderna naturvetenskapen. För att 

kunna kritiskt granska och ta beslut behöver undervisningen ha en bredd. Läraren har här en 

utmaning att få med alla delar i sin undervisning. Det är lätt att ta stoff ifrån den första delen 

men de andra är också viktiga. Utmaningen ligger i allt formulera mål, hitta läromedel och 

utvärdera arbetet så alla tre delar verkligen kommer med i undervisningen. Den största 

utmaningen ligger i den tredje delen. Det finns inga svar som är rätt eller fel vilket gör det 

svårt att formulera frågor till skrivningarna och det är lätt att komma in på etiska diskussioner 

(Sjöberg, 2010).  
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3. Forskningsöversikt  
Internationella och nationella studier visar att elever har bristfällig förståelse för de viktiga 

naturvetenskapliga begreppen. Genom att bara ändra arbetssätt och knyta an till elevernas 

egna erfarenheter kommer man inte åt hela problemet. Men svenska studier visar att det är 

vikigt att elever är delaktiga i rätt kontext för att kunna utveckla sin begreppsapparat, elever 

har alltså inte getts de rätta möjligheterna till optimal utveckling av sin kunskap. 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är den mänskliga verksamheten i fokus och 

individer tar över kunskaper och sätt att resonera från andra generationer. Till stor del handlar 

lärande i ett sociokulturellt perspektiv om att lära sig att bekanta sig med de begrepp och 

resonemang och begrepp som bygger upp olika områden, att lära sig att tillämpa den aktuella 

diskursen. Naturvetenskap finns nu mitt ibland oss varje dag men generellt använder vi inte 

naturvetenskapligt språk när vi pratat om det i vardagslivet. Begrepp kan betyda olika saker i 

olika diskurser. Till exempel så har begreppen kraft och arbete helt andra innebörder i 

vardagsspråket än i mekaniken. Båda perspektiven har en viktig innebörd men har olika 

utgångspunkter. Genom att vi kommunicerar med varandra får olika begrepp innebörd i olika 

diskurser vilket kan ses som olika perspektiv att beskriva vår omvärld på. Interaktion och 

diskussioner är i fokus för lärandet (Säljö & Wyndhamn, 2002). Varje händelse har sin 

kontext, sitt sammanhang och när eleven ska lära gäller det att klara ut skillnader mellan de 

olika kontexterna. Eleven ska först identifiera sammanhanget och sedan hålla fast vid den 

vilket kan vara svårt om han eller hon inte är van vid den aktuella kontexten. Elever som läser 

det naturvetenskapliga programmet och elever som läser andra program kommer från olika 

miljöer och tar med det in i klassrummet. Om eleven inte är van vid den naturvetenskapliga 

kontexten behöver han eller hon hjälp för att utveckla sin kunskap av den.  Elever som får 

visa sina kunskaper genom samtal visar större kunskaper än elever som får visa sina 

kunskaper genom skriftliga prov (Schoultz, 2002). De kan ha svårt att förstå frågans skriftliga 

formulering men i samtalsform får de möjlighet att få klargörande kommentarer som kan 

vägleda eleven in i rätt diskurs. I undervisningssituationen när läraren berättar något för 

eleven måste eleven tolka vad läraren säger. Det gör eleven genom att relatera till något som 

är bekant och verkar vara relevant för eleven (Hallén, 2002). 

Ett undersökande arbetssätt är en viktig grundpelare i naturvetenskapen. Elever får själva 

möjlighet att avgör ifall det fenomen de studerar stämmer eller inte och ett kritiskt 

förhållningssätt är vikigt. Att lära ut etablerad naturvetenskap genom laborationer kan lätt 

medföra att eleverna bara följer instruktionerna och inte resonerar sig fram, vilket inte leder 

till någon djupare kunskap (Wickman, 2002). Lärarnas roll är mycket viktig och central för 

eleverna som ska lära sig naturvetenskap, speciellt när det handlar om laborationer. Läraren 

ska vara som en samtalspartner och regissör under arbetets gång och på så sätt få elever att 

tänka kritiskt. Sharma och Anderson (2009) tar upp en intressant aspekt av den 

naturvetenskapliga undervisningen i skolan. Naturvetenskapen som produceras av forskare 

görs i en inneboende-övertalande kontext. När kunskapen ska transformeras till skolans 

sammanhang av lärarna blir den automatisk aukorativ. Denna re-kontextualisering innebär att 

eleverna inte blir socialiserade in i rätt kontext i skolans naturvetenskap (Sharma och 

Anderson, 2009). 
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I australiensiska studier har man sett att lärarens sätt att kommunicera med klassen i 

klassrummet ändras allt efter lektionssekvensen fortskrider (Hackling et al, 2010). De 

diskurser som används presenteras nedan och är framtagna av Mortimer och Scott (Hackling 

et al, 2010) och är tänkta som två olika dimensioner av klassrummets diskurser, 

dialog/auktorativ och interaktiv/icke-interaktiv. 

a. Interaktiv/ dialog: Läraren och studenterna utforskar och jobbar med en mängd olika 

idéer. 

b. Icke-interaktiv/ dialog: läraren lyfter fram olika sätt ett se på en sak. 

c. Interaktiv/ auktorativ: läraren vägleder eleverna genom en rad frågor och svar med 

syftet att komma fram till en viss synvinkel. 

d. Icke-interaktiv/ auktorativ: läraren presenterar en specifik synvinkel. 

I början används interaktiv-dialog och icke interaktiv-dialog för att engagera studenterna, 

utforska elevernas egna tankar och idéer och utforska elevernas bredd av idéer. När 

klassrumsarbetet kommit tillräckligt långt sker det en skiftning i det pedagogiska arbetet och 

läraren använder sig av ett interaktivt-auktorativt arbetssätt.  

Ibland diskureras hur mycket talutrymme lärare respektive elever tar i klassrummet. Hackling 

et al (2010)  diskuterar även det i sin artikel, och den lilla paus som kommer mellan två talare 

spelar roll för klassrummets miljö, något Mary B Rowe jobbade mycket med på 1970-talet.  

Det handlar om den lilla paus som blir efter att en lärare ställt en fråga och efter elever har 

svarat på en fråga. Genom att öka pauserna från 1 sekund till 3-4 sekunder ändras 

interaktionerna i klassrummet. Det blir längre svar från de som blev ombedda men även 

oombedda, korrekta svar ökade. Inte bara det utan interaktionerna mellan elever ökade samt 

antal korrekta svar också. Rowe visade också att kvalitén på eleverna svar blev bättre samt 

den spekulativa förmågan.  

I det sociokulturella synsättet på lärande är det viktigt att eleverna får diskutera med varandra. 

För att det ska fungera praktiskt i ett klassrum krävs det vissa grundregler som bygger på 

respekt så eleverna känner sig trygga med varandra och läraren. I naturvetenskapen är det 

undersökande arbetssättet centralt men för att det ska lyckas så krävs det att undervisningen 

sker i hel- och halvklass där diskursen tillåter att idéer formuleras, jämförs, testas, motiveras 

och utvärderas. För det undersökande arbetssättet är det också viktigt att läraren tar ett steg 

tillbaka och håller pauserna mellan dialogerna och uppmuntrar produktiva samtal mellan 

eleverna och mellan lärare och elev (Hackling et al, 2010).  

I den internationella forskningen används just nu uttrycket Science Literacy mycket vilket kan 

översättas till naturvetenskaplig allmänbildning. Naturvetenskapen i de engelska skolorna har 

de senaste åren granskats och gått igenom en del förändringar. Som en del i förändringarna 

har det också gjorts ett pilotprojekt som kallas Twenty First Century Science. Projektet 

innebär att alla elever som är 15-16 år går en kurs i Science Literacy. Efter att ha genomgått 

Science Literacy kursen kan eleverna välja bland en mängd olika naturvetenskapliga kurser 

(Ratcliffe & Millar, 2009).  I utvärderingsarbetet av pilotprojektet hittade man en del 

intressanta aspekter. Det är vanligt att lärare har hittat sitt sätt att undervisa och anpassar 

undervisningsinnehållet till undervisningssättet istället för att anpassa undervisningssättet 
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efter innehållet. Det absolut vanligaste undervisningssättet var att läraren förklarade olika 

fenomen och näst vanligast att jobba uppgifter eller böcker. Ratcliff och Millar skriver att de 

viktigaste sakerna för en lärares utveckling är dels utbildning och erfarenhet men också stöd 

från ledning och kollegor samt reflektion över det utförda arbetet. Författarna avslutar med att 

påpeka att det finns mycket arbete kvar att göra för de som ska utveckla kursplaner och för de 

som ska implementera dem. Det nya synsättet med Science Literacy innebär att 

undervisningen fokuseras på att eleven ska lära sig om naturvetenskap istället för att lära sig 

naturvetenskap som det har varit tidigare.  

