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Sammanfattning 

I detta arbete görs en mindre studie av lärares uppfattning gällande planering och 

genomförande av NO-undervisning, i samband med arbetet med lokala pedagogiska planer. 

Intervjuer med lärare i grundskolan har genomförts semistrukturerade.  Syftet var att 

undersöka hur lärare beskriver arbetet kring att upprätta lokala planer och hur de försöker 

hitta vägar för att stimulera ungdomar i deras intresse för naturvetenskap. De lärare som 

intervjuats är samtliga kopplade till ett pågående skolutvecklingsprojekt i Östergötland, 

KNUT-projektet, vilket jag kommit i kontakt med och kunnat använda i mig av i min studie. 

De intervjuade har varit yrkesverksamma lärare mellan 12 och 25 år. Tidigare studier har bl.a. 

visat att elever är intresserade av naturvetenskap i sitt vardagliga liv men inte i skolan. 

Forskning visar att fler och fler väljer bort att vidareutbilda sig inom naturvetenskapliga 

områden vilket går emot samhällets ökande behov av utbildade personer inom 

naturvetenskapliga arbeten. För att stimulera till ökat intresse finns studier och forskning att 

tillgå och några av dessa har jag använt mig av i mitt arbete. Resultatet av min studie 

indikerar att lärare inte upplever de nya kursplanerna i NO som svåra att läsa och förstå men 

flera upplever det svårt att veta hur mycket som ska tas upp och på vilken nivå 

undervisningen ska ligga. Lärarna upplever bedömningen svår och de saknar riktlinjer för den 

gentemot kursplanerna. Hur lärarna stimulerar eleverna för ökat intresse av NO-ämnena är 

väldigt olika. Flera lärare vill arbeta mer varierat och framför allt mycket praktiskt. För 

samtliga lärare genomfördes det få eller inga studiebesök utanför skolan. Diskussion som 

inlärningsmetod användes av några lärare och då främst mellan lärare och elev vid 

laborationer eller genomgångar. Denna  arbetsmetod var dock ovanlig. Dessa resultat 

diskuteras gentemot tidigare studier och forskning samt skolverkets styrdokument.  
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1  Inledning 

Som lärare i de naturorienterade ämnena är jag intresserad av hur andra lärare arbetar för att 

höja intresset för dessa ämnen. Många vuxna ser behovet av att fler utbildar sig inom den 

naturvetenskapliga sektorn och samtidigt visar allt fler undersökningar att ungdomar väljer 

bort dessa ämnen ju högre upp de kommer i sin utbildning. Vi går mot en framtid som kräver 

allt mer kunnande inom naturvetenskap och teknik. Både när det gäller forskning och 

framtidsutveckling men även inom den demokratiska vardagen. Vi bör vara något sånär 

insatta när det gäller beslut som ska fattas för vår gemensamma framtid. En av skolans 

viktigaste uppgift är att förbereda framtidens vuxna. Det är därför av stor vikt att skolan 

försöker fånga upp ungdomar och deras intresse för naturvetenskap. Flera undersökningar 

visar att många unga faktiskt har ett stort intresse för naturvetenskap på sin fritid men inte i 

skolan. Vad det kan bero på är inte helt tydligt men en teori är att undervisningen inte är 

anpassad till nutid utan att mycket gammalt tankesätt fortfarande finns kvar när lärare planerar 

sin undervisning.  

Detta arbete handlar om lärares arbete med lokala pedagogiska planeringar för grundskolans 

undervisning i naturvetenskap. För att koppla läroplanen och kursplanerna till elever och 

föräldrar om vad och hur undervisningen i skolan ska genomföras har skolverket 

rekommenderat lärare att skriva pedagogiska planeringar och gärna tillsammans med flera 

andra lärare. Detta för att skolan ska bli så likvärdig som möjligt men även för att få hjälp av 

varandra med att tolka läroplanen och kursplanerna. Eftersom det kan finnas olika 

grundförutsättningar beroende på var i Sverige skolan finns är det dessutom bra om skolor 

skriver lokala pedagogiska planeringar efter just de förutsättningar som finns på den egna 

orten. Vidare har under 2011 skolverket implementerat en ny kursplan i Sverige, LGr 11, som 

innehåller tydliga mål och beskriver konkret vad som ska vara centralt innehåll i 

undervisningen. Det är utifrån dessa som lokala arbetsplaner ofta upprättas och 

implementeras.  

Syftet är att undersöka hur lärare beskriver arbetet kring att upprätta lokala planer. Arbetet ger 

en belysning av hur lärare arbetar med att skriva sådana lokala arbetsplaner och hur de 

resonerar om att senare använda dem och försöka hitta vägar för att stimulera ungdomar i 

deras intresse för naturvetenskap.  
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2  Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva hur lärare uppfattar arbetet med lokala pedagogiska planer, 

förklaring kring dessa finns nästa kapitel. Om lärarna upplever att de förstår kursplanerna 

bättre med hjälp av arbetet kring pedagogiska planer och om de känner sig mer förtrogna med 

kursplanerna i NO efter att de arbetat fram lokala pedagogiska planer. Mitt syfte med denna 

studie är även att undersöka hur lärare beskriver att de skapar utrymme för elevernas 

involvering i sina lokala pedagogiska planer. För att nå ovanstående syfte har jag intervjuat 5 

lärare, som arbetar med lokala arbetsplaner. För att belysa och besvara syftet har arbetet varit 

centrerat kring följande frågeställningar: 

 

- Upplever lärare att de förstår kursplanerna i NO bättre när de arbetar med pedagogiska 

planer? 

- Hur upplever lärare sin lärarroll efter att de jobbat fram pedagogiska planer? 

- Hur skapar lärare utrymme för elevernas involvering i sina lokala pedagogiska planer? 
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3  Bakgrund 

I detta avsnitt avser jag att först beskriva vad lokal pedagogisk plan (LPP) är och varför de bör 

skrivas. Efter det kommer en kort historisk bakgrund av skolan i Sverige och vad som legat 

till grund för elevernas fostran och utbildning. Sist i detta kapitel kommer jag att beskriva mer 

om NO-ämnena i skolan och vad som påverkar intresset för dessa. I min diskussion senare i 

arbetet kommer jag att använda mig av dessa avsnitt för att diskutera och tolka de egna 

resultaten.   

 

3.1  Lokal pedagogisk planering (LPP) 

Eftersom texterna i läroplanen är formulerade på ett sätt som gör det svårt att använda dem 

direkt i undervisningen (mot eleverna) krävs en lokal tolkning och en planering gjord av den 

eller de lärare som arbetar med eleverna på den aktuella skolan. I planeringarna bör eleverna 

lättare kunna se vilka delar som är viktiga för arbetsområdet och hur de kan arbeta för att 

utveckla sina förmågor och kompetenser. De lokala pedagogiska planerna ska utgöra en länk 

mellan läroplanen och eleven. Skolverket (2009) framhåller att det är viktigt att diskussioner 

sker mellan lärare när de planerar sin undervisning för att se till att de grundläggande målen i 

läroplanen hålls aktuella. Det underlättar om man är flera i arbetet med att tolka och anpassa 

texterna samtidigt som den enskilde läraren kan använda sina kunskaper om berörda elever 

för att kunna utgå från deras intressen, föreställningar och erfarenheter. Elever lär in på olika 

sätt vilket läraren bör ta hänsyn till i sina planeringar så att det blir en varierad inlärning. 

Planeringen ska göra det möjligt för eleverna att tillägna sig ett innehåll (fakta, begrepp, 

metoder och teorier), men de ska även ges möjlighet att utveckla sina förmågor som att 

argumentera, dra slutsatser och träna sig i att motivera sitt eget tänkande (Skolverket, 2009; 

Skolverket, 2011). Det är samtidigt viktigt att undervisningen planeras demokratiskt 

tillsammans med eleverna. De får då möjlighet att utveckla sina förmågor att ta ansvar och 

utöva inflytande (LGr 11). En lokal pedagogisk plan kan även användas vid de skriftliga 

omdömena för varje enskild elev. Den enskilde eleven kan då lättare se var den befinner sig i 

sin kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen och sin egen individuella 

utvecklingsplan (Skolverket, 2009). 

Då skolan är under ständig utveckling är jag nyfiken på hur lärare förhåller sig till den senaste 

förändringen som bland annat består av nya läroplaner, gemensamt arbete med planeringar 
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och utveckling av flera av elevers olika förmågor. För att kunna diskutera frågorna utifrån 

skolans styrning och förändringar går jag nu vidare med att ta upp viktiga delar i skolans 

historia när det gäller styrning samt lärarens roll.  

 

3.2  Skolans styrning nu och historiskt 

Jag kommer i detta avsnitt att beskriva vad som har styrt och vad som numera styr skolan. Jag 

kommer även beskriva hur lärarrollen förändrats i sådana arbeten.  

 

Carlgren (1994) skriver att det som är svårt är att veta vilken kunskap som eleverna behöver i 

det framtida samhället. Den kunskap som behövdes tidigare är inte densamma som behövs i 

framtiden. Olika samhällstyper har olika behov. Elever har fått en förändrad roll mot tidigare 

då de nu ska ta större ansvar för sin egen inlärning. Detta har i sin tur påverkat lärarrollen 

(Carlgren, 2005). En lärare måste nu vara mer insatt i varje elevs förmåga och intresse för att 

lära. Den förändringen kan man även se i de senaste läroplanerna Lpo 94 och LGr11. Där har 

själva lärande fått större utrymme än i tidigare läroplaner (Lpo 94; LGr 11).  

Utbildningen av nationens barn har historiskt sett först varit en fråga för kyrkan för att sedan 

tas över av staten. Jag kommer inte att gå in närmare på det utan går direkt till enhetskolan. 

Under flera decennier skedde flera försök till att skapa en enhetlig skola för nationens barn 

men först 1962 trädde den nya grundskolan i kraft vilket innebar att alla elever skulle gå i 

samma skolform. Eleverna skulle förberedas för samhället som nu behövde utbildad 

arbetskraft till industrier som hade alltmer komplicerade maskiner. Kyrkan fick nu ett allt 

mindre inflytande och det inrättades centrala system i form av länsskolnämnder och en 

Skolöverstyrelse av staten. Det inleddes även en mer långsiktig läroplansutveckling. 1969 

kom Lgr69 som innehöll elevdemokrati (Ellmin, 2011). Eleverna fick lära sig olika kunskaper 

av skolan som de sedan fick träna på. Det handlade nu mer om att träna på att samarbeta, 

formulera och att analysera med hjälp av mer elevaktiva arbetsformer som t.ex. grupparbete.  

Vi har sedan dess haft ytterligare läroplaner i form av Lgr 80 och Lpo 94. Det som var nytt i 

Lgr 80 var att man nu tar hänsyn till att eleverna har med sig förmågor in i skolan. Fortfarande 

är det skolan som förmedlar kunskap som ska användas av eleven (Ellmin, 2011; Berg, 1999). 

I Lgr 80 var det viktigt att alla elever skulle få en likvärdig utbildning. Oavsett sociala, 
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ekonomiska och geografiska förhållande. Samtidigt som skolans verksamhet ska vara möjlig 

att nå för varje elev, oberoende förutsättning. Denna likvärdighetsprincip ligger kvar när nästa 

läroplan Lpo94 kommer (Berg, 1999). I Lpo94 kom lärarens roll att förändras. Eleven ska ta 

mer ansvar för sitt eget lärande och läraren ska lotsa den så att den når olika mål som finns 

angivna i läroplanen. Vägen till målen kan vara väldigt olika men det är läraren som ska 

hjälpa eleven dit. Skolan blir nu en arena för lärande. Skolan ska arbeta för att anpassa 

verksamheten mot att utveckla elevens behov snarare än samhällets behov. Tidigare trodde 

man att det man lärde sig i skolan skulle räcka hela livet. Det var viktigt att eleven lyssnade 

och tog till sig så mycket kunskaper som möjligt i skolan för att sedan kunna använda sig av 

dessa. Lärarens viktigaste uppgift var att förmedla de kunskaper som krävdes ute i samhället 

(Ellmin, 2011). Samhället har genomgått flera stora förändringar. Från att vara ett 

bondesamhälle via ett industrisamhälle och nu ett kunskaps- och tjänstesamhälle. De svenska 

läroplanerna har ändrat inriktning under åren från lärarens perspektiv till elevens (Helldén, 

2005). Det var först i Lpo94 som biologi, fysik och kemi kom att grupperas var för sig och 

tekniken räknades som ett eget ämne (Lindahl, 2003).  

Lärarens nya roll innebär att utveckla och bedöma olika förmågor. Dessa förmågor utvecklas i 

samspel med varandra:  

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” (Skolverket, 

2011, sidan. 10). 

I den nyaste läroplanen LGr 11 har Skolverket betonat att  

”kunskapen ska vara användbar för att diskutera, argumentera och ta ställning 

även när det gäller värdefrågor” (Lindahl, 2003 sidan 242).  

Undervisningen ska utformas så att eleven blir medveten om sitt eget lärande och läraren ska 

lotsa och coacha eleven i sin vilja att lära mer. Elevens utveckling och lärande måste bli tydlig 

för eleven själv. Eleverna ska ges utrymme att inhämta kunskap samt visa sin kunskap på 

flera olika sätt. Samtidigt skrivs det tydligare inom varje ämne vad som är centralt och vad 

som bör finnas med i undervisningen. Nytt för denna senaste läroplan är att eleverna ska möta 

ett entreprenöriellt lärande vilket innebär att de ska bli stimulerade till nyfikenhet och 

kreativitet för att sedan våga pröva egna idéer och vilja lösa problem. Skolan ska ge möjlighet 

för eleverna att ta initiativ och vilja ta ansvar såväl enskilt som tillsammans med andra.  
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Framtidens samhälle behöver fler entreprenörer vilket skolan därför ska hjälpa till med (LGr 

11).  

 

Vid varje läroplansändring kan det bli många förändringar för lärare. De ska anpassa sin 

undervisning till den gällande läroplanen samtidigt som de ska försvara den inför föräldrar 

och elever (Helldén, 2005). Det kan ibland vara svårt att genomföra en förändring vilket 

ibland gjort att elever fått jobba efter den ”gamla läroplanen” flera år efter att en ny trätt i 

kraft. Läraryrket kommer att fortsätta att förändras. Hur vet vi inget om men troligen kommer 

ännu mer fokus ligga på själva lärandet. Eftersom eleverna i framtiden troligen kommer att 

möta ett mer varierat samhälle behöver de redan i skolan möta många varierande möjligheter 

till lärande. Elevgrupperna blir allt mer heterogena vilket medför att lärare måste blir mer 

flexibla i att skapa olika lärandesituationer Det kommer sannolikt att handla om att utveckla 

elevers förmågor och förhållningssätt (Carlgren, 2003).  

Om vi bara tittar kort hur det ser ut utanför Sverige så är läroplansarbete något som sker i 

stora delar av världen. Det kan vara olika mycket styrt och detaljerat om vad och när elever 

ska kunna något specifikt. Det är även olika styrt hur läraren ska genomföra sin undervisning. 

För att kontrollera kunskaper hos elever har många länder flera nationella tester (Helldén, 

2005). Det sker även kontinuerligt stora internationella tester där flera länder deltar för att 

kunna jämföra sina elevers kunskaper mot varandra. Sverige är en av deltagarna i några av 

dessa tester och resultaten från dessa har numera fått en allt större roll när det gäller vad som 

styr inriktningen för nästa period i de svenska skolorna.  

Sammantaget visar detta avsnitt att skolan genom historien har varit en viktig samlingsplats 

för ungdomar att förberedas inför vuxenlivet. Lärarens roll har varit auktoritär och eleverna 

har fått veta vad man trott var nödvändigt för deltagande i samhället. Fortfarande är skolan en 

plats för ungdomar att samlas på men vad som behövs för den vuxna individen är mer osäkert 

nu. Det har svängt från att lära in kunskaper att kunna utantill till att öva upp förmågor att 

kunna använda. I mitt arbete är det centralt att ta reda på hur lärarna förstår och hanterar dessa 

nya förutsättningar. Detta kommer till uttryck i hur pedagoger förstår styrdokumenten och hur 

de genomför sina planeringar för att ge dagens ungdomar förutsättningar för sina vuxna liv. 

Det är även viktigt för mig att fokusera på de naturorienterande ämnena. Dels på grund av att 

jag själv är NO-lärare och dels för att dessa ämnen tappat i intresse och engagemang i dagens 
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skola. Därför går jag nu vidare med att beskriva lite mer kring dessa ämnen och deras roll i 

den obligatoriska utbildningen.  

 

3.3  NO-ämnena 

I grundskolan används NO ibland som ett samlingsbegrepp för de naturvetenskapliga ämnena 

fysik, kemi och biologi. Dessa ämnen har tidigare kunnat läsas och betygssättas samlat som 

NO-ämnen men i den senaste läroplanen, LGr 11, är de uppdelade och ska betygssättas var för 

sig. Under åren i grundskolan läser varje enskild elev ca 6 665 timmar och av dessa består ca 

800 av ämnena fysik, kemi, biologi och teknik (Skolverket, 2012). I dessa ämnen ingår ett 

praktiskt arbetssätt vilket bl.a. består av fältundersökningar, systematiska undersökningar, 

mätningar, separations- och analysmetoder (LGr11).  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vad tidigare studier visat om hur elever ser på skolans 

undervisning i naturvetenskap. För lärare är det viktigt att ta del av dessa studier för att kunna 

påverka framtida elevers resultat och förmågor. 

Att lära sig och även lära ut om naturvetenskap handlar mycket om att dels beskriva 

verkligheten och dels förklara den. Begrepp, lagar, samband, hypoteser, teorier och modeller 

binder samman skolans undervisning och vetenskapliga teorier. Lärarens roll blir att göra val 

av stoff, organisera och låta eleverna få ta del av naturvetenskapens kultur (Sjöberg, 2009). 

Vetenskapen går hela tiden framåt och nya upptäckter ger nya beskrivningar av verkligheten. 

Läroböckerna innehåller ofta delar som är relativt stabila kunskaper vilket lätt kan ge eleven 

bilden av att naturvetenskap är något som är sant och färdigt. Lärarens roll blir att använda sig 

av befintliga kunskaper men även att ge eleverna en inblick i framtiden. Vad som kan bli nya 

kunskaper är t.ex. inom nanoteknik och klimatlösningar (Sjöberg, 2009; Lgr 11).  

Inom undervisning allmänt och kanske särskilt mycket inom NO-undervisning är det viktigt 

att man tar reda på elevernas förförståelse för att kunna bygga vidare på deras erfarenheter 

och intressen. För att skapa intresse för fortsatt utbildning inom naturvetenskap krävs att 

undervisningen utgår från eleverna. För många elever kan skolan vara det första viktiga mötet 

med naturvetenskap (Sjöberg, 2009). Naturvetenskap handlar både om produkt och om 

process. Med andra ord handlar det om att låta elever ta del av både det vetenskapen byggt 

upp, men också på vilket sätt den utvecklas. I skolans NO-ämnen ingår arbetssätt som 

experiment, undersökning, analys och slutsats. Begrepp ska läras men även kunna användas i 
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nya sammanhang i den fortsatta inlärningen. Elever ska tränas i att själva söka svar på frågor, 

komma på problem och att kunna välja strategier för hur man vill gå tillväga i en 

undersökning. Tidigare var det läraren som hade kunskapen och som skulle lära ut den. Nu är 

lärarens roll förändrad till att skapa goda lärandemiljöer så att eleven utvecklas på sitt bästa 

sätt.  

Undersökningar gjorda i flera länder i Europa visar att många vuxna tycker att studier inom 

naturvetenskap är viktiga och att det kommer vara av största betydelse för samhällets 

utveckling i framtiden. Samtidigt visar det sig att en minoritet av ungdomar vill utbilda sig 

eller arbeta inom dessa områden (Sjöberg, 2009). Det som blivit ett problem för rikare länder 

är att deras ungdomar hellre vill utbilda sig inom t.ex. humanism eller konst (Osborne, 2003). 

Här har skolan en tuff uppgift med att få elever intresserade av NO-ämnena. Det efterfrågas 

allt fler personer med kompetens inom naturvetenskapliga ämnen då naturvetenskap och 

teknik har blivit en allt större del av vårt samhälle. Den naturvetenskapliga allmänbildningen 

har även blivit allt viktigare, för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Media har också 

fått ett allt större utrymme i människors vardag och där förekommer inte alltid en positiv bild 

av vetenskapen och dess upptäckter. Vetenskapen anses inte längre vara objektiv och neutral 

utan allt mer ekonomiskt beroende av uppdragsgivaren. Det gör att forskning och framsteg 

inom naturvetenskapen ibland är styrd och att resultat används i oetiska syften. Sjöberg menar 

att detta kan vara en bidragande orsak till ungdomars bristande intresse för naturvetenskapliga 

utbildningar. Ibland är det kanske medierna som vinklar informationen, vilket kan vara svåra 

budskap för en individ att ta del av. Kunskap är därför viktig när det gäller att kunna granska 

det som sägs och skrivs i media. Okunskap kan annars få fördomar att blomstra (Sjöberg, 

2009). Skolan har här en mycket viktig uppgift att fylla. Många elever är inte intresserade av 

NO-ämnena i skolan men är däremot mycket intresserade av naturvetenskapen de kommer i 

kontakt med i sin vardag (Osborne et al., 2003). Ointresset för skolans NO-undervisning gör 

att många väljer bort att fortsätta utbilda sig inom detta område.  

Det som är centralt i detta för mitt arbete handlar om hur skolan kan möta elevernas intresse 

för naturvetenskapen på ett nytt sätt så att det som de lär sig i skolan känns mer relevant till 

den verklighet de möter i sin vardag? Syftet med skolans undervisning måste ju vara att ge 

eleverna förutsättningar att möta och förstå naturvetenskapen de möter i sin vardag. Därför är 

det viktigt att ha det i åtanke när lärarna planerar sin undervisning (Braund & Reiss, 2006).  
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Elever uppfattar många gånger undervisningen i NO-ämnena som något färdigt. Läraren, 

boken eller någon expertkälla förmedlar kunskaper och eleverna är passiva mottagare. Detta 

kan göra att en förståelse uteblir och att ämnet upplevs enbart som faktabaserat och tråkigt. 