I Nya Zeeland har Hume och Coll (2010) gjort en studie med det undersökande arbetssättet i 

fokus och studerat skillnaden mellan den tänkta kursplanen och den av studenterna upplevda 

kurplanen för årskurs 11 (motsvarar svenskt gymnasium). Deras utgångspunkt har varit att 

studenterna blir inskolade i den naturvetenskapliga kulturen genom ett undersökande 

arbetssätt och att det hjälper dem att förstå och värdera naturvetenskapen. Genom att blir 

inskolade i den naturvetenskapliga kulturen växer också motivation och önskan om att lära 

som i sig som i sin tur ger en större förmåga att tänka och lära. Hume och Coll menar att det 

inte är en linjärprocess från det att kursplanen produceras på nationell nivå tills det att den är 

genomförd i klassrummet. Hur eleverna uppfattar kursplanen beror dels på hur läraren tolkar 

kursplanen och genomför den i klassrummet men också på hur klassrumssituationen ser ut 

med avseende på språkliga och sociala faktorer. I studien kunde Hume och Coll utläsa att hur 

och vad eleverna lärde sig berodde på tre faktorer:  

1. Innehållet i lärarens tänkta kursplan 

2. Den pedagogiska ansatsen och tekniken som läraren använda sig av 

3. Elevernas strategier för inlärning 

Studien visar tydligt att eleverna lärde sig vissa saker på grund av deras lärare hade valt att ta 

med det i kursplanen. Lärarens val å andra sidan, berodde till största del på vad de kommit 

överrens om i den lokala skolan. Hume och Coll föreslår att lärarna ska ges större utrymme att 

utforma de kursplaner som ska genomföras för att möta elevernas inlärningsbehov och 

intressen. Om besluten som tas i skolan koncentreras för mycket på att möta administrativa 

och logistiska krav blir den pedagogiska sidan lidande. Författarna uppmanar skolarna att 

tänka över besluten  och på så sätt hjälpa eleverna att få kvalitetsundervisning i 

naturvetenskap.  

I en studie från delstaten Alabama i USA har forskare undersökt om styrningen från staten är 

tillräcklig. De använder sig av uttrycket alignment vilket kan översättas som 

överensstämmelse. De senaste åren har flera stater i USA jobbat för att skapa 

överrensstämmelse i undervisningen. Peneel et al (2008) menar att genom att ha spretighet i 

styrdokumenten är det svårt för lärarna att tolka på det sättet de är tänkta att tolkas. När 

lärarna inte får tillräckligt med hjälp för att tolka de aktuella styrdokumenten finns det risk att 

de misstolkas. För lärarna är det viktigt att förstå förhållandet mellan kursplanens syfte och 

effekterna av den. Om lärarna tror att eleverna inte kommer få möjlighet att visa sina 

kunskaper i någon typ av kunskapsbedömning är det stor risk att läraren inte tar med just den 

delen i sin undervisning. Studien som Peneel et at presenterar handlar om att lärare skulle 
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ingå i ett projekt som behandlade Earth Science. Resultatet visade att det största hindret för att 

jobba med projektet var brist på förberedelsetid samt att de inte hade tillräckligt med material. 

I studien kom forskarna fram till att det inte är fler styrdokument som behövs utan 

överrenskommelser arbetas fram på lokalnivå (i skolan) som behövs. Alltså, statligt sponsrade 

modeller som ger lärarna och skolpersonal ökad kunskap i hur olika styrdokument ska tolkas.  
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4. Metod  

4.1 Metodansats 
För att studera lärares uppfattning om och arbete med anpassning efter gymnasieprogram har 

jag använt mig av en tolkande ansats och en kvalitativ intervjustudie. I en kvalitativ studie är 

det jag som forskare som bestämmer vad som ska kategoriseras och definieras (Fejes & 

Tornberg, 2009). Jag är alltså ute efter ett förstå olika fenomens innebörd eller mening 

(Widerberg, 2002).   

En tolkande ansats innebär att jag som gör studien, själv tolkar vad de intervjuade lärarna 

säger. En anledningarna till tolkning av något är att man saknar någon delinformation men 

ändå vill ha en helhet. Det blir lite av en cirkel, uppfattningen om helheten styr uppfattningen 

om den saknade delen. GöranWallén (1996) presenterar flera tolkningsregler som jag har 

studerat och modifierat för att de ska passa mitt sätt att arbeta. 

 Tolkning gäller inte egenskaper hos objekt utan innebörder i samtal och texter. 

 Man förstår något genom att inordna det i tidigare kunskap. Det finns en förförståelse 

sedan tidigare. I mitt fall har jag fått en del förförståelse i min lärarutbildning.  

 Innebörden måste tolkas mot något större sammanhang – en kontext. 

- Tolkningen sker mot bakgrund av informantens syfte och situation. I försöken att 

tolka anses den tolkande personen vara rationell, sann och ha goda avsikter. Men 

det finns en möjlighet att författaren påverkas av innehållet drar fel slutsatser på 

grund av okunnighet och omedvetenhet hos författaren.  

- Man bör undersöka ifall det finns dolda dubbla budskap från informanten.  

- Författaren måste ta ställning till om kommunikationssituationen och mediet 

påverkar intervjuerna 

 Tolkaren spelar en avgörande roll. 

- Tolkningen beror av den som tolkar och kan ses som en typ av medskapande 

- Om tveksamheter uppstår vilka tolkningar som är den rätta ska den erfarne 

praktikerns tolkning vara normgivande som har mer erfarenhet än lekmannen.  

- Författaren använder sig själv som verktyg och därför är det lämpligt att 

författaren använder sig av självkunskap och självreflektion. 

Under analysen av intervjuerna har jag försökt att hålla all teori borta och fördomsfritt tolka 

och identifiera de teman, begrepp, kategorier och resonemang som finns i mitt material.  

Studien genomförs ut ett didaktiskt perspektiv och fokuseras på lärarens arbete innan, i och 

efter klassrummet.  
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4.2 Intervjuerna  
Intervjuerna har varit av halvstrukturerad karaktär, vilket innebär att informanterna fått ett 

fåtal frågor att prata fritt runt (bilaga 1). Halvstrukturerade intervjuer bygger på att 

intervjuaren (i det här fallet jag) får informanten att prata fritt kring en ett ämne. Det görs 

ganska lätt genom att humma, nicka eller be informanten förklara ytterligare med ett exempel 

(Dahlgren och Johansson, 2009). Min största utmaning var att få lärarna att prata så mycket 

som möjligt. I början var det lite segt att få pratet att flyta i vissa intervjuer men allt efter 

informanterna kom in i samtalet pratade de mer och mer fritt. Under varje huvudfråga hade 

jag en del punkter som jag ville ha information om. Om informanten inte spontant tog upp den 

aktuella rubriken frågade jag om deras synpunkt.  

Varje intervju spelades in på band och transkriberades så jag fick intervjuerna på papper. 

Intervjuerna transkriberades först för hand genom att jag höll bandspelaren i vänster hand och 

skrev med höger. Jag kunde då stoppa och starta bandet samtidigt som jag skrev. När jag hade 

hela intervjun på papper kunde jag skriva in det på datorn och för att få in det i ett 

ordbehandlingsprogram. För mig, med mina resurser, var det här det smidigaste sättet jag 

kunde komma på för att göra transkriberingen. Det var ganska tidskrävande men det positiva 

var att jag lärde känna mina intervjuer mycket väl genom att behandla dem två gånger. Det 

hade jag användning av när jag började analysera och tolka intervjuerna.  

 

4.2.1 Informanterna  

Vid genomförandet av studien valde jag fyra lärare med lite olika bakgrund. Jag ville ha lärare 

med lång erfarenhet men också någon lärare med kortare erfarenhet i min studie. Jag ville 

också ha lärare med olika bakgrund och som undervisar i olika ämnen förutom naturkunskap 

A. Genom att ha bra bredd på mina lärare ger det en klarare bild av hur lärare i allmänhet 

arbetar med anpassningar.   

Samtliga informanter har undervisat i naturkunskap A och på olika program under deras 

yrkesverksamma liv.  

Informant 1 är en kvinnlig lärare som undervisar i naturkunskap och geografi. Hon har 9 års 

erfarenhet av undervisning på den svenska gymnasieskolan. Alla år på samma skola, en 

gymnasieskola i en större stad som innehåller de flesta svenska nationella 

gymnasieprogrammen utan det naturvetenskapliga programmet. Hon har också flera års 

erfarenhet av undervisning i geografi i sitt hemland. 

Informant 2 är en kvinnlig lärare som undervisar i naturkunskap, biologi och geografi. Hon 

har undervisat på samma skola i 16 år. Under de 16 åren har hon haft möjlighet att undervisa 

på alla program som finns i den nationella gymnasieskolan. 

Informant 3 är en manlig lärare som undervisar i matte, kemi, biologi, bioteknik och 

naturkunskap. Han har 6 års erfarenhet av undervisning på samma skola och har undervisat 

naturkunskap på det naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga 

programmet. 
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Informant 4 är en manlig lärare som har 30 års erfarenhet av undervisning varav 25 på samma 

skola. Han undervisar i naturkunskap, biologi, kemi och har under de 25 åren har han hunnit 

undervisa på alla program som finns i den nationella gymnasiekolan. 

Informant 2, 3 och 4 arbetar alla på samma skola. En gymnasieskola i en småstad som just nu 

har det naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet, barn och fritid 

programmet, estetsiska programmet, teknikprogrammet, omvårdnadsprogrammet. Tidigare 

hade den aktuella skolan samarbete med den andra gymnasieskolan i kommunen som har de 

övriga praktiska programmen.  

 

4.3 Analysprocessen  
Ur Dahlgren och Johansson (2009, s 127-131) har jag tagit en arbetsmodell och tolkat den 

efter mina egna reflektioner för hur jag ska analysera arbetsmaterialet jag får av mina 

intervjuer. Den är framtagen för analys av material med en fenomenografisk ansats men trots 

det har jag använt mig av det för att analysera och strukturera mitt material.  

1. Lära känna mitt material - läsa de transkriberade intervjuerna.  

2. Ta fram det viktiga - hitta bitar i texten som är viktiga och centrala. Ta bort det inte är 

relevant.  

3. Jämföra - hitta likheter och skillnader 

4. Identifiera kategorier – och relatera dem till varandra. Titta på likheterna   

5. Namnge kategorierna      

6. Granska kategorierna – hör en del av texterna till mer än en kategori? 

7. Koppla till teorier/litteratur – stämmer det jag fått fram med vad litteraturen säger? 

Under analysens och arbetsgång har varje intervju och informant haft sin egen färg. Detta för 

att underlätta för mig att hålla reda på vem som sagt vad. Det är först i det färdiga dokumentet 

som färgerna tagits bort. Första steget var att hitta likheter mellan de olika informanternas 

svar och försöka svara på frågeställningarna. Primärt gjorde jag det med papper, sax och tejp. 

Att jobba på det sättet hjälpte mig att få en överblick och tolka vilka trender som fanns bland 

lärarna. Jag övergick sedan att lägga in det i ett ordbehandlingsprogram för att kunna lägga in 

tolkningar och kommentarer. 

Allt efter jag analyserade materialet tyckte jag mig kunna tolka att hur lärarna förhåller sig till 

anpassningar i undervisningen och vad det är som styr vilka anpassningar som sker. Det har 

utmynnat i en modell som presenteras under resultat. 
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4.4 Etiska aspekter 
I studien finns det en del etiska aspekter att ta hänsyn till. Jag har arbetat utifrån Brymans 

(2009) fyra etiska principer: 

 Informationskravet innebär att jag informerade lärarna om studiens syfte och att deras 

medverkan i studien är frivillig och kan avslutas när de vill.  

 Samtyckeskravet innebär att lärarna själva får bestämma om de vill vara med i studien 

eller inte. Alla som intervjuats i studien är vuxna myndiga personer. 

 Konfidentialitetskravet innebär att jag behandlar alla uppgifter om de intervjuade 

lärares person mycket konfidentiellt.  

 Nyttjandekravet innebär att informationen jag samlat in under intervjuernas gång bara 

används till min studie. Uppgifterna är inte känsliga men för att behålla lärarnas 

förtroende är det viktigt att materialet hanteras varsamt och med respekt.   

Redan när intervjuerna transkriberades tog jag bort alla namn och lärarnas namn ersattes med 

nummer. För att göra det tydligt för mig själv fick varje lärare sin egen färg som följde med 

läraren ändå in till slutet med som togs bort i den färdiga rapporten. För att undvika att genus 

påverkar mig lottades färgerna ut på respektive lärare.  

 

4.5 Metoddiskussion 
Studien ha en tolkande ansats vilket innebär att jag med mina värderingar och erfarenheter 

påverkar tolkningarna och därmed resultatet. Även om jag har utgått från tolkningsreglerna 

som är presenterade under metodansats kan jag ha påverkats av fördomar i mina tolkningar på 

strävan efter en helhet. Under intervjuerna använde jag mig av en bandspelare för att spela in 

vad informanterna sa. Jag fick intrycket av att lärarna inte var hämmade av att samtalet 

spelades in men det kan naturligtvis vara så. Om så var fallet kan det ha påverkat vad lärarna 

sa i intervjuerna. 

Fyra lärare har intervjuats på två olika skolor. Materialet är för litet för att det ska kunna 

representera naturkunskapslärare i Sverige. Däremot kan materialet spegla arbetet med 

anpassningar i naturkunskap A den skola där tre av de intervjuade lärarna arbetar. Om det 

skulle göras studier på fler håll i landet finns möjligheten att jämföra mitt resultat och då göra 

utlåtanden landets gymnasielärare. De intervjuade lärarna har varierande erfarenhet av sitt 

yrke. Jag är nöjd över variationen och tycker mig kunna säga att de intervjuade lärarna 

representerar skolan så som det ser ut med lärare med olika erfarenhet av yrket.    

I en kvalitativ studie är det jag som forskare som utformar studien (Fejes och Tornberg, 

2009). Därför har jag tyckt det varit viktigt att ibland stanna upp för att reflektera över de val 

jag gjort. Tillsammans med handledare har jag med jämna mellanrum gjort det och ibland fått 

omvärdera mina val.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Finns det ett uppdrag? 
Vid intervjuerna märker jag att lärarna är medvetna om uppdraget att anpassa undervisningen 

efter programmets inriktning men jag anar att det kommer sekundärt.  

”Ja, jag uppfattar att eleverna ska få mer motivation, när de liksom ser att det här ämnesområdet 

kan ha med den yrkesrollen de kommer ha. Och även deras privata liv. Det får man inte glömma 

bort. De påverkas ju och tar ställningstagande i sina liv hela tiden. Det färgas även av de yrken 

de kommer ha och deras privata så jag försöker nå fram till dem på bägge sätt så att säga. Men 

jag tycker det är viktigt att förankra det i det de ska jobba med.” (Informant 2) 

  

”Det är väldigt svagt alltså. Det finns ju ingen som talat om för dig att du ska göra det här”. 

(Informant 3) 

 

”Jag uppfattar uppdraget, jag försöker ta hänsyn till det” (Informant 4) 

 

I lärarens vardag finns det många andra faktorer som de ska ta hänsyn till. De gör sitt bästa för 

att kunna ta exempel från och anknyta till elevernas vardag. Det kan vara något de tror 

intresserar eleverna eller som knyter an till elevernas kommande yrken. Det finns inget 

dokument som talar om för lärarna hur de ska göra för att genomföra anpassningen. Lärarna 

jobbar i arbetslag med kollegor och har ämnesträffar där de kan diskutera kurser, klasser och 

annat som kan dyka upp.  

” Vi resonerar ju kring våra elever alltid när vi har arbetslagmöte.  Vi resonerar med 

ämneskollegorna, olika uppgifter som vi kan ge dem. Vi utvärderar, ja de har ju olika former av 

presentationer. Det är en dialog mellan oss lärare i ämnesgruppen hela tiden. Så ja, jag 

påverkas.” (Informant 2) 

 

Viss påverkan upplever de tre lärare som arbetar på samma skola att lärarlaget och 

ämneskollegorna har på dem men att det också kan vara ett stöd för dem i sin undervisning. 

Lärarna fick frågan om de skulle vilja ha mer styrning som talade om hur de skulle anpassa 

undervisningen. 

”Jag tycker det räcker. Det är bara lärarens vilja, de andra lärarnas vilja att samarbeta som styr.” 

(Informant 1) 

 

 Alla är överens om att det inte behövs som det ser ut idag. De litar på sig själva och sina 

kollegors professionella förhållningssätt till sitt uppdrag. Det är upp till varje lärare att göra de 

anpassningar som han eller hon tycker sig behöva för att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna för att nå målen på kursen.  
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5.2 Finns det ett behov? 
 

”Ja, det tror jag. Jag tror att eleverna behöver förståelse för att det här är något som är till nytta 

för dem.”(Informant 2) 

 

Lärarna verkar vara överens om att det finns behov av att anpassa undervisningen efter 

gymnasieprogrammet och att anpassningen kan öka motivationen och förståelsen för varför de 

ska läsa det aktuella ämnet. Men vilket prioritet som den anpassningen bör få, råder det en del 

tveksamheter över.  

”Men, risken är att man snävar in sig så pass. Ja, jag tycker man ska vidga elevernas vyer istället 

för att de ytterligare snävas in. Men exempel försöker man ju alltid hämta från elevernas 

erfarenheter oavsett om det är från deras privatliv, barndom eller eventuellt yrke.”(Informant 4) 

 

Informant 4 tycker att det finns risker med att anpassa undervisningen för mycket. Och en 

annan av de intervjuade lärarna uttrycker tydligt att det är bra att anpassa efter programmet 

men att det finns så mycket annat man kan göra som skulle kunna ge mer utfall för eleverna.  

I intervjuerna framkommer det att det kan vara stor spridning mellan olika elevers kunskaper 

och intresse i en klass när det kommer till gymnasiet.  

”Men när de kommer till gymnasiet vet de inte vad en atom är, proton etc. Då måste man börja 

från början, grundläggande. Så man får med alla. På Sp har vi elever som har 120-130  poäng 

från grundskolan till 280.”(Informant 1) 

 

”Jag undrar om inte spännvidden på Bf, mellan individerna, är större än på Nv. Även om det är 

15-20 st på Bf och 30 på Nv så är det större spännvid. Man försöker ta hänsyn.”(Informant 4) 

 

”Ja, alltså. Dubbla svar där. Det ena är att man måste anpassa efter vilka elever man har. Vilken 

studievana de har, hur fort man kan gå fram. Vilken nivå ska vi sikta på här? Det måste man ju 

göra. Det gör ju alla lärare. Men inom ett och samma program från år till år kan det vara mycket 

olika nivåer.” (Informant 3) 

 

Den stora spridningen inom gruppen ställer en del krav på anpassningar från lärarna sida. 