Diskussioner blir inte djupa och naturvetenskapen kan uppfattas som auktoritär (Lyons, 

2006). Läraren har ofta tidsbrist när det gäller att få med allt faktastoff, men Lyons menar att 

det är viktigt att det sker en varierad undervisning och att det kan ske på bekostnad av 

begränsning av stoffet för att inte tappa intresset, hos eleverna, för naturvetenskap. Det är 

även viktigt, menar Lyons, att det eleverna lär sig känns relevant för dem. De måste känna sig 

intresserade och se att det de lär sig kommer till nytta både i skolan och i deras vardag.  

Skolan måste anpassas till samhällsutvecklingen och ett sätt kan vara att man helt enkelt 

förflyttar undervisningen från skolmiljön till andra miljöer. Det kan ske i form av studiebesök 

på t.ex. företag, museum m.m. Även praktiska delar kan genomföras i andra miljöer som t.ex. 

i naturen eller på ett företag (om det är möjligt). Eftersom skolor ofta saknar utrustning för att 

genomföra undersökningar kan en relation till ett företag eller liknande bidra till att eleverna 

kan få göra relevanta undersökningar. Braund & Reiss (2006) talar om tre lärandemiljöer: 

Den verkliga världen, den presenterade världen samt den virtuella världen. Verkligheten kan 

man finna i naturen eller med hjälp av studiebesök. Presenterad värld kan ske i form av t.ex. 

djurpark eller museum och virtuella världar har vi tillgång till med hjälp av datorer och 

internet. Att använda sig av dessa tre lärande miljöer i undervisningen skapar även stora 

möjligheter för diskussion av aktuella utmaningar och frågor. Lärare måste ta hänsyn till 

ämnesstoff när de gör sina planeringar men även till tid för de olika miljöerna samt tid för 

diskussioner. 

Sammantaget visar detta att skolans undervisning i naturvetenskap och hur lärare hanterar 

innehållet är en viktig fråga. Ett sätt att undersöka lärares arbete med innehållet är att studera 

arbetet med att upprätta LPP, vilket är mitt syfte med detta arbete. Jag vill även som en del i 

min undersökning försöka få svar på hur lärare tänker i sina LPP: er kring olika lärmiljöer och 

hur det avspeglar sig i lektionsarbetet. 

Jag går nu vidare med att beskriva min metod och sedan redogöra för mina resultat.  
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4  Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilket val jag gjorde när det gäller metod för min 

undersökning. Jag kommer även att presentera hur jag gjorde för att analysera det material jag 

fick fram och hur jag gjorde för att få fram ett resultat utifrån mina data.  

”Metod, av det grekiska methodos, betyder att följa en bestämd väg mot ett mål.” 

(Johannessen & Tufte, 2003). Det finns två huvudmetoder för att bearbeta ett material eller 

data. Kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats. Dessa två kommer jag berätta lite mer om 

nedan. 

 

4.1  Val av forskningsansats 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats för att få fördjupade svar på mina frågor. 

Denna metod lämpar sig bäst när man vill få en förståelse för något eller om man vill hitta 

eventuella mönster. Man kan använda sig av intervjuer med ett mindre urval och därigenom få 

fram mer detaljerad och nyanserad information. Det ger då fylligare beskrivningar vilket kan 

vara särskilt bra om det är ett fenomen som man inte forskat så mycket på eller känner till så 

bra (Johannassen & Tufte, 2003). En kvalitativ ansats är konstruktionistisk, induktiv och 

tolkande till sin art. Det är deltagarnas förståelse och tolkning av situationen som man får svar 

på. Det är deras uppfattning av verkligheten som man försöker få fram. Informanterna (de 

tillfrågade) kan med egna ord berätta och förmedla hur de upplever och tänker kring de frågor 

intervjuaren ställer. Intervjuer är förmodligen den mest använda metoden när det gäller 

kvalitativ forskning (Bryman, 2001, Kvale, 1997).  

 

4.2  Metodval 

Eftersom jag vill undersöka hur arbetet med LPP:er påverkar lärare och deras undervisning 

valdes den kvalitativa intervjun, som passar bäst för mitt syfte. Fördelen med en kvalitativ 

undersökningsmetod övervägde även om det finns nackdelar med den. Risken är att man inte 

får svar som gäller för stora flertalet NO-lärare men samtidigt finns ju chansen att man får en 

större insikt och förståelse för den enskilde läraren. Alltså valde jag att använda mig av en 

kvalitativ undersökningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri 

(underlag/data). Jag valde att intervjua lärare som undervisar i NO.   
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4.3  Urval 

För att komma i kontakt med lärare som är väl insatta i arbetet med LPP:er har jag vänt mig 

till ett område i Östergötland. I detta område pågår ett skolprojekt vars syfte är att öka barns 

och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi-, klimat- och resursfrågor. Det 

har fått namnet ”KNUT-projektet”. Det är några skolor och förskolor i de kommunala 

skolområdena som samarbetar kring en gemensamt framtagen pedagogisk plan för hur energi-

,resurs- och klimatfrågor ska lyftas i undervisningen.” (Linköping, 2012,  

www.knutprojektet.se).  För att göra mitt urval så strategiskt som möjligt ville jag använda 

mig av lärare i detta projekt eftersom samtliga jobbat med att skriva lokala pedagogiska 

planer, både enskilt och i grupp, och borde vara väl förtrogna med för- och efterarbeten kring 

dessa. Mitt mål var att hitta fem lärare som samtliga var behöriga samt undervisade på 

högstadiet. Tyvärr fanns det endast fyra att tillgå men eftersom att jag gärna ville ha fem så 

hittade jag ytterligare en behörig lärare, inom projektet, men som var verksam på 

mellanstadiet. De intervjuade har varit yrkesverksamma lärare mellan 12 och 25 år. Jag 

kommer att kalla dem för bokstäverna A – E i fortsättningen och väljer att inte avslöja kön, 

lärarerfarenhet eller vilket stadie de arbetar på av anonymitetsskäl.  

 

4.4  Semistrukturerade intervjuer 

Att genomföra intervjuer kan ske på olika sätt. Den kan också följa olika grad av struktur. Allt 

från att vara helt öppen till att vara mycket strukturerad. Mycket strukturerad intervju tillhör 

ofta den kvantitativa ansatsen, se ovan. En kvalitativ intervju som är semistrukturerad innebär 

att intervjuaren ställer frågor kring ett tema och informanten ges möjlighet att få ett ganska 

stort utrymme för sitt svar. Den som intervjuar har även möjlighet att ställa följdfrågor för att 

få ut mer av intervjun. Dessa kan dels vara något förberedda och dels komma spontant vid 

intervjutillfället beroende på vad som kommer upp vid själva intervjun. Det gör att det 

”finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från den 

intervjuade” (Kvale, 1997, s. 117). 

http://www.knutprojektet.se/
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Till stöd och hjälp har forskaren ofta en intervjuguide för att hålla samtalet flytande. De frågor 

eller teman som finns i intervjuguiden behöver inte komma i samma ordning med alla 

informanter utan den är bara ett stöd för att få fram så mycket som möjligt av intervjuerna 

men att de samtidigt blir något strukturerade (semistrukturerade). Det går även bra att lägga 

till frågor som inte ingår i intervjuguiden om det skulle visa sig bra för undersökningen. Det 

gör att själva intervjuprocessen blir flexibel men det är samtidigt viktigt att fokus ligger på att 

den som intervjuar ska försöka förstå hur den intervjuade uppfattar och förstår temat/frågan. 

Det är viktigt att forskaren lyssnar av både det som sägs men också det som inte sägs 

(Bryman, 2001).  

 

En intervjuguide kan utformas som en kort minneslista kring det forskaren vill ta upp. Den 

ska fungera som ett stöd före och under intervjun. Det som forskaren bör tänka på är att ha 

klart för sig vad han/hon vill ha ut av intervjun och vilka frågor som gör så att den intervjuade 

känner sig stimulerad att berätta om sina tankar och erfarenheter. Det är bra om det finns en 

röd tråd genom intervjuguiden men att man samtidigt kan ändra på ordningen om det visar sig 

bättre vid intervjun. Viktigt är att språket är lätt att förstå och att det inte ställs ledande frågor. 

Det kan vara bra att ta reda på lite bakgrundsfakta i början av intervjuerna (Bryman, 2001, 

Lantz, 2007). I mitt fall kan det vara intressant att veta hur länge man arbetat som lärare och 

vilken erfarenhet man har av att skriva och arbeta med lokala pedagogiska planer.  

För att genomföra intervjuer bör man tänka igenom praktiska delar i innan intervjuerna 

genomförs. Det kan t.ex. vara att bekanta sig med miljön/skolan som lärarna kommer ifrån. 

Införskaffa en bra fungerande Mp3-spelare för inspelning av intervjuerna. Försöka hitta en bra 

plats som är lugn och inte skapar oro hos den intervjuade. Vara på plats i god tid för att känna 

in rummet där intervjuerna ska ske.  

Vid själva intervjun ska man som forskare vara väl insatt i intervjuns fokus, prata tydligt och 

styra upp intervjun när det är nödvändigt. Som person ska man visa hänsyn, vara öppen, 

lyssna uppmärksammat och känsligt och försöka relatera tillbaka till det som sagt om det 

krävs. Samtidigt gäller det att vara något kritisk så att om den intervjuade motsäger sig själv 

försöka räta ut begreppen. Balanserad och etiskt medveten är också två viktiga delar som bör 

tänkas igenom innan de olika intervjuerna (Kvale 1997; Bryman, 2001). När man lyssnar och 
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sedan återkopplar är det viktigt att inte lägga in några egna värderingar i det som sagts under 

intervjun.  

 

4.5  Fördelar och nackdelar 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att forskaren får en fördjupad bild och förståelse för ett 

problem. Det går att få fram en större bredd i sitt forskningsmaterial och det kan ge nya 

upplysningar kring en fråga som inte varit förutsägbar. Det är lätt att ställa följdfrågor och att 

få en större förståelse för den intervjuades synvinkel. Alla de intervjuade får samma frågor 

och möjlighet att få dessa förklarade av intervjuaren. De intervjuade har möjlighet att svara 

öppet och är inte styrda av några svarsalternativ. Varje intervju sker enskilt och i lugn och ro. 

Nackdelen är att det endast är några få människors tankar och värderingar som ligger till 

underlag för en undersökning och den kan då ge en felaktig bild i förhållandet till en större 

folkmängd. De personer som man valt att intervjua kanske inte är representativa för en större 

mängd personers åsikter. Intervjuerna kan störas av ljud, personkemi eller att den intervjuade 

inte förstår frågorna. Den intervjuade kan bli hämmad av att den vet att det som sägs spelas in. 