Lärarna säger att det är viktigt att anpassa efter individerna men att det inom ett program 

varierar mycket från år till år. Det går alltså inte ha en fix programmall att anpassa efter 

eftersom det varierar. För att ändå möta behovet av anpassning anpassas undervisningen efter 

gruppens individer.  
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5.3 Lärarnas anpassningar  

5.3.1 Anpassar medelnivån och tyngdpunkter 

Lärarna beskriver i intervjuerna hur de har samma grund på alla programmen, eftersom det är 

samma kurs med en kursplan och att den är målbaserad. Utifrån programmets inriktning och 

elevernas intressen gör de olika fördjupningar under kursen på för gruppen aktuella delar. En 

av lärarna betonar att hon vill anpassa till gymnasieprogrammet genom att till exempel läsa 

extra mycket organisk kemi med livsmedelsprogrammet. 

”Ja, men då ska man anpassa efter programmet och inte ta någon light version. Man ska inte ha 

light version. Om vi har Lp (Livsmedelsprogrammet) då ska man koncentrera sig på organisk 

kemi. Men om vi tar t ex bygg är det oorganiskt kemi som vi ska koncentrera oss på, materia och 

byggnader. Lite mer i grunden men om man tar t ex estetiska programmet då är det kanske mer 

livsstilar, allt inom ekologi och hållbar utveckling och diskussionsfrågor som livsåskådning.” 

(’Informant 1) 

 

Lärarnas anpassningar resulterar ofta i att undervisningen för elever som läser yrkesprogram 

koncentreras på vad eleverna kan behöva till sin allmänbildning och sådant som kan knytas 

till deras blivande yrken. För yrkeseleverna försöker de rensa lite och ge dem begrepp som 

kan tänkas behövas i yrkeslivet eller i kommande studier.  

”Medan jag försöker rensa när jag har yrkesprogrammen så de inte ska drunkna. Det tycker ju 

många gånger att det är väldigt jobbigt med massa nya begrepp. Då tänker jag nog mera att de 

här begreppen behöver man om man ska läsa vidare. Om man lyssnar på media också. Det här 

kan vara bra för deras allmänbildning.” 

(Informant 2) 

 

Lärarna vill alltså att eleverna ska få så mycket de behöver men gör en avvägning mellan vad 

de kan behöva för kunskap och hur mycket de är villiga att ta till sig. Flera gånger betonas 

begreppet allmänbildning för yrkeseleverna.  

För eleverna som går de studieförberedande programmen används naturkunskap A av lärarna 

som en förberedande och grundläggande kurs inför andra kommande kurser. På 

samhällsvetenskapliga programmet kan det dras paralleller till bland annat samhällsämnet och 

geografi.  

”Sen kan de handla om i naturkunskap man pratar om miljöproblem. Man kanske drar paralleller 

till då Nv, de läser kemi parallellt då. Så de kan ju lite sånt då. Det kan man ju jämföra. I kemin 

har ni pratat om det här. Det kanske man inte gör på Sp men ändå kanske man istället pratat mer 

om något som har en samhällsanknytning.  Så att i sina exempel tar man upp saker som 

anknyter.”(Informant 3) 

 

Elever som läser på det naturvetenskapliga programmet ska under sin studietid läser många 

kurser i naturvetenskap. I kursen naturkunskap A finns möjligheten för lärarna att dra 

paralleller till kurser som eleverna läser samtidigt. De kan också ges lite extra med sig på 

vägen som kan hjälpa dem komma in i andra kurser snabbare. 

Lärarna anger att de känner sig lite för i klassen i början och sen gör en anpassning av nivån 

till gruppens medelnivå. Tre av de fyra lärare som intervjuades har lång erfarenhet av 

undervisning i naturkunskap och förlitar sig på sin erfarenhet när det lägger kunskapsnivån.   
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”Definitivt, jag har nog låtit dem få lite mer ekologi i sin grund än de andra programmen får. 

Eftersom jag vet att de kommer läsa det sen. Och så kan det kanske vara lite med S-eleverna 

också. Så rinner det ihop lite granna. Så det finns nog i bakhuvudet även om det inte får bli 

svårare för dem. Men däremot så kan man nog naturligt plocka med sådana bitar. När man ändå 

vet att de kommer fortsätta bygga på det här.”(Informant 2) 

 

På naturvetenskapliga programmet är det ofta en högre medelnivå på undervisningen i 

naturkunskap A och de ges lite mer som de kan tänkas behöva till kommande kurser som 

läraren själv eller annan lärare kan tänkas ha.  

Informant 3 och 4 tycker inte man ska anpassa undervisning till programmet för mycket.  

”Om vi t ex har haft matte på handelsprogrammet och det inte alls fungerat. Vi säger att vi skulle 

haft det. Min gissning, det handlar inte om att jag tagit fel exempel på tavlan utan jag har inte 

nått fram till de där eleverna. För att jag antingen är en dålig lärare eller gruppen inte fungerar 

och då beror det på mig också. För ofta när man pratar om programanpassning då är det att man 

ska, det är så löjligt då, ge exempel på, om man är på handelsprogrammet då ska man räkna på 

priserna i procent. Om man är på bygg ska man räkna på träbalkar. Det blir så, ja alltså, det 

bidrar inte negativt om man gör det, det är positivt. ” (Informant 3) 

 

Jaha, jag vet inte om det finns någon Bf touch på att beskriva kretslopp. Jag har svårt att se att 

det finns en speciell Bf touch vad gäller energiflöden, materia jämfört med att det finns någon 

speciell touch för Hr eller Op. Nej, de flesta av de här målen är så pass allmänt hållna att den 

delen tror jag är svårare att programanpassa än själva undervisningsmetodiken. För att om jag 

hade ett gäng målare, så kan jag inte bara gå igenom hur deras jobb påverkar miljön. Jag har ju 

skyldighet att ta upp samhället i stort. Och inte bara ur ett målarperspektiv. Det var så jag 

menade. (Informant 4) 

 

Informant 3 tycker att anpassningar är bra men att det beror till stor del på om du är en bra 

lärare eller inte. Hur du som lärare lyckas med att fånga gruppen påverkar elevernas lärande 

mer än anpassningar efter programmets inriktning.  De uttrycker också att risken finns att 

läraren snöar in sig och inte får med allt det som enligt målen ska vara med i kursen. 

 

5.3.2 Flera klasser samma elever 

Alla lärare som intervjuats undervisar i flera olika kurser och beskriver att det är en fördel om 

de har en och samma klass i flera olika kurser. Däremot tycker lärarna att det är en nackdel för 

de yrkesförberedande programmen bara har dem en kurs och träffar dem under så kort tid.  

”Så man är lite ledsen, man har ju de här yrkesprogrammen så kort tid, man skulle gärna haft 

dem i någon mer kurs. Men jag har ju inte matematik t ex. det är ju en del av 

naturkunskapslärarna som har det på det sättet. Det är ju alltid svårt när man ska träffa elever 

under en kort kurs. Man hinner precis lära känna dem, sen ska de gå vidare. Då är det svårt 

också. Man kan kanske tänka sig att man har ett närmare samarbete med deras 

ämneslärare.”(Informant 2) 

 

 Naturkunskap A är en kort kurs på bara 50 poäng och lärarna uttrycker att det är kort tid för 

att lära känna och se alla elever. Om de får tillbaka klassen i en annan kurs är det en fördel 

som de kan utnyttja. Genom att ha eleverna i flera kurser samtidigt eller vid olika tidpunkter 

kan de relatera till sådant som gjorts i tidigare kurser och dra paralleller.  
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”I samhällsprogrammet är det mycket som överlappar med geografi. Så det passar mig perfekt 

/…/ I B-kursen finns också ett kapitel energi som innefattar resurserna och resurshållning. Så 

inom programmet samarbetar vi lite mer än inom skolan, när det gäller naturkunskap. Utan med 

andra lärare samarbetar jag mer.”(Informant 1) 

 

”Ja, det gör jag med den här ekonomiklassen. Då får man mer av helheten. Det vill man gärna 

som lärare, se att det hänger ihop och att det ena bygger på det andra. Fast jag har haft de här S-

eleverna i 1:an och får jag tillbaka dem i 3:an kan jag se att de kommer ihåg saker. Man har ju 

något som man kan relatera till.”(Informant 2) 

 

Informant 1 och 2 som också undervisar i geografi upplever stora fördelar med det när de har 

det samhällsvetenskapliga programmet. De upplever att de tack vare det har stor möjlighet att 

dra paralleller mellan naturkunskapen och geografi. De påtalar också att de har större 

samarbete mellan lärare och kurser inom programmet än mellan program.  

 

5.3.3 Examinationen  
”Prov och sånt där är det sällan jag gör annorlunda. Det låter jag vara för vi har ju ett 

målrelaterat betygssystem”(Informant 3) 

 

Som flera av lärarna påpekar är naturkunskap A en målrelaterad kurs. Därför anpassar de inte 

examinationsformerna efter programmet men de kan formulera frågorna lite olika. En av 

lärarna anger att hon kan ge fler faktafrågor, till yrkesförberedande programmen, som inte 

kräver så mycket att skriva och mer diskussionsfrågor till de studieförberedande programmen.  

En annan lärare påpekar att det gäller att ta tillfällena som ges.  

”Det kan vara, om man redovisar energiavsnitt. Då kan det redovisas genom att, en visning av i 

det här fallet ett vindkraftverk, någon kanske pratar problem kring bilen utifrån sin favorit Audi. 

Lite grann anpassar jag efter de förutsättningar som finns.” (Informant 4) 

 

Enligt min tolkning är det generellt så att lärarna får passa på att ta tillfällena som ges. Det 

kan vara möjligheten att åka på studiebesök eller möjlighet att låta en elev göra en bra 

presentation utifrån något som verkligen motiverar eleven.  

Två av lärarna efterlyser tydligt att de skulle vilje se att man hade inom kommunen träffar 

med andra naturkunskapslärare för att bland annat diskutera prov och betygsgränser. De 

menar att ett sådant samarbete skulle medföra att det blir en jämnare betygsbedömning i 

kommunen. 

  

5.3.4 Begränsningar 

Lärarna uttrycker att det finns en del begränsningar som påverkar hur undervisningen blir. 

Informant 4 lägger ganska mycket tid på att få veta något om varje individ som finns i en ny 

grupp för att kunna anspela på det i undervisningen. Det kan vara att någon bor på en gård 

med jordbruk eller håller på att ta jägarexamen. När han sedan i sin undervisning kommer till 

avsnitt som berör någon av eleverna till exempel övergödning eller näringskedjor kan han 
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anspela på under lektionen. Han vill vidga elevernas synsätt och genom att beröra något som 

är intressant för eleven vill han väcka deras intresse och få med dem.  

”För att ta ett exempel från lärarvardagen så har jag 6 stycken nya undervisningsgrupper den här 

terminen. Om vi säger det är 170 elever som jag ska på kort tid lära känna och hålla reda på, så 

det där att anpassa till individ kan ha sina sidor, om vi säger så.” (Informant 4) 

 

Han upplever att det finns vissa begränsningar. Detta knyter an till att naturkunskap A är en 

kort kurs på bara 50 poäng och ca 40 undervisningstimmar. Som redovisas ovan är det flera 

av lärarna som upplever att det är ett problem, speciellt för yrkeseleverna som de inte kommer 

undervisa i flera kurser. 

På den skola som informant 2,3 och 4 arbetar på ligger naturkunskap A på lite olika platser i 

elevernas utbildning. Kursen kan dels ligga, i början av utbildningen men också i slutet vilket 

det gör för yrkesprogrammen.  

”De ser poängen med att läsa även om de i början är väldigt inriktade på vilken yrkesroll de ska 

ha. Då tyckte de att – Vad ska vi läsa det här för? Men får man dem i 3an då har de liksom insett 

att, ja, det kan vara ett värde i det här också, kanske kan jag behöva det senare. Det kan ju vara 

så att jag ska gå vidare med mina studier och då är de mer mottagliga.” (Informant 2) 

 

 

”Har vi tur att det är i trean kan vi samla ihop bilar och åka någon stans. Som nu i våras var vi, 

när vi hade Sveriges energiförsörjning då med tillhörande miljöproblem. Då hade vi förmånen 

att kunna bestiga ett stycke vindkraftverk. Så då klättrade vi i en av XXX högre byggnader. Så 

man får se till att använda tillfällena som bjuds och göra något extra av det. ” (Informant 4) 

 

Anpassningarna som lärarna kan göra är lite varierande beroende på årskurs. Den generella 

åsikten är att i trean har eleverna större motivation och förståelse för att naturkunskap A är ett 

ämne som kan vara bra att ha i livet. Det går också att ge dem mer ansvar när de går i trean. I 

trean finns också möjlighet att kunna samla ihop bilar för att kunna göra en kortare utflykt 

vilket är en frihet som inte finns på de studieförberedande programmen.  

Lärarna är överens om att det på alla program finns de som har det tufft och de som har det 

lätt för sig. Samtidigt upplever de att det är större spridningen på elevernas kunskapsnivåer på 

yrkesprogrammen.  

”Det kommer många som inte klarat biologi och kemi och kurserna som ingår i naturkunskap. 

Då måste man anpassa till deras kunskapsnivå från grundskolan och det yrke de ska ha.”  

(Informant 1) 

 

Det är något de upplever att de måste ta hänsyn till i sin anpassning av medelnivån. Det 

framkommer även att de upplever att det är mindre spridning på det naturvetenskapliga 

programmet inom kursen naturkunskap än på andra program. Att anpassa nivån så att det 

passar alla upplever de som en utmaning.  
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5.3.5 Det är viktigast att anpassa kommunikationen och att skapa trygghet 

Lärarna är rörande överens om att det viktigaste att anpassa är att prata så eleverna förstår, att 

ha en fungerande kommunikation.  

”Att jag pratar så att de begriper. Och jag tror de känner att de törs fråga mig om jag uttrycker 

mig på något sätt som är oklart, så vågar de avbryta mig. Det känner jag. Står jag där och inte 

når fram, vad jag pratar om, då är det ju meningslöst. Jag kan se dem som individer och som 

känner att jag är någon de kan vända sig till, vad menade du nu igen? Gör om det, gör det på 

något annat sätt. ” (Informant 2) 

 

Att se till att alla elever kommer med från början även om de kommer från grundskolan med 

kunskapsluckor. De är också viktigt att eleverna känner sig fria att avbryta och fråga läraren 

när de inte förstår.  

”För det första så försöker jag vara mycket tydlig med att jag inte betygsätter någon fråga. Jag 

betygsätter bara i slutet av kursen.” (Informant 3) 

 

Jag kopplar ihop det med att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet vilket lärarna är 

noga med att de gör.  

”I början är jag mer auktoritär än senare. Från början är det vikigaste att eleverna ser att det här 

inte går, att ha stökigt på lektionerna. Så de inser från första lektionerna att här måste det vara 

disciplin. Men senare ändrar jag det lite.” (Informant 1) 

 

Det sätts upp lite spelregler i början för att lärare och elever ska veta var de har varandra. I 

början är läraren mer auktoritär inför klassen men allt efter elever och lärare lär känna 

varandra blir de mer interaktiv med klassen. När den nya gruppen och läraren har lärt känna 

varandra har de mognat tillsammans och hittat sina roller. Genom att alla vet vad det är som 

gäller vid frågor, inlämning och läxförhör så skapas en trygghet för eleverna. 

 

5.4 Sammanfattande tolkningar  
Lärarna arbetar varje dag med att ge eleverna en så bra undervisning som möjligt genom att 

göra anpassningar. De är medvetna om uppdraget att anpassa efter programmets inriktning 

och tycker det är befogat eftersom det finns ett behov. Men samtidigt finns det många andra 

behov att anpassa efter och en flexibilitet är viktig samt att ta chanserna när de ges.  

Naturkunskap A är ett kärnämne som alla ska läsa i den svenska gymnasieskolan som styrs av 

en kursplan. I kursplanen är mål och betygskriterier angivna och alla elever får samma grund 

men ändå får de som läser de yrkesförberedande programmen en annan kurs än elever på de 

studieförberedande. För elever som går de yrkesförberedande programmen är det hela tiden en 

avvägning av hur mycket lärarna kan ta med i kursen. Lärarna beskriver att de koncentrerar 

sitt arbete på att vidga elevernas vyer och ge dem mycket allmänbildning som de kan behöva i 

livet, både i sitt yrkesliv och privat som samhällsmedborgare. På de studieförberedande 

programmen finns det en allmänbildande aspekt samt en grundläggande aspekt som lärarna 

använder sig av genom att ha naturkunskap A som en grund inför kommande 

naturvetenskapliga kurser. 
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När lärarna beskriver sitt arbete med anpassningar påverkar alla intervjuade lärare att det är 

viktigt att prata så alla elever förstår. De pratar inte på ett visst sätt till alla klasser från ett 

program utan det beror på vilka individer som gruppen består av och det finns några speciella 

omständigheter som måste anpassas till. Genom att ha ett öppet förhållningssätt och att genom 

att prata så att eleverna förstår kan läraren skapa trygghet i klassrummet vilket eleverna har 

nytta av i sitt lärande.  

 

5.5 Från gruppanpassning till individanpassning – en modell  
I intervjuerna har jag ställt frågor om anpassning med avseende på gymnasieprogrammets 

inriktning. Lärarna noterar det och berättar om det men när de kommer igång med att prata 

glider de in på gruppen och individens påverkan på anpassningen. Detta får mig att tro att 

gruppen och individerna har större påverkan på hur lärarna anpassar sin undervisning än 

gymnasieprogrammets inriktning.  

Lärarnas vardag är precis som uppdraget, komplext. Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn 

till när undervisningen ska utformas. De intervjuade fick frågan: Vad är det som påverkar hur 

du utformar din undervisning och jag fick följande svar. 