Det kan kännas obekvämt och göra att svaren inte blir lika ärliga och upplevas lika anonyma 

som t.ex. i en enkätundersökning.    

 

4.6  Etiska regler 

En undersökning kan bestå av sju olika stadier: tematisering, planering, intervjuer, utskrifter, 

analys, verifiering och rapportering. Det är viktigt att man som forskare är medveten om 

etiska problem och ställningstagande genom hela sin undersökning.  Det är inte lätt att veta 

exakt hur man ska hantera olika situationer som t.ex. vid en intervju men det gäller ändå att 

vara medveten och ha etiska problem i åtanke både före, under och efter intervjuerna.  Det är 

viktigt för forskaren att tänka på att man har ett ansvar för den information som kommer fram 

från undersökningspersonerna. Informationen får inte användas om man misstänker att det 

kan vålla skada för den intervjuade (Kvale, 1997). 

De som ska intervjuas ska enligt regler från humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (1999) informeras om viktiga etiska regler innan undersökningen. Det är 

framför allt fyra huvudkrav som ställs på forskaren för att genomföra en undersökning. De 

intervjuade måste veta undersökningens syfte. De ska tillfrågas om de vill delta och ha 
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möjlighet att tacka nej. De ska informeras om att all information som kommer fram i 

undersökningen behandlas konfidentiellt så att deltagarna inte kan urskiljas och att den 

information som kommer fram i samband med undersökningen endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Ett e-mail skickades till var och en i god tid för att varje lärare skulle kunna 

ta ställning till om de kunde tänka sig att låta sig intervjuas. De informerades om syftet med 

intervjun och att det var frivilligt för dem att delta. Jag bad de tillfrågade att skriva ett svar till 

mig och det visade sig att samtliga tillfrågade ville hjälpa mig i min undersökning. Vid det 

personliga mötet senare så frågade jag om det gick bra att jag spelade in intervjuerna för att 

jag lättare skulle kunna arbeta vidare samt att de skulle få vara anonyma genom hela mitt 

arbete (och även efter). Även till detta samtyckte samtliga lärare.  

 

4.7  Genomförande 

När man genomför en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att lyssna uppmärksamt, visa 

respekt och ett stort intresse för den intervjuade och det den säger. På samma gång som man 

som intervjuare ska hålla fokus på sitt mål med intervjun ska man även försöka uppträda 

obesvärat och försöka skapa en god kontakt med den man intervjuar (Kvale, 1997).  

Efter en del mail-korrespondens lyckades jag planera ihop så att det gick att genomföra 

samtliga fem intervjuer samma dag, vilket jag tror var en fördel. Det gjorde förmodligen att de 

blev mer likartade än vad de skulle blivit om det förflutit dagar emellan första och sista 

intervjun. Det var även en fördel för mig, att inte behöva resa en längre sträcka mer än en 

gång, eftersom dessa utfördes på annan ort än min hemort. Varje intervju genomfördes på den 

intervjuades arbetsplats och det skedde i rum avskilda från deras elever och kollegor (utom en 

halv intervju som skedde i ett fikarum där det kom in kollegor efter att vi kommit igång). 

Efter varje intervju tackade jag för att de ställt upp och hjälpt mig och stängde därefter av 

inspelningen. Det blev sedan ett litet eftersnack som jag upplevde var mycket positivt och 

trevligt. Trots att intervjuerna genomfördes samma dag hade jag gott om tid mellan dessa för 

att samla mig, för att sedan hålla fokus under nästkommande intervju. Intervjuerna var ca 20 

till 30 minuter långa. Pauserna emellan intervjuerna använde jag även till att reflektera. Inte 

bara kring vad personen i fråga sagt utan även kring det medmänskliga samspelet som ju inte 

uttrycks i ord. Det kändes bra att göra det. Kvale (1997) tar även upp tankar kring detta och 

menar att det är bra att göra så. Jag kan bara hålla med.  
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4.8  Transkription av intervjuerna 

Att transkribera innebär att man skriver ner det som sagts. Det blir då lättare att analysera data 

som kommit fram under ett samtal eller en intervju. Det som är nackdelen med att 

transkribera är att det tar väldigt mycket tid i anspråk samt att det kan vara svårt att få med allt 

i skrift. Det är svårt att veta hur mycket som ska återges i ord. Ska allt återges ord för ord även 

om det är upprepningar? Ska det som inte är intressant för din forskning utelämnas? Jag 

bestämde mig för att skriva ner allt ordagrant utom när det är småord som hm och liknande. 

Det var inte många sådana totalt sett.  Däremot kunde jag inte få med ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk i min utskrift då jag inte noterat detta utan mer tagit till mig det som en ”känsla” 

under och efter varje intervju. Det transkriberade resulterade i 26 sidor text och efter att det 

var klart raderade jag ljudfilerna från Mp3-spelaren.  

 

4.9  Dataanalys 

För att korta ner ett stort material kan man använda sig av meningskoncentrering. Det är en 

metod som används för att få fram det som är väsentligt av det man vill undersöka. Det 

innebär att göra korta och koncisa formuleringar av informantens meningar. Det viktiga är att 

det väsentliga kommer fram. Långa uttalande kan på så vis kortas ner betydligt utan att förlora 

sitt innehåll. Sedan försöker man använda dessa meningar under olika huvudteman som ska 

ligga till grund för forskarens resultatbeskrivning och efterföljande diskussion. Metoden 

omfattar fem steg där forskaren först ska läsa igenom intervjumaterialet och skapa sig en 

känsla för helheten först. Steg två innebär att fastställa meningsenheter som de uttrycks i 

intervjun. Steg tre är att formulera teman så naturligt som möjligt. Under steg fyra ska 

forskaren ställa frågor till de olika meningsenheterna för att se vad de säger kring det 

forskningen syftar till att undersöka. Femte och sista steget går ut på att försöka knyta 

samman centrala uttalanden till en beskrivande utsaga (Kvale, 1997). Jag valde att använda 

mig av denna metod för att arbeta med mina data. Det gick ganska lätt att hitta mönster för att 

sedan kategorisera och formulera teman utifrån de intervjuades svar och samtidigt strukturera 

dessa utifrån mina frågeställningar. Mycket tack vare att jag hade utgått ifrån en intervjuplan 

när jag intervjuade lärarna. Fördelarna med denna metod är att man får fram kärnan i 

informanternas svar och att innehållet blir mer överskådligt. Läsaren får en mer överskådlig 
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bild utan att behöva fördjupa sig. Nackdelen kan vara att jag som forskare analyserar svaren 

utifrån mina ställningstaganden och vad jag anser väsentligt eller oväsentligt.  
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5  Resultat 

I detta kapitel redogör jag för resultat, som arbetats fram ur mitt empiriska material.  Jag har 

valt att redovisa detta utifrån fyra kategorier, som jag funnit i respondenternas svar:  

- Erfarenhet av LPP:er 

- Förståelsen av kursplanerna i NO 

- Upplevelsen av sin nya lärarroll 

- Elevernas involvering 

Varje övergripande kategori avslutar jag med en analys kring det redovisade resultatet. Jag 

avslutar till sist kapitlet med en sammanfattning av hela resultatet. I min redovisning har jag 

använt mig av meningskoncentrering d.v.s. en grovt förkortad version av de transkriberade 

intervjuerna från min undersökning av det som är centralt för resultatet. Det innebär att jag 

inte återger hela lärarnas uttalanden, direkt avskrivna här, men jag har ändå valt att återge dem 

som om de vore citat.  

 

5.1  Erfarenhet av LPP 

Lärare A:  

Inte så stor erfarenhet alls. Jag har använt andras planer förr men då har jag ofta 

ändrat i dem. Nu har vi suttit tillsammans (flera lärare och olika skolor) och 

försökt skriva ihop en gemensam plan, en huvudplan, för att ha en gemensam 

bas att stå på. Sen kommer planen att verkställas olika beroende på 

förutsättningar. Viktigt att man inte gör en plan för färdig för då kommer den 

inte att användas. Det tar väldigt mycket tid i anspråk att göra LPP:er! 

Lärare B:  

Jag började skriva planeringar för några år sedan. Dels själv och dels 

tillsammans med två andra lärare. Vi har försökt att göra planer för varje 

arbetsområde och sen kör vi dem. ”Man har ju inte mycket tid tyvärr”.  

Lärare C:  

Vi har ju alltid haft planer som vi lämnat ut till eleverna men nu kallas de 
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LPP:er. Jag har inte haft så stor kontakt med dagens LPP:er men jag förstår 

tanken bakom dem. Jag har skrivit några egna själv nu den här terminen. Det är 

ett annat sätt att tänka och nu ska vi jobba mer med att titta på förmågor.  

Lärare D:  

För ca fem år sedan hade kommunen ett projekt om kunskap och bedömning och 

då lärde jag mig grunden för hur man läser en läroplan och hur vi ska bedöma. 

Då började jag tänka på ett annat och djupare sätt. Vi har skrivit planer både i 

små grupper och enskilt men vi är fortfarande i utvecklingsstadiet. Vi har som 

mål att ha som en ”bank” med planer att plocka fram. Det är svårt att hitta tid till 

detta!  

Lärare E:  

Jag har alltid jobbat tillsammans med eleverna med planering och 

målbeskrivning. Det är inte riktigt samma sak men lite. Det här med LPP:er är 

lite nytt. Det har blivit mer nu sen LGr11 kom.  

Resultatet i denna kategori visar att två av lärarna inte har haft så mycket kontakt med dagens 

LPP:er. Samtliga har dock varit med och skrivit dessa. Antingen enskilt eller tillsammans med 

andra lärare. Det finns en variation i hur de uppfattar syftet. Några har gått in för att tolka och 

förstå hur en pedagogisk plan kan göras medan andra tycker att det är samma sak som tidigare 

planer som använts mot eleverna. En lärare trycker på vikten av att inte göra en LPP helt 

färdig för att hålla den levande och kunna använda den utifrån olika förutsättningar. Två 

lärare håller på att bygga upp LPP:er för olika arbetsområden för att sedan flera lärare ska 

kunna använda dessa om en slags ”bank”. Tre av de intervjuade framhåller att LPP:er kräver 

ett nytt ”tänk” för att genomföras. Gemensamt för alla tillfrågade lärare är att de inte tycker att 

de har tiden som krävs för att göra LPP:er.  

 

5.2  Förståelsen av kursplanerna i NO  

Lärare A: 

Det är inte svårt att tolka och förstå texterna. Själva texten är inte så svår. Jag 

tror jag har förstått båda kursplanerna men den här är tydligare. Skillnaden är att 

det är en kraftig ökning av innehållet. Det blir betydligt svårare för eleverna då 

kraven ökar mot tidigare. Saknar resurser för att genomföra den. Vi saknar stöd 
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för bedömning. Vi har fortfarande inget betygssystem som är säkert. Det som 

också är svårt är att eleverna många gånger saknar de förkunskaper de borde ha 

när de kommer till oss. Vi har svårt att förverkliga det som står i kursplanerna.  

Lärare B:  

Den är mer tydlig men det är fortfarande lika flummigt vad vi ska bedöma. Det 

är tydligt med det centrala innehållet. Det är lätt att se vad undervisningen ska 

innehålla. Språket är svårt att använda direkt mot eleverna. Vi lärare diskuterar 

mer och då får man ju se vad man själv tycker. Sen har vi fått jämka ihop det för 

att komma fram till något gemensamt. Vi har haft bra diskussioner och de har 

gjort att man förstår innehållet bättre. Det som är svårt är att veta hur man ska 

bedöma efter det nya. Det tycker jag är svårast.  

Lärare C:  

Det är inte någon jätteskillnad mot hur vi tänkt förut. Jag förstår dem ungefär 

som de tidigare. De nya trycker lite mer på förmågor. Förut var det mera 

faktakunskaper och mer detaljerat. Vissa delar har gått bort och vissa …..Nu har 

det blivit fler delar som vi måste lyfta. Inget problem i LPP:erna men ett 

bekymmer i verkligheten i klassrummen. Hur ska jag komma åt det och hur ska 

jag kunna bedöma det sen? 

Lärare D:  

Definitivt bättre förståelse efter arbetet i KNUT. Det gjorde att jag på ett tidigt 

stadium fick läsa in mig på läroplanen. Jag känner mig ganska trygg med den nu 

och jag vet vad som står i den. Den nya skiljer sig enormt från den tidigare. Det 

är en struktur i den nya. Stoffet, omfattningen har blivit mer och lite en annan 

inriktning tycker jag. Vissa delar har flyttats ner respektive upp i de olika 

stadierna. Det som har varit svårt är kanske att förmågorna i respektive ämne 

skiljer sig men jag tycker ändå att jag har en ganska god bild av dem.  

Lärare E:  

Jag har lite lättare att förstå sammanhanget. Jag har tidigare haft den röda tråden 

men inte kunnat förmedla den lika bra. Nu kan jag lättare få eleverna att se den. 

Det står tydligare vad man behöver ta upp men inte något om hur mycket man 

ska ta med. Orden är öppna och väldigt mycket tolkning ibland som gör att det 
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inte är lätt. Svårt att veta vilken nivå det ska vara på och hur stor mängd man ska 

ha med. Jag tycker det är svårt att få med allt. Det står ingenting om hur mycket 

eller var tonvikten ska läggas. Bedömningsdelen är lite annorlunda för man 

trycker ju på lite andra förmågor än vad man gjorde tidigare.  

Alla intervjuade lärare tycker att det är lätt att läsa de nya kursplanerna. Några tycker att de är 

lättare att förstå efter att de jobbat med LPP:er andra tycker inte att det är någon skillnad mot 

tidigare och att de haft samma tänk hela tiden. Två lärare tycker att diskussioner vid arbetet 

med LPP:er har gjort att de förstår mycket mer nu. Saker som lyfts är att det är lättare att se 

vad som ska tas upp men svårt att veta hur mycket, var tonvikten ska ligga, hur man ska hinna 

med allt eller att man saknar resurser. Det som flera av lärarna upplever som svårt är 

bedömningen. Att den har förändrats genom att det är förmågor som ska bedömas. Det som 

också kommer fram är att det kan vara svårt att få med alla delar i verkligheten och att det är 

svårt att göra bedömningar. Lärarna säger att de saknar stöd i hur man ska göra när man 

bedömer.   

 

5.3 Upplevelsen av sin nya lärarroll  

Lärare A:  

Någon form av planering eller lokal planering har jag alltid haft. Men 

verksamheten höll en högre kvalité än vad den håller idag. Eleverna kunde mer.   

Lärare B:  

För länge sedan så använde jag ingen planering alls utan man visste att det har 

ska jag gå igenom och så gjorde man det. Sen avslutade man med ett prov eller 

någon typ av redovisning och så fick de betyg på det. Sen förändrades ju det där. 

Sen har det varit annat sätt att tänka och jobba på men nu känns det ju bättre. Nu 

känns det som att dom tänkt till. Det finns en röd tråd att gå efter. Att arbeta 

mycket praktiskt har jag alltid gjort så det har inte förändrats. Kanske att vi 

skriver mer anteckningar än tidigare. Vi kommer att ha TEMA-veckor för att 

använda LPP:er från KNUT men det har vi gjort tidigare också. Jag har nog inte 

ändrat mitt arbetssätt. Jag har alltid varierat mitt arbetssätt och jag har alltid haft 

en dialog med mina elever hela tiden. Jag kanske skriver ner mer nu när det 

gäller bedömningen förut kunde det ske bara muntligt med eleven. 



25 

 

Lärare C:  

Ingen större skillnad. Jag har jobbat i många år med att gå igenom målen för de 

olika betygen med eleverna när en kurs startar. Jag har sett till att de prov som 

har varit har varit mot målen så dom har ju varit kända för eleverna i säkert tio 

år. Så det är ingen skillnad. Kanske att eleverna får vara med och påverka lite 

mer nu. De kan få välja om de vill ha prov, inlämningsarbete eller läxförhör. Sen 

kan de välja vilken ordning vi ska jobba med de olika NO-ämnena. Jag har inte 

jobbat med LPP:er mer än en termin ännu så jag har nog inte hunnit förändra 

mig så mycket.  

Lärare D:  

Jag har ett lite annat tankesätt nu. Jag tror att jag startar upp ett område 

annorlunda nu. Hur man presenterar ett område tror jag.  

Lärare E:  

För mig är det ingen större skillnad. Jag har under många, många år jobbat med 

att prata målsättning med eleverna när ett avsnitt börjar. Lite skillnad givetvis 

men inte särskilt mycket.  

De flesta av de intervjuade lärarna säger att de alltid arbetat med någon form av planering. 

Antingen helt själva eller med delvis involvering av eleverna. Därför verkar de flesta inte 

uppleva det som någon större skillnad. En lärare tycker att det är lättare att se en röd tråd nu. 

En annan lärare tycker att eleverna kan få vara med och påverka mer nu när det gäller att välja 

hur de ska redovisa sina kunskaper eller i vilken ordning de ska arbeta med olika områden. En 

tredje lärare tycker att det är ett annat tankesätt nu och att det kan märkas skillnad när den 

startar upp/presenterar ett område. En lärare tycker att det är mer skrivande nu framför allt när 

det gäller bedömningen. En upplevde att undervisningen höll en högre kvalité tidigare.  

 

5.4  Elevernas involvering   

Lärare A:  

Skriva mycket, hantera språk, använda sig av ord. Läsningen är central. Helt 

klart. Vi kämpar för att hinna med kursplanen, eftersom tiden har minskat, vilket 

gör att det blir mycket ”korvstoppning”. Jag går igenom och eleverna får 

anteckna. Så är det. Där ligger vi back. Inga underkända elever då hamnar man i 
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lokalpressen. Vi ska ha eleverna godkända så långt det går. Det mest rationella 

sättet att få så många elever som möjligt godkända är att ha klassisk 

katederundervisning. Det finns inget utrymme att laborera på 50-

minuterslektioner. Andra faktorer (ekonomi, planering, politik) gör att vi lärare 

inte kan göra så mycket annat än att använda oss av korvstoppning. Då har de 

här lokala pedagogiska planeringarna väldigt liten betydelse.  

Lärare B:  

Eleverna arbetar mycket praktiskt. Det har de alltid gjort för mig. Vi skriver 

kanske lite labbredogörelser men de för ju inga anteckningar själva. Vi har inga 

läroböcker utan jag har genomgångar, de skriver och sen använder de böcker att 

slå i. Vi har diskussioner under genomgångarna och sen laborerar de. Oftast 

laborerar alla i gruppen samma sak men ibland kan vi ha stationer som de går 

runt i. Teorin tar jag ibland upp före och ibland upp efter laborationen. Jag har 

mycket dialog med varje elev under lektionernas gång. De diskuterar även med 

varandra under laborationernas gång och jag går runt och lyssnar och lägger till. 

Jag tycker att en varierad undervisning är bäst men sen kan det skilja från elev 

till elev hur mycket eget ansvar de kan/vill ta i sin egen inlärning. Många svaga 

vill att jag som lärare styr dem och de lite starkare vill bestämma lite mer själva. 

Men i utvärderingarna står det ofta att eleverna vill ha genomgångar. De som 

läser extra NO har mer möjligheter och kan göra studiebesök och liknande.  

Lärare C: 

Jag försöker ha en så varierad undervisning som möjligt. Att laborera och 

diskutera tycker jag är särskilt viktigt. Eleverna diskuterar både med mig och när 

vi har genomgångar. Jag vill ha med eleverna så jag brukar ge dem frågor att 

diskutera kring. Sen brukar de ställa frågor till mig. Ibland får de diskutera två 

och två eller fyra och fyra för att sedan redogöra för mig. Det är mycket 

diskussioner vid laborationer då jag går runt till varje elev. Jag tycker det är 

roligt att gå runt och få ta del av deras frågor och diskussioner under arbetets 

gång. Efter laborationerna samlas vi och kollar så att alla förstått. Vi har inte så 

att de gör uppgifter utanför skolan i NO. För att alla ska förstå och hänga med så 

läser vi all text högt och så har jag mycket genomgångar där jag talar om väldigt 
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mycket vad de ska kunna. Eleverna säger att de lär sig väldigt mycket på det 

sättet.  

Lärare D: 

Jag älskar att arbeta med NTA-lådorna. Då är alla engagerade i det och 

experimenterar. Det är lätt att se delar av det centrala innehållet och det ger en 

fantastisk undervisning. Vi gör även undersökningar i närområdet i framför allt 

biologi. De får då också skriva kring det, någon form av rapport. Vi har gjort 

studiebesök på naturcentrum och naturskola och haft lektioner där. Någon gång 

kan eleverna få några få konkreta frågor att diskutera kring men det är inte så 

utvecklat det arbetssättet ännu. Det jag upplever att eleverna lär sig bäst på är 

när det är en styrd praktiskt uppgift. Först en genomgång och sedan en praktiskt 

del där eleverna ska följa en given arbetsgång. Efter det en slutdiskussion 

tillsammans. När de arbetar praktiskt är de oftast två och två eller tre och tre. 

Ibland får de ”forska” om något och då ska de använda böcker, uppslagsböcker 

eller lite från nätet för att sedan skriva ihop en text.  

Lärare E:  

Jag har lite genomgång varje lektion och laboration varje lektion. Det är kanske 

två lektioner per år som jag inte har laboration. Lektionerna är 50 minuter så det 

hinner man. Elever är så olika. En del passar det att läsa och andra behöver göra 

för att lära sig. Därför försöker jag få med båda delarna på mina lektioner. En 

lektion kan se ut så här: 10 min genomgång, 20 minuter läsa och 20 minuter att 

göra. Jag försöker ha en varierad undervisning för att tillgodose så många elever 

som möjligt. Några tycker det är jobbigt att laborera men får också en stund att 

läsa eller svara på frågor och tvärtom. Därför känns det som att jag når fler 

elever på det viset. Ibland har vi korta diskussioner efter laborationerna och 

ibland får de en fråga att ta reda på som vi diskuterar lektionen efter. Oftast ska 

de diskutera på lektionstiden tillsammans och försöka komma fram till ett svar 

på en fråga som jag gett dem. Någon gång har eleverna varit på studiebesök och 

i så fall ha de fått diskutera det efteråt.  