”Först är det elevernas kunskapsnivå som man kolla till och utgår från det”(informant 1) 

 

”Det är ju i grunden kursen, den ska alla ha. Sen när man träffar gruppen som man ska ha, då tar 

man mycket hänsyn till vilket program de tillhör.” (informant 2) 

 

”Ja, till stor del är det kursplanen, det är ju nr 1. Sen om man använder bok, så påverkas man 

mycket av den. Man kan gärna inte ge eleverna en bok och sen inte använda den. Då kan man 

skita i att ge boken. Sen är det som nr 3 vad man är på för program. Det kan i och för sig styras 

av vilken bok man väljer. Sen har du ju hur gruppen är, funkar det att köra det här upplägget, 

eller inte.”(informant 3) 

 

”Målgruppen, elevgruppen, Ja, det har ju lite olika förutsättningar på olika vis. Dels inriktning 

på studier. Sen olika förutsättningar att ta till sig budskapet i kursen. Då får man försöka anpassa 

efter dem.” (informant 4) 

 

Jag identifierar kursplanen, kunskapsnivå, gruppen, program och boken som nyckelord. Detta 

bekräftar att undervisningen påverkas av flera faktorer och att programmets inriktning inte har 

ensam eller störst påverkan. I analysen har jag in boken i kursen. Därför kommer jag inte gå 

vidare med boken här.  

Lärarna uttrycker tydligt att de jobbar med individer med olika behov och anpassar därför 

efter det. Det kan vara språket, fördjupningsuppgifter eller exempel.    

”I grunden som privatpersoner behöver de kanske samma. Vi hoppas ju att alla ska vara 

ansvarstagande och ta rätt ställningstagande men de kommer ju sedan göra olika sker i sitt 

yrkesliv.”(Informant 2) 

 

”Ja, viktigast är att anpassa så eleverna förstår”(Informant 1) 

 

”Man måste anpassa efter vilka elever man har. Vilken studievana de har, hur fort man kan gå 

fram. Vilken nivå ska vi sikta på här? Det måste man ju göra. Det gör ju alla lärare. Men inom 

ett och samma program från år till år kan det vara mycket olika nivåer.”(Informant 3) 
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Årskursen är också en faktor, som för lärarna påverkar vilka anpassningar de har möjlighet att 

göra för klassen. Informant 2 beskriver sitt arbete med anpassning så här: 

”Jag tror att man ger av övningsuppgifter som kanske inte är så väldigt teoretiska till 

yrkesprogrammen. Det går ju över huvudet på dem. Man vill ju engagera och få med dem. Då 

försöker man hitta vägar att illustrera med gruppuppgifter, saker som diskussion och praktisk 

labb, till den mån det går. Och sen beror det lite på vilken årskurs man får dem i, det ska man 

inte glömma.”( Informant 2) 

 

I figur 1 presenterar jag faktorerna kursen, gruppen, individen, årskursen och programmet i 

förhållande till varandra i form av en bild som visar hur faktorerna påverkar anpassningarna. 

Det första läraren möter när han eller hon ska ha en ny klass är en ny grupp med individer. En 

ny grupp med nya behov, krav och förutsättningar. Gruppen kan vara mycket varierande 

beroende på program, årskurs och individerna som gruppen består av. I början av en ny kurs 

gäller det för lärarna att lägga fast vissa spelregler så elever och lärare vet vad de har att 

förhålla sig till. Allt efter lärarna lär känna sin nya grupp blir eleverna till individer. En 

process som alla intervjuade lärare upplever som viktigt.  

”Man som lärare och undervisningsgrupp mognar tillsammans. Man går igenom faser som är 

alla såna grupper.”(Informant 3) 

 

” Så en viss personkännedom försöker jag skaffa mig på olika sätt direkt i början.”(Informant 4) 

 

Enligt min tolkning hämtar lärarna information ifrån individerna, årskursen och programmet 

för att kunna göra anpassningar i sin undervisning. Anpassningar kan till exempel vara 

justering av medelnivå på undervisningen, exempel och fördjupningsuppgifter.  

”Ehm ja, jag brukar när jag träffar en ny grupp, så brukar jag fråga om de har några speciella 

intressen, vad de gör på sin fritid. Och det där noterar ju jag och sen försöker anspela på det i 

olika möjliga sammanhang.” (Informant 4) 

 

När intervjuerna genomfördes skolade jag in lärarna i vad intervjun skulle handla om och 

använde mig av orden ”anpassning efter programmets inriktning” och ”naturkunskap A”. 

Därför är program och kurs kursiva i modellen. Lärarna använder dem dock så flitigt och på 

sådant sätt att jag tycker det är befogat att ha med dem i modellen.  
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Figur 1: Modell för lärarens arbete med anpassning. Det första en lärare möter när han har en ny klass är 

gruppen. Genom att se förbi gruppen kan han göra anpassningar.  Läraren hämtar information till 

anpassningarna från individen, årskurs och program.  

Generellt verkar det finnas en tidsfaktor som påverkar hur lärare och elever utvecklas 

tillsammans. Och som påverkar hur fort fokus för läraren skiftar från att ha varit på gruppen 

till att vara på individerna. 

”Men så faller det lite mer, jaha, gruppen ser ut så här – vi kan göra det här. Det tär liksom en 

process där vi möts hela tiden. Då det är svårt att säga, jag gör så på det programmet och jag gör 

så på det programmet. Det kan nog skifta lite. ” (informant 2) 

 

”Man som lärare och undervisningsgrupp mognar tillsammans. Man går igenom faser som är 

alla såna grupper.”(informant 3) 
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6. Diskussion 
Under arbetet med analysen upptäckte jag att jag hade material om vad som påverkar vilka 

anpassningar som görs. Eftersom jag är intresserad av lärares vardag och de beslut de måste ta 

dagligen kunde jag inte ignorera materialet som fanns framför mig. Jag har tolkat resultatet 

vilket resulterade i en modell som presenteras under resultat. Först diskuteras 

frågeställningarna och sedan modellen.  

 

6.1 Lärares syn på anpassning efter programmets inriktning 
Svaren på frågorna om lärarna uppfattar uppdraget och om det finns ett behov att anpassa 

efter gymnasieprogrammets inriktning kan vid första anblicken vara mycket lika varandra. Ja, 

men det finns flera uppdrag/behov. Jag ska här nedan försöka reda ut skillnaderna och vad det 

beror på.  

Lärare som arbetar i skolan idag har en mängd olika styrdokument att ta hänsyn till i form av 

skolplan, läroplan och kursplan. Samtliga är fulla med riktlinjer för hur skolarbete ska gå till. 

Uppdraget att anpassa till gymnasieprogrammets inriktning ligger i gymnasieprogrammens 

beskrivning. Det ligger ganska dolt och inte lika självklart som i till exempel om det hade stått 

i läroplanen. I läroplanen står det tydligt att undervisningen ska anpassas efter individens 

behov men det nämns inget om programmets inriktning. Jag tror att lärarna är medveten om 

uppdraget att anpassa till gymnasieprogrammet men att det finns så mycket andra uppdrag att 

också ta hänsyn till såsom uppdraget att anpassa efter individen. Det finns inga dokument som 

säger hur anpassningen ska gå till och lärarna efterfrågar det inte heller. Jag ser likheter med 

en amerikansk studie av Peneel et al (2009) där de studerat i fall lärarna vill ha mer 

överrensstämmande styrning uppifrån när de ska genomföra nya projekt. Det vill de inte ha 

men däremot behöver de mer resurser och tid för att kunna tolka nya uppdrag. Liknande 

tendenser tycker jag mig kunna tolka hos de intervjuade lärarna. Att träffa eleverna under kort 

tid och ha många nya klasser samtidigt är en begränsning när det gäller att göra anpassningar.  

På den skola där tre av de intervjuade lärarna arbetar upplever lärarna att de har stöd får de 

andra lärarna i arbetslaget och de andra ämneslärarna. Det stämmer överrens med av Hultman 

skriver (2001). Han menar att lärare hämtar stöd, kunskap och bekräftelse, i sitt arbete, från 

sina kollegor. För att samarbetet och utbytet mellan kollegor ska fungera är det också viktigt 

att personkemin mellan kollegorna stämmer (Hultman, 2001). Hur väl personkemin stämmer 

varierar från lärarelag till lärarlag men jag tror att om lärarna får stöd från varandra blir det 

lättare för dem att arbeta med anpassningar som är till fördel för eleverna. Lärarna talade noga 

om att det finns ett behov av anpassning efter gymnasieprogrammets inriktning med att det 

finns samtidigt flera behov att anpassa efter. När jag gick in i den här studien hade jag en 

grundtanke om att anpassning efter programmet var ibland det viktigaste att anpassa. Så 

uppfattar jag det inte längre utan istället för att snöa in sig på en variant av anpassning gör 

lärarna något mycket bättre. De tar alla chanser de får till att anpassa. Det handlar om 

anpassning till programmet eller något annat som de tror tilltalar eleverna. I sådana här 

sammanhang brukar det nämnas att lärare har en komplex vardag. Vilket jag håller med om. 
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Lärarna jag intervjuade verkar ha många bollar i luften samtidigt vilket kräver en 

professionalism från deras sida och en tillit från skolledningens sida. Jag har tidigare skrivit 

om att lärarna har en komplex vardag och att det är mycket som ska tas hänsyn till. Det finns 

styrdokument, elever, kollegor, ledningen och ekonomi att ta hänsyn till. Lärarna måste bolla 

fram och tillbaka hela tiden och har blivit mästare på att anpassa och improvisera för att få 

ihop vardagen. Kanske är det genom komplexiteten som anpassningarna föds? Ingen klass är 

den andra lik och eftersom arbetet är så komplexa måste lärarna anpassa. De intervjuade 

lärarna hade flera års erfarenhet av lärararbetet, de har alltså hittat sin lärarroll. Hultman 

(2001) skriver att lärarrollen är viktig för att läraren ska känna sig trygg att göra de 

förändringar som behövs. Genom att känna sig trygg i sin lärarroll kan de intervjuade lärarna 

också känna det självförtroende och den självkänsla som krävs i det komplexa arbetet i 

skolan. Vilket medför att de känner sig trygga att göra de anpassningar som behövs i 

undervisningen.  

 

6.2 Lärares arbete med anpassningar efter 

gymnasieprogrammets inriktning  
Vad som undervisningen ska innehålla beror på vilka mål undervisningen har (Lindström och 

Pennlert, 2006). Målen för kursen bestäms av kursplanen men målen är ganska allmänt hållna. 

Det finns alltså möjlighet för lärarna att till viss del lägga in egna tolkningar i vad 

undervisningen ska innehålla. Det är där målgruppen kommer in. Uljens (1997) tog fram den 

didaktiska frågan vem som blir undervisad. I sitt val av innehåll håller lärarna till stor del fast 

vid en grund men gör olika anpassningar beroende på vem som blir undervisad. Som 

framkommer under resultatet får eleverna lite olika anpassningar beroende på i vilket 

sammanhang de träffar läraren. Det är inte säkert att det alltid är klassens programinriktning 

som påverkar vilka anpassningar som görs. En annan faktor kan vara gruppens 

sammansättning. Det kanske är stor spridning kunskapsmässigt mellan eleverna vilket läraren 

måste ta hänsyn till. Eleverna kan vara så gamla att de har körkort, då öppnas en möjlighet att 

kunna åka ut i fältet och studera något, som till exempel ett vindkraftverk. Med andra ord 

bestäms innehållet på undervisningen inte bara av vem som undervisas men det är en faktor 

som påverkar.  

En annan faktor är hur undervisningen går till. Lärarna pratar om att de anpassar arbetssätt 

och sättet att prata med klassen. De vill att eleverna ska känna sig fria att fråga när de själva 

vill. Naturkunskap är ett ämne som kan kräva en del eftertanke och diskussion. Hackling et al 

(2010) säger att eleverna måste känna sig trygga och att det finns en ömsesidig respekt för att 

de ska känna sig trygga nog att delta i diskussionerna. Det är också viktigt att sätta upp 

spelregler i början av en kurs så alla vet vad som gäller, något som de intervjuade lärarna 

göra. Det auktoritära förhållningssättet som lärarna har i början av en kurs är något som även 

Hackling et al har upptäckt. Samt att allt efter elever och lärare lär känna varandra sker det en 

skiftning till en mer interaktiv/dialog inställning, vilket jag sett här med. I studien uttrycker 

lärarna att grupper är olika, även inom programmet och kräver olika typer av arbete från 

läraren för att kunna fungera och för att de ska kunna känna trygghet. Det är också sättet att 
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kommunicera som lärarna tycker är viktigast att anpassa samt att skapa en arbetsmiljö där 

eleverna känner sig fria att avbryta och fråga. Ur ett sociokulturellt perspektiv gör lärarna helt 

rätt. Hackling et al påpekar att det är nödvändigt för eleverna att känna trygghet i 

undervisningssituationen för att kunna utvecklas i undervisningskontexten. Genom att känna 

sig trygg kan eleven känna sig fri att diskutera och jämföra olika idéer och tankar.  

Lärarna verkar ha lite olika strategier för hur de ska legitimera kursen naturkunskap A för sina 

elever beroende på vilken grupp det är. Men det framgår tydligt att det är en allmänbildande 

aspekt och att eleverna kan behöva de här kunskaperna i sin fortsatta utbildning. Det verkar 

delvis bero på vilket program det handlar om. Så programmet verkar vara en faktor som 

påverkar hur undervisningen ser ut. I min studie kan jag hitta tre av de fyra argument som 

Sjöberg (2010) presenterar för de naturvetenskapliga ämnena i skolan som alla är argument 

för en allmänbildande aspekt av ämnet naturvetenskap. Det kritiserade kulturargumentet är 

inte något som de intervjuade lärarna ser som aktuellt att använda sig av i sin motivering av 

kursen naturkunskap A medan ekonomiargumentet, nyttoargumentet och 

demokratiargumentet verkar lärarna hålla med om. Den grundläggande aspekten gäller för 

eleverna på de studieförberedande programmen så som det naturvetenskapliga programmet 

och det samhällsvetenskapliga programmet. Naturkunskap A med sin allmänbildande karaktär 

knyter an till de studieförberedande programmens karaktärsämnen. Det utnyttjar så klart 

lärarna i naturkunskap A eftersom de själva kan undervisa eleverna i en eller flera ytterligare 

kurser. När jag ska fundera kring det här i ett sociokulturellt perspektiv så anser jag att lärarna 

som undervisar i naturkunskap A, på ett naturvetenskapligt och i vissa fall även på ett 

samhällsvetenskapligt program, använder sig av naturkunskap A för att skola in eleverna i den 

naturvetenskapliga kontexten. En kontext som de behöver vara väl förtrogna med under resten 

av sin utbildning. När eleverna kommer från grundskolan har de olika kunskaper med sig och 

det behövs en kurs för att samla in dem i rätt kontext. Därför behövs och spelar naturkunskap 

A en viktig roll på de studieförberedande programmen speciellt på det naturvetenskapliga 

programmet. För de yrkesförberedande programmen är det nog värre. Jag tycker det är 

tveksamt om eleverna kan komma in i den naturvetenskapliga kontexten om de bara läser en 

kurs några timmar i veckan under en termin. Kanske är det lättare att komma in i kontexten 

om det är fler timmar i veckan under en kortare tid. Det är klart att om eleverna har med sig 

den naturvetenskapliga kontexten eller delar av den från grundskolan underlättar det ju i 

naturkunskap A. Vi ska inte glömma bort att det finns olika mål för de olika programmen. En 

elev som lämnar ett yrkesförberedande program ska ha grundläggande kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena. För att få det behöver de kanske inte komma in i den 

naturvetenskapliga kontexten. Det kanske räcker med en kurs för att ge det allra 

grundläggande. En elev som lämnar det naturvetenskapliga programmet däremot ska ha 

fördjupade kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, det vill säga vara förtrogen med den 

naturvetenskapliga kontexten. Det bör dock falla sig naturligt eftersom de eleverna kommer 

läsa många kurser i de naturvetenskapliga ämnena.  

Lärarna pratar om att de vill vidga elevernas perspektiv och ge dem en grund för framtiden. 

De trycker också mycket på att de vill ge eleverna en allmänbildning de kan ha nytta av i sina 

yrkesliv men också som privatpersoner. En del av det hör till läroplanen och kursplanen men 
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jag anser att lärarna också har en dold kursplan, ett inofficiellt uppdrag med kursen som de 

känner är viktigt. Berg (2003) talar som det inofficiella uppdraget i sin bok Att förstå skolan. 

För att nå eleverna och kunna uppnå de officiella och inofficiella uppdragen använder lärarna 

sig av anpassningar av olika typer. Ett inofficiellt uppdrag är att kvalificera eleverna inför 

arbetsmarknaden. Ett annat inofficiellt uppdrag som jag ser det är att använda sig av vissa 

kurser för att kvalificera elever inför kommande kurser utan att det direkt finns styrdokument 

som säger det. Ett exempel på det är att lärarna har olika syften till naturkunskap A beroende 

på vilket program gruppen kommer ifrån. Lärarna påpekar att de vill ge alla elever, speciellt 

de som går på de yrkesförberedande programmen, en grund att stå på i samhället. I 

naturkunskap A ligger det mycket allmänbildning, det är ju en kurs som alla elever ska ha 

med sig ut i livet efter gymnasiet. Elever som läser de studieförberedande programmen, 

speciellt de som läser det naturvetenskapliga programmet, får allmänbildningen men 

naturkunskap A har också ett annat syfte för dem. Att kvalificera eleverna inför kommande 

kurser i naturvetenskap. Trots att det är samma kursplan som styr kursen. Elever på det 

naturvetenskapliga programmet är ofta mer studiemotiverade än elever från de 

yrkesförberedande programmen. Lärarna säger att det är lättare att hålla en högre medelnivå 

och samtidigt kan de få med sig lite extra ekologi som de kan behöva i kommande 

biologikurser.  