Denna kategori skiljer sig från de tre tidigare genom att den innehåller nya delresultat. Jag går 

därför vidare med att beskriva dessa. Delresultaten handlar om att lärarna lyfter fram fyra 

olika aspekter kring hur eleverna blir involverade: 
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1. Genomför lektionerna 

2. Är delaktiga i planeringen 

3. Använder diskussion som inlärningsmetod 

4. Genomför studiebesök 

 

1. Alla lärare verkar vara överens om att de vill att eleverna ska få arbeta mycket 

praktiskt men av olika skäl har några lärare nästan helt övergett detta arbetssätt. Sen 

finns det andra lärare som brinner så mycket för det praktiska arbetet att de vill att 

eleverna ska laborera näst intill varenda lektion. En lektionstid på 50 minuter upplevs 

helt olika av lärare. En lärare säger att det är på tok för kort tid för att hinna plocka 

fram, arbeta och sen plocka undan. Två andra tycker att eleverna både hinner arbeta 

praktiskt och teoretiskt på denna tid.  Flera lärare känner att tiden är knapp att få med 

allt som finns i kursplanerna på den tid man har till förfogande. Det har gjort att en 

lärare upplever att traditionell katederundervisning är det enda sättet att hinna med det 

som måste hinnas. Att arbeta praktiskt tar för mycket tid i anspråk. Samma lärare visar 

en uppgivenhet när det gäller att använda pedagogiska planer och påstår att de ändå 

inte kan göra situationen mer lättarbetad.  

2. Det jag fått fram under mina intervjuer är att eleverna i stort sett aldrig är delaktiga 

vid själva planeringen. Det är någon enstaka del eller hur de ska redovisa sina 

kunskaper som de kan få vara med och påverka. Till största delen är det lärare som 

står för planeringen för eleverna. Det kan ofta vara två eller flera lärare som skriver 

LPP:er men det är ändå till sist den enskilde läraren som anpassar planeringen efter 

sina egna, elevernas och omgivningens förutsättningar.  

3. Att använda diskussioner som ett medel för inlärning används inte mycket. Tre 

lärare använder det ibland vid genomgångar, under praktiska delar, vid 

sammanfattning av en lektion/laboration eller vid något enstaka tillfälle som en 

hemuppgift med efterkommande redovisning. Vid diskussioner med läraren inför 

klassen sker det dels för att den enskilde eleven ska få möjlighet att utvecklas och dels 

för att de som lyssnar ska få möjlighet att lära av andra. Dessa lärare använder 

diskussionen mest för att  diskutera enskilt med varje elev t.ex. vid laborationer. Det 
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förekommer även att lärarna lyssnar när eleverna diskuterar med varandra. En lärare 

säger sig vilja utveckla att använda diskussionen som metod och att det redan nu kan 

hända någon gång att eleverna får frågor att diskutera kring för att sedan redovisa. En 

lärare verkar inte använda diskussioner alls.  

4. Att göra studiebesök är mycket ovanligt för de lärare jag intervjuat. En lärare 

använder naturen i närmiljön, för att göra undersökningar när de arbetar med biologi. 

En annan lärare säger att man på den skolan kan få göra studiebesök om man läser NO 

som extra tillval. Det skäl som de flesta lärarna anger, för att de inte använder sig av 

studiebesök i sin undervisning, är att det kostar för mycket att ta sig till de intressanta 

ställena. En annan anledning, säger några, är att det är svårt att lösa rent 

schematekniskt.  

 

5.5  Sammanfattning av resultat 

Denna studie söker svar på tre frågor:  

1. Om lärare upplever att de förstår kursplanerna i NO bättre när de arbetar med 

pedagogiska planer? 

2. Hur lärare upplever sin lärarroll efter att de jobbat fram pedagogiska planer? 

3. Hur lärare skapar utrymme för elevernas involvering i sina lokala pedagogiska planer? 

Nedan beskriver jag en sammanfattning av mina intervjuer med utgångspunkt från mina 

frågeställningar.  

 

1. Resultatet av min undersökning visar att de nya kursplanerna i NO inte upplevs som 

svåra att läsa och förstå, av de lärare som jag intervjuat. Lärarna tycker dock att de har 

blivit tydligare när det gäller vad som är centralt att ta upp i undervisningen. Det är 

lättare att se vad som ska tas upp i undervisningen. Två lärare säger att innehållet ökat 

betydligt. Två av lärarna tycker att KNUT-projektet samt andra tillfällen då lärarna 

träffats och diskuterat mycket, för att skriva LPP:er, gett en större förståelse av  

kursplanerna. Diskussionerna har gjort det lättare att förstå. Att man fått tänka till över 

sitt eget tänkande och kanske ibland också fått förändra för att få ett gemensamt 
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upplägg mot eleverna. Några av de intervjuade anser inte att det är någon skillnad i 

hur de förstår kursplanerna mot de tidigare. Det som flera upplever som svårt är att 

veta är hur mycket som ska tas upp och på vilken nivå undervisningen ska ligga. Flera 

av lärarna tycker att bedömningen är svår och de saknar riktlinjer för hur den ska gå 

till gentemot kursplanerna. De nya delarna i bedömningen som handlar om förmågor 

upplever flera av lärarna som svårast. Dels hur de ska bedömas men också hur de ska 

få med dessa delar i lektionsarbetet.  

2. Själva lärarrollen upplever de intervjuade inte någon stor förändring av sen de börjat 

arbeta med LPP:er. De flesta lärarna har använt sig av planeringar, tydliggjort målen 

för eleverna o.s.v. även tidigare. Liten skillnad säger några men inte så mycket. Det 

kan vara någon förändring i det egna tänkandet. Som någon svarade: ”Det är lättare 

att förklara den röda tråden för eleverna nu”. Ett annat exempel som kommit upp är 

att det kan skilja lite nu, mot tidigare, hur man startar upp ett område. En lärare 

upplever att den skriver mer nu mot tidigare, när det gäller bedömningen kring 

eleverna. En lärare framhöll att eleverna kunde mer förr och att det krävs mycket mer 

”korvstoppning” nu för att eleverna ska hinna med allt.  

3. Det har framgått tydligt i min undersökning att det framför allt är lärare som gör 

planeringar för lektioner eller områden. Hur lärarna sedan involverar eleverna i 

undervisningen är väldigt olika men det verkar vara två huvudlinjer hos de intervjuade 

lärarna. Den ena linjen handlar om praktisk undervisning och låta elever genomföra 

många laborationer. Några har laboration i stort sett varenda lektion. Den andra linjen 

har mer traditionell katederundervisning där eleverna får anteckna och sedan ha någon 

form av prov och förhör efter varje avsnitt. Trots dessa två huvudlinjer verkar samtliga 

lärare vilja arbeta mer varierat och framför allt mycket praktiskt. Det som hindrar dem 

att inte göra detta, trots att de vill, är att de upplever det svårt att hinna med allt annars. 

De tycker också att den avsatta tiden för deras ämnen på schemat är för kort för att 

hinna plocka fram, genomföra och sen plocka bort. I ett av fallen hade läraren funnit 

att eleverna haft för lite undervisning tidigare och behövde därför ”reparera” mycket 

på kort tid och då var ”korvstoppning” bästa metoden för att få dem att nå betyg. 

För samtliga lärare genomfördes det få eller inga studiebesök utanför skolan. Det 

berodde främst på att tid, pengar och planeringstid saknades. Det framkom av en lärare 

att det var lättare att genomföra besök i närmiljön i biologi. Det kostade inget och 
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kunde genomföras på den egna lektionen. Diskussion som inlärningsmetod användes 

av några lärare och då främst mellan lärare och elev vid laborationer eller 

genomgångar. Det upplevdes som ett sätt att fånga upp eleverna. Någon enstaka gång 

kunde eleverna få diskutera med varandra två och två eller i små grupper för att sedan 

redovisa inför gruppen och lärare vad de kommit fram till. Men det var en ovanlig 

arbetsmetod.  
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6 Diskussion 

I denna studie har jag arbetat empiriskt för att ge en belysning av tre frågeställningar. Empirin 

har jag hämtat från lärare, som samtliga arbetar med lokala pedagogiska planer. I detta kapitel 

kommer jag att diskutera resultaten på ett resonerande och reflekterande sätt, som ger en 

kritisk belysning av frågeställningarna samt knyter an resultaten till studier jag presenterat i 

bakgrunden.  

Min första forskningsfråga var Upplever lärare att de förstår kursplanerna i NO bättre när de 

arbetar med pedagogiska planer? Empirin uppvisar inget entydigt svar. En aspekt som 

framkommer i mina resultat är att lärare har lättare att tolka och förstå kursplanerna i samband 

med diskussioner tillsammans med andra lärare. Detta är i linje med hur skolverket 

rekommenderar att lärare ska arbeta. Skolverket (2009) framhåller att det är viktigt att det sker 

diskussioner mellan lärare när de planerar sin undervisning samt att det underlättar om man är 

flera i arbetet med att tolka och anpassa texter. Vilka aspekter som i ett sådant arbete bidrar 

till kvalitetshöjning är däremot svårare att identifiera.  

De lärare som jag intervjuat har samtliga haft flera träffar med andra lärare i samband med 

skrivandet av LPP:er. Alla intervjuade lärare tycker att de nya kursplanerna i NO är lätta att 

läsa och förstå. Det framkom att några av dem upplevt diskussioner, som genomförts i 

samband med att tolka LGr11, gjort kursplanerna lättare att förstå.  En lärare menar att arbetet 

tillsammans med andra lärare gjort det lättare att förmedla den röda tråden till eleverna. En 

annan aspekt som framkom i mina resultat är att lärare förstår texterna i kursplanerna, men att 

de inte upplever någon skillnad i jämförelse med tidigare styrdokument. De anser att de haft 

samma tänkande hela tiden. Denna aspekt diskuteras även av Helldén (2005) när det gäller 

införandet av nya läroplaner. Helldén lyfter fram och diskuterar en problematik med att införa 

nya kursplaner. Han menar att när det kommer en ny läroplan innebär det ofta många 

förändringar för lärare. Det kan då bli så att lärare gärna håller fast vid den gamla, lång tid 

efter att den nya trätt i kraft. Att några av de lärare jag intervjuat inte upplevde att det var 

någon större förändring av de nya kursplanerna mot de gamla kan kanske beror på att de inte 

helt satt sig in i de nya eller fått begränsad information för att förstå vilka aspekter som 

förändrats. Det kan vara så att arbetet med att tolka texterna i LGr11 än så länge bara är i 

inledningsfasen för dessa lärare. För att sätta sig in i en ny läroplan krävs mycket tid och 

engagemang. En viktig fortsättning, som jag identifierat handlar om vilka aspekter i 

samarbetet mellan lärare, som kan bidra till att höja kvaliteten på undervisningen.  



33 

 

Resultaten kan diskuteras vidare. Utifrån min egen empiri samt den tidigare forskning jag 

använt i detta arbete kan Skolverkets (2009) rekommendationer diskuteras. Diskussioner 

mellan lärare lyfts fram som en central aspekt, men det saknas en precisering av hur ett sådant 

arbete bör utformas för att bidra till önskvärd utveckling. Det är inte troligt att det handlar om 

samarbete mellan lärare, möten eller andra interaktioner, som sker utan förankring i någon 

övergripande tanke om var det ska leda. Det finns en planlöshet i formuleringarna om hur och 

när dessa diskussioner mellan lärare ska genomföras och det verkar saknas kunskap om hur 

ett fungerande utvecklingsarbete initieras och genomförs, som bidrar till att nå uppsatta mål 

och visioner. Arbetet med lokala pedagogiska planer är en aspekt och även där bör ytterligare 

studier undersöka hur de kan utformas och senare användas. Skolverkets rekommendation att 

ha diskussioner för att lättare kunna tolka läroplanen kan tolkas som ett generellt råd. 

Kvaliteterna som kan uppstå i ett sådant arbete borde undersökas och formuleras bättre. 

Framför allt utifrån hur det bidrar till att öka kvaliteten på undervisningen och hjälpa 

elevernas lärande.    

 

Det som ytterligare framkommit i mina resultat är att lärare anser de nya kursplanerna 

tydligare än de tidigare. Lärarna upplever särskilt det centrala innehållet som tydligt, men att 

det är svårt att veta hur mycket och på vilken nivå eleverna ska arbeta med de olika delarna. 

Det som också kommit fram är att det kan vara svårt att få med alla delar av det centrala 

innehållet i ett genomförande på grund av tid och/eller resurser. Det som flera av lärarna 

upplever som svårt handlar om bedömningen. Förändringen med att det nu är förmågor som 

ska bedömas upplevs som en utmanande del av uppdraget. Lärarna säger att de saknar stöd i 

hur man ska göra när man bedömer förmågor och exempel på hur undervisning kan ske så att 

elever får möjlighet att visa dessa förmågor. Detta sammanfaller till viss del med förståelsen 

av kursplanerna. Om dessa varit ännu tydligare kanske det hade varit lättare för lärare att 

behärska bedömningen utifrån dessa. Borde det inte vara lättare att bedöma efter att man 

diskuterat denna del tillsammans med andra lärare? Detta var inget jag frågade om vid mina 

intervjuer, men är föremål för vidare studier. Diskussionerna borde bidra till både en mer 

likvärdig undervisning och en mer likvärdig bedömning av elevernas prestationer och resultat.  
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Till min andra forskningsfråga Hur upplever lärare sin lärarroll efter att de jobbat fram 

pedagogiska planer? gav empirin ett tydligare resultat. Samtliga respondenter menar att de 

inte upplever någon större förändring. Vidare indikerar resultatet att de flesta lärarna tidigare 

har använt sig av planeringar samt tydliggjort målen för eleverna. Dock resonerar några om 

att det finns en liten skillnad, men vad den består av har inte gått att utläsa ur mina resultat. 

Kanske skulle mer fördjupande intervjuer kunna ge ytterligare kunskapsuppbyggnad.  

 

Helldén (2005) lyfter fram att läroplanerna har ändrat inriktning under åren och att det har 

inneburit förskjutningar från lärares perspektiv till elevers. Tidigare läroplaner beskrev vad 

läraren skulle kunna. Sen övergick de till att beskriva vad undervisningen skulle innehålla. 

Idag handlar den mer om vad eleverna ska kunna. I den näst sista läroplanen, Lpo94, gjordes 

tydligare att lärarens roll skulle handla mer om att få eleverna att själva uppfatta sitt lärande 

och att lotsa dem i detta. Eleverna ska ta mer ansvar för hur de når målen och lärarna skulle 

inse att det kan se olika ut, men alla elever ska sträva mot att nå de uppsatta målen. Skolan ska 

vara en plats för elevers lärande. Dessa diskussioner anknyter till resultaten i mitt arbete. En 

del av syftet var att undersöka hur lärare hittar nya vägar för att stimulera ungdomar i deras 

intresse för naturvetenskap. Det finns ingen lärare som i mina intervjuer resonerar om 

förskjutningar på detta sätt mellan olika läroplaner. De perspektiv som forskare lyfter fram 

och diskuterar verkar inte lika centrala för lärare. Det kan vara en aspekt att arbeta med i 

fortsatta projekt. Skolan ska vila på vetenskaplig grund, men det verkar som om den 

vetenskapliga grunden inte berör den mer erfarenhetsbaserade kunskap, som lärarna i min 

studie ger uttryck för. De kvalitetshöjande aspekter som förväntas uppstå i samband med att 

lärare ska samarbeta, kanske också kan ha att göra med bra relationer till aktuell forskning på 

området. Frågan är angelägen. Det känns viktigt att försöka nå fler ungdomar att både 

uppskatta och vilja läsa vidare inom NO-ämnena då efterfrågan på dessa kunskaper i vårt 

samhälle ökar (Sjöberg, 2009). Lika viktigt är att alla elever får en bra allmänbildning inom 

områdena. Säljö (2000) anknyter till dessa resonemang och menar att lärandet sker i tre 

nivåer; samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå.  Han menar att redskap för lärandet 

utvecklas när vi hamnar i samspel mellan dessa nivåer och att språket som redskap är centralt 

i dessa processer. Kunskap och handlingar relateras ofta till kända sammanhang och 

verksamheter. Vi lär oss lättare när vi får möjlighet att använda kunskaper i sin kontext (Säljö, 

2000). I mina resultat finns inga sådana resonemang kopplat till lärarrollen. Några lärare i min 
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undersökning framhöll att genomgångar och efterföljande prov/förhör var det bästa för att 

eleverna skulle lära sig så mycket som möjligt. En sådan inriktning är tveksam i relation till 

forskning på området. Att använda sig av mycket katederundervisning kan inte ensamt göra 

att eleverna utvecklar sitt lärande. Ej heller om att lotsa eleverna i sin egen utveckling av olika 

förmågor, vilket framhålls tydligt i LGr11. Tidigare var det viktigt att elever lyssnade och tog 

till sig så mycket som möjligt i skolan för att senare ha nytta av dessa faktakunskaper ute i 

samhället. Lärarens roll var att förmedla de kunskaper som krävdes (Ellmin, 2011). 

Undersökningar i flera olika länder visar på ett nedåtgående intresse för NO-ämnena och 

yrken som kräver dessa kunskaper (Osborne et al., 2003). Även Sjöberg (2009) menar att 

lärarrollen måste ändras, kanske särskilt mycket inom NO-undervisningen. Frågorna handlar 

om att skapa intresse för fortsatt utbildning såväl som allmänbildning inom naturvetenskap. 

En central aspekt i detta är att undervisningen utgår från eleverna, så de uppfattar kopplingar 

till samhälle och vardag och också förstår vad kunskaperna spelar för roll då de används. 

Katerundervisning blir då bara en del av lärande, som är möjligt att nå i skolan. Jag har inte 

funnit några tydliga resultat, som ger uttryck för en förståelse av hur förändringen i lärarrollen 

bidrar till en utveckling av undervisningen. Det finns ingenting i resultaten som indikerar att 

lärare behöver ändra på sättet som innehållet behandlas. Det kan bero på många saker och 

ytterligare studier är önskvärda för att precisera hur lärare ser på dessa frågor. Det kan bero på 

att dessa lärare inte tagit del av de studier som gjorts på området. Det kan bero på att de ser på 

frågorna på något annat sätt eller att de beskriver dem annorlunda. Det skulle vara viktigt och 

intressant att diskutera vidare med lärare för att se vad som kan bidra till att utveckla en 

lärarroll, som är mer i linje med den vetenskapliga utvecklingen och hur man där talar om 

önskvärda förändringar. En preciserad beskrivning av den beprövade erfarenhetens kunskap i 

relation till den vetenskapliga utvecklingen är en trolig inriktning, som är viktig för att komma 

vidare med frågorna som rör kvalitetsutveckling av undervisningen.    

 

Elevers perspektiv är en central aspekt av lärares kompetens. Det är elevernas lärande, som 

hela verksamheten i skolan syftar till och utan kunskap om deras förutsättningar för lärande 

riskerar undervisningen att upplevas som nyckfull. Det blir svårt för eleverna att förstå vad de 

ska ha kunskaperna till. Min tredje och sista forskningsfråga Hur skapar lärare utrymme för 

elevernas involvering i sina lokala pedagogiska planer? har gett ett blandat och något 

svårtolkat resultat. Varför bör eleverna involveras i arbetet med LPP:er? Jo för att 



36 

 

undervisningen syftar till stimulera deras lärande och utveckla deras olika förmågor. Det är 

samtidigt viktigt, enligt LGr11, att undervisningen planeras demokratiskt tillsammans med 

eleverna för att träna dem i att ta ansvar och utöva inflytande. Carlgren (2003) lyfter också 

fram att den nya lärarrollen innebär att låta eleverna ta ett större ansvar för sin egen inlärning. 

Lindahl (2003) framhåller att det är viktigt att ta tillvara elevers önskemål om inflytande över 

sitt eget lärande för att göra undervisningen intressant och stimulera till utbildningar, som 

efterfrågas i samhället. Hon menar att skolan måste göra undervisningen intressant och ge 

eleverna känslan av att de förstår och kan. För att synliggöra för eleven hur den kan träna sig i 

att ta ökat ansvar för sitt lärande måste den 

”få hjälp med att uppnå en större medvetenhet om varför, vad och på vilket sätt 

saker och ting kan göras och läras.” (Ellmin, 2011 sidan. 21) 

Mina resultat kan diskuteras gentemot detta. I resultatredovisningen delade jag upp resultatet i 

4 olika aspekter. Den första handlar om hur eleverna vanligtvis genomför lektioner i NO. Det 

visade sig att samtliga lärare vill låta eleverna arbeta mycket praktiskt genom t.ex. 

laborationer, mätningar, fältundersökningar, systematiska undersökningar och liknande men 

att de av olika skäl upplever att de inte hinner det. Två av de intervjuade arbetade mycket 

praktiskt, men de övriga tre skulle väldigt gärna vilja göra mer. En lärare hade inga praktiska 

inslag alls i undervisningen. Resultatet indikerar att lärare i NO vill arbeta mycket praktiskt 

och att de ibland känner en uppgivenhet över att inte kunna göra det. Det verkar således finnas 

en tendens i materialet att lärare uppfattar att praktiskt arbete bistår med kvalitetshöjningar. 

Igen vill jag understryka betydelsen av studier som i så fall preciserar vad det är för aspekter i 

samband med det praktiska arbetet, som gör att uppdraget genomförs på ett mer initierat sätt. 

Att starta aktiviteter är en aspekt, men att också förklara vad dessa aktiviteter syftar till att 

visa, varför kunskaperna är viktiga och vad de har med samhällslivet att göra är viktiga 

förmågor, som lyfts fram i styrdokumenten, men som saknas i mitt empiriska underlag.  