 

6.3 Från gruppanpassning till individanpassning – en modell 
Lärarna har ett tydligt uppdrag från läroplanen som säger att ”läraren ska utgå från den 

enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpf 94 s 11). I alla 

gymnasieprograms beskrivningar uppmanas karaktärsämneslärare och kärnämneslärare att 

sträva åt samma håll för att tänka programinriktat snarare än kursinriktat. Det finns alltså 

direktiv från myndigheterna som säger att undervisningen ska anpassas till individen så väl 

som till programmets inriktning. Vad gör lärarna? De gör det de ska göra. De anpassar till 

både individen och till programmet.  

Jag får intrycket att lärarna arbetar fram några olika strategier som de tycker passar deras 

arbetssätt. Strategier för hur de ska förhålla sig till klassen och eleverna. När en strategi är 

framgångsrik förfinar de den och jobbar med tills den är tillräckligt bra, eller överger den om 

den inte visar sig vara något att ha (Wedin, 2007). Olika grupper kan nog kräva olika 

strategier och förhållningssätt från lärarens sida. De intervjuade lärarna har en del erfarenheter 

att luta sig tillbaka på så jag tror att när läraren är tillräckligt erfaren har han eller hon några 

olika strategier att ta till när det gäller hur gruppen och individerna ska hanteras. Om det sker 

organisationsförändringar eller det ges ut nya styrdokument ut kan de mest effektiva 

strategierna behöva utvärderas och eventuellt ändras. 

Wedin (2007) beskriver i sin avhandling hur lärarna först möter en grupp och sedan 

individerna som ingår i gruppen. Men en grupp är så mycket mer än bara individerna, 

dynamiken mellan individerna i gruppen är också viktig. I den presenterade modellen tar jag 

förutom individerna upp årskursen och programmet som faktorer som påverkar hur gruppen 

ser ut. Det beror på att det är de faktorerna som de intervjuade lärarna pratat om. 
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Interaktionerna mellan individerna anser jag också vara en viktig faktor för hur gruppen ser 

ut. De intervjuade lärarna påpekar att klasserna från programmen ser olika ut från år till år och 

att det inte går att ge en generell bild av hur klasser från ett visst program ser ut. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv jobbar lärare i flera olika kontexter och det är hela tiden ett samspel 

för läraren mellan elever, innehåll av kursen och kontext. Läraren medierar innehållet på 

kursen till den aktuella gruppen (Magnusson, 1998). När läraren och eleverna under kursen 

gång lär känna varandra kommer läraren utveckla en kunskap om individerna genom att de 

agerar i sociala sammanhang i klassrummet (Wedin, 2007). Lärarna arbetar på olika sätt efter 

modellen i figur 1 beroende på vilken kontext de befinner sig i. 

”… lärarens kunskap formas i förhållande till den egna personen och praktiken, men också att 

kunskapen formar sin omgivning.” (Magnusson, 1998, s 195) 

 

Om jag applicerar det Magnusson skriver på min studie och min modell innebär det att 

lärarnas kunskap om eleven formas av den egna personen och praktiken. Den egna personen 

och praktiken påverkar så klart också vilken kontext läraren befinner sig i. 

När jag har betraktat materialet med avseende på modellen har jag valt att göra som man gör 

inom fenomenografin och betrakta alla fyra intervjuer som ett samlat material. Genom att 

göra det kan jag urskilja tre olika typer av strategier som lärare använder sig av i sitt arbete 

med anpassning. Det första strategin som jag kan utskilja har jag kallat strategi A. Den bygger 

på att lärarna betonar att de först möter gruppen. Arbetsordningen för lärare som använder sig 

av strategi A är att först lära de känna gruppen. Allt efter läraren lär känna gruppen och 

mognar tillsammans med den, lär de känna individerna och kan göra anpassningar efter vilka 

individer som finns i gruppen. De får då möjlighet att göra anpassningar efter individerna och 

inte bara efter årskursen och programmet som de gör innan de lärt känna individerna. Den 

andra strategin jag har kunnat identifiera kallar jag för strategi B. En lärare som arbetar efter 

strategi B möter gruppen först men jobbar aktivt för att lära känna individerna i gruppen 

genom att till exempel fråga dem om till exempel deras fritidsintressen. På så sätt får läraren 

information om individerna i gruppen som han/hon kan använda till anpassningar. 

Resonemanget stämmer med det Magnusson skriver i sin doktorsavhandling. Han menar att 

när lärare planerar sin undervisning sker valet av innehåll och uppgifter utifrån vad läraren 

tror tilltalar eleverna. Lärarna i studien bekräftar det genom att uttrycka att de hämtar 

information till anpassningar från individerna, elevernas årskurs och programmet. Lärarna har 

fått kunskaper i de olika kontexterna de arbetar i och tillsammans med eleverna kan de 

använda dem för att skapa så bra undervisning som möjligt. Jag har också kunna identifiera en 

tredje strategi, strategi C. Lärare som använder sig av strategi C jobbar med gruppen och låter 

programmets inriktning påverka vilka anpassningar som görs. De kan naturligtvis också 

hämta information till anpassningar från årskursen och individen men det är från programmet 

som den mesta informationen till anpassningarna hämtas.  
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Figur 4. Strategi A-C, olika strategier för lärarens arbete med anpassning. Den feta stilen markerar strategins 

huvudfokus. Strategi A, Läraren möter först gruppen och ju mer han/hon lär känna gruppen mer framträder 

individerna vilket möjliggör anpassningar till individerna istället för bara från årskurs och program. Strategi B, 

läraren möter gruppen först men arbetar aktivt för att nå individen och mjöliggöra anpassningar till individen.  

Strategi C, läraren använder sig av programmets inriktning för att hämta information till anpassningar.  

 

6.4 Sammanfattande slutsatser och förslag på framtida forskning 
Syften med studien var att undersöka lärares uppfattning om hur undervisningen anpassas 

efter programmets inriktning. Lärarna är medvetna om sitt uppdrag att anpassa efter 

gymnasieprogrammets inriktning och jobbar med det dagligen i sin undervisning. Men de 

upplever att i deras uppdrag finns det mer att anpassa som till exempel som individen. Lärarna 

uppvisar i sitt arbete brett spektra på anpassningar för att vidga elevernas syn på de 

naturvetenskapliga ämnena. Jag drar slutsatsen att lärarna tycker att det är vikigast att anpassa 

kommunikationen så eleverna känner trygghet i klassrummet. Jag drar och slutsatsen att 

elever som går det naturvetenskapliga programmet, och till viss del också elever som läser det 

samhällsvetenskapliga programmet, får en undervisning som är gjord för att skola in de 

eleverna i en naturvetenskaplig kontext. Elever som går på yrkesförberedande program 

däremot kan ha svårt att komma in i den naturvetenskapliga kontexten eftersom kursen är så 

kort. 

När lärarna möter en ny klass möts de av en grupp individer. Varje grupp är unik och 

påverkas av vilka individer den innehåller med också av vilken årskurs de går och från vilket 

program de kommer. För att som lärare kunna göra anpassningar krävs att fokus skiftar från 

gruppen till individen, årskursen eller programmet. Jag drar slutsatsen att lärarna befinner sig i 

olika kontexter där lärarens lärande om individerna är i fokus. Hur fort skiftningen sker beror 

på hur fort läraren kan ta till sig kunskapen. När lärarens fokus skiftat kan han eller hon göra 

anpassningar genom att hämta information från individen, årskursen och programmet.  

I framtiden skulle det vara intressant att testa modellen som presenteras under resultat ute på 

fältet och göra en studie med modellen som utgångspunkt. Det skulle också vara intressant att 

se ifall den nya läroplanen för gymnasiet som ska införas hösten 2011 medför några ändringar 

i lärarnas arbete med strategier och anpassningar.  
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8. Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du jobbat som lärare 

 Hur länge har du jobbat som lärare på den här skolan? 

 Vilka kurser undervisar du i?   

 Vilka program undervisar du på? 

 Vilka program har du undervisat på? 

Intervjufrågor: 

 Vad är det som påverkar hur du utformar din undervisning? 

- Hur skulle du vilja att undervisningen ser ut? 

- Hur tror du andra lärare gör? 

- Påverkas dina beslut av arbetslaget?  

- Hur fri är du i din undervisning? 

 

 Hur uppfattar du uppdraget att anpassa undervisningen efter 

gymnasieprogrammets inriktning?  

- Får du tillräckliga instruktioner?  

- Vilka instruktioner får du?  

- Från vem? 

- Friare eller starkare direktiv? 

- Hur skulle du vilja att det ser ut? 

 

 Upplever du att det finns behov att anpassa undervisningen efter 

gymnasieprogram? 

- Vilka behov finns? 

 

 Kan du beskriva hur du anpassar undervisningen? Ge exempel 

- Innehåll/stoff,  

- Nivån 

- arbetssätt,  

- Använder du samma metoder för att aktivera eleverna och få eleverna att delta 

på alla program? Vilka metoder är det? 

- Hur du kommunicerar med klassen? 

 olika sätt för olika klasser 

 olika sätt i början och i slutet av en undervisningssekvens 

- Examination 

- Vad tycker du är vikigast att anpassa?  

- Hur fångar du elevernas intresse? 
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 Hur gör du för att skapa trygghet i klassrummet? 

 

 