  

Den andra handlar om elevernas delaktighet i planeringen. För att eleverna ska kunna 

involveras i planeringen av lektioner eller områden måste de först förstå målen. Skolverket 

(2009;2011) skriver att det är lärarnas uppgift att tolka och förklara dessa för eleverna. Det 

kan ske genom att lärarna skriver LPP:er, som sedan blir en länk mellan läroplanen och 

eleverna. I planeringarna ska det bli lättare för eleverna att se vad och hur de ska lära sig olika 
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saker. De ska även göra det möjligt för eleverna att utveckla olika förmågor. Från de resultat 

jag fått fram verkar det mycket ovanligt att eleverna är med i planeringen av lektioner eller 

områden. Det är till största delen lärarna som gör dessa, antingen enskilt eller tillsammans 

med andra lärare. I läroplanen framhålls ett elevperspektiv och att eleverna ska ha inflytande 

på undervisningen. Resultaten visar i så fall att lärarna inte följer Skolverkets styrdokument. 

Lärarna verkar inte involvera eleverna särskilt mycket i upprättandet av LPP:erna, som ska 

vara ett styrande dokument för hur undervisningen utformas. En utvecklad beskrivning av 

varför ett elevperspektiv är centralt och hur det bidrar till att utveckla undervisningen kanske 

vore föremål för fortbildningsinsatser. I min empiri är det endast en av lärarna som lät 

eleverna vid något enstaka tillfälle få välja vilken ordning de ville arbeta med de enskilda NO-

ämnena samt vilken form av redovisning de ville ha för att visa vad de uppnått under området. 

Vad sådana upplägg har för betydelse och hur de kan utvecklas ytterligare är föremål för 

vidare studier, som också behöver vara mer klassrumsnära för att förstå frågorna. En 

intressant aspekt för vidare studier vore att på ett aktivt sätt blanda in eleverna i utformandet 

med att skapa LPP:er så att deras förutsättningar och behov blev en aktiv del i processen. 

Ingen av lärarna i mitt empiriska underlag resonerar något om en sådan inriktning på arbetet, 

men ett antal forskare trycker på det som en viktig aspekt (Sjöberg, 2009, Lyons, 2006).    

 

Den tredje aspekten i resultatet handlar om hur lärare använder diskussion som 

inlärningsmetod. Lyons (2006) menar att det är viktigt att det sker en varierad undervisning 

för att eleverna inte ska tappa intresset för NO-ämnena. För att få undervisningen att inte 

uppfattas som färdig och tråkig kan diskussioner användas och göras mer fördjupande. 

Eleverna måste få hjälp att inse att det de lär sig kommer till nytta både i vardagen och i 

skolan. Sjöberg (2009) menar att medierna ibland använder medborgares okunskap för att 

förmedla nyheter vilket kan få fördomar att blomstra. Att använda olika 

undervisningsmetoder kan fånga elevernas intresse och skapa kunskap att bemöta det som 

sägs och skrivs i medierna. Osborne et al. (2003) framhåller att ungdomar många gånger är 

intresserade av naturvetenskap, som de kommer i kontakt med i sin vardag, men inte den de 

möter i skolan. Att använda sig av diskussioner i undervisningen kan vara ett sätt att göra 

naturvetenskapen mer intressant i skolan. Mina resultat visar att diskussionen, elever emellan, 

var en ovanlig metod för inlärning. När diskussionen användes var det oftast läraren som hade 

den med elever vid genomgångar eller laborationer. Vid enstaka tillfällen kunde elever få 
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diskutera i mindre grupper för att sedan redovisa vad de kommit fram till för läraren och 

klassen. I inledningen av mina intervjuer framhöll några lärare att de själva hade lättare att 

förstå och tolka kursplanerna i NO när de diskuterade dessa med andra lärare. Denna insikt 

borde avspeglat sig i hur dessa lärare låter eleverna arbeta. 

 

Den fjärde aspekten handlar om elevernas möjlighet att genomföra studiebesök och använda 

miljöer utanför skolan som en resurs för lärandet. Resultatet visade att det var mycket ovanligt 

att de fick/kunde göra det. Största anledningen till att de inte gjorde studiebesök eller liknande 

berodde på pengar. Tid var också en bidragande orsak, men pengar var den primära 

anledningen. Carlgren (2003) menar att elevers lärande påverkas av vilken miljö den befinner 

sig i. Samma kunskap kan upplevas på olika sätt beroende på vilken situation individen 

befinner sig i. Tyvärr finns inget svar på hur, när och på vilket sätt vi lär oss bäst. Som lärare 

är det viktigt att känna sina elever och försöka hitta vägar och miljöer, som hjälper så många 

elever som möjligt. Braund & Reiss (2006) diskuterar betydelsen av plats och lärande och 

menar att samhällsutvecklingen skapar nya förutsättningar. De menar att medvetet använda 

miljöer utanför skolan, som en resurs för lärandet är ett sätt att nå framgång och ett ökat 

intresse för NO-ämnena. Man kan använda naturen, företag, muséer eller andra miljöer med 

hänsyn till vilket ämnesstoff som ska bearbetas. Det är viktigt att avsätta tid för detta samt 

även tid för diskussioner efteråt. Mina resultat visar att det är mycket ovanligt att använda en 

annan undervisningsmiljö än klassrummet/laborationssalen. För samtliga lärare genomfördes 

det få eller inga studiebesök utanför skolan. Största problemet till detta verkar vara att få tiden 

att räcka till, men även att planeringstid inför en sådan undervisning är svår att lösa. Jag 

understryker därför igen betydelsen av fler studier, som fördjupar dessa frågor och skapar en 

kunskapsuppbyggnad kring hur lärare ser på dessa frågor i relation till den vetenskapliga 

utvecklingen på området.  

 

6.1 Metoddiskussion 

För att stilla min nyfikenhet kring frågor som rör NO-lärare och deras elever valde jag att göra 

denna undersökning i form av att intervjua fem NO-lärare som kommit igång med att skriva 

och använda sig av lokala pedagogiska planer utifrån den nya läroplanen LGr11. Att använda 

sig av intervju som metodform kan ha både sina fördelar och nackdelar. Jag fick möjligheten 
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att tränga lite mer på djupet i min nyfikenhet och vid själva intervjutillfällena känna av det 

som sades mellan raderna. Om detta skriver både Kvale (1997) och Bryman (2001) som en 

fördel väl värd att beaktas. Jag hade möjlighet att välja vilken ordning jag skulle ställa 

frågorna och jag kunde lägga till och dra ifrån frågor för att få fram det jag sökte. Det fanns 

även utrymme för den som blev intervjuad att berätta och förklara mer kring varje tema, 

utifrån min intervjuguide och det fanns lärare som passade på att göra det vilket var mycket 

trevligt för mig. Jag fick även möjlighet att se lokalerna och höra lite om lärarnas 

förutsättningar att kunna genomföra den undervisning de skulle vilja göra. Detta hade jag inte 

fått ta del av om jag valt någon annan metod för insamlandet av data. Jag fick dessutom en 

stimulans själv av att träffa dessa yrkesverksamma lärare i deras arbetsmiljö. Många gånger 

befinner vi oss i vår egen lilla värld, där vi själva är yrkesverksamma, och tror att liknande på 

de flesta andra skolor. Att få åka ut till andra skolor och träffa andra lärare borde alla få göra 

för att inspireras och ta del av varandras verklighet. Fördelen för mig som aktiv lärare var 

också att jag kunde sätta mig in i hur det ibland kan kännas. Hur frustrerande det kan vara att 

vilja göra på ett sätt men sen inte kunna genomföra det. Eller att man tror att någonting är 

omöjligt men att det kanske inte alls är det.    

Nackdelen med denna undersökningsmetod är framför allt att det handlar om ett litet 

underlag. För att kunna generalisera resultaten behövs fler studier, men det är intressant att 

notera att flera delar i mina resultat är i linje med hur andra forskare diskuterar (Helldén, 

2005; Sjöberg, 2009; Skolverket, 2009,2011; Braund & Reiss, 2006). Det som också kan vara 

en nackdel i mitt fall var att alla fem arbetat med samma projekt under en tid. De kan ha blivit 

formade av arbetet kring detta med att hitta gemensamma riktlinjer i sina LPP:er kopplade till 

KNUT-projektet. En nackdel med att låta intervjuer bli inspelade, som i mitt fall, är att den 

intervjuade kan känna sig hämmad och bli försiktig med vad den säger. Jag upplevde inget av 

detta men det är svårt att avgöra. Transkribering av intervjuerna gjorde det betydligt lättare att 

bearbeta materialet efteråt. Det var lite överraskande att vissa intervjuer gav mer när de var 

nedskrivna än vad jag upplevt dem i verkligheten och även tvärtom. En lärare pratade mycket 

vid intervjun men visade sig vid transkriberingen inte bidragit med mer än en annan lärare 

som i stället upplevdes kortfattad och lite tyst vid intervjutillfället. Meningskoncentrering var 

en bra och förhållandevis enkel metod, men det kan finnas nackdelar med den i form av att 

missa värdefull information. Då får man tänka att fördelarna överväger. Trots att använda 

metoder har sina begränsningar genererade studien ett antal intressanta resultat och de har gått 

att knyta till tidigare studier.  
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6.2 Slutsatser och avslutande kommentar 

De slutsatser jag kan dra från min studie är följande:  

o lärare upplever inte att de nya kursplanerna i NO är svåra att läsa och förstå 

o de nya läroplanerna tydligare med vad som är centralt 

o innehållet i kursplanerna har ökat betydligt  

o diskussioner med andra lärare gör kursplanerna i NO lättare att förstå 

o det kan vara svårt att veta hur mycket som ska tas upp och på vilken nivå 

                        undervisningen ska ligga 

o bedömningen är svår och det saknas riktlinjer för hur den ska gå till 

o ingen skillnad i lärarrollen efter införandet av LPP:er 

o det är framför allt lärare som gör planeringar inför lektioner eller områden 

o elever involveras i undervisningen antingen genom många praktiska lektioner 

med laborationer eller genom traditionell katederundervisning 

o lärare i NO vill arbeta mer varierat och framför allt mycket praktiskt 

o lärare saknar tid att genomföra undervisningen på det sätt de anser bäst 

o studiebesök för elever är sällsynta inslag i undervisningen 

o diskussioner som inlärningsmetod används främst mellan lärare och elev 

o diskussioner mellan elever är en sällsynt inlärningsmetod  

 

Avslutningsvis vill jag påstå att det finns mycket att utveckla och göra inom NO-

undervisningen. Resultaten från min undersökning är begränsade, men flera delar är i linje 

med andra studier och ingår därför i ett mer omfattande underlag (Braund & Reiss, 2006; 

Helldén, 2005; Osborne et. al, 2003; Sjöberg, 2009; Skolverket, 2009,2011). Lärare behöver 
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få mer tid och stöd för att kunna genomföra det som de så gärna vill göra. Undervisa och 

inspirera ungdomar till ett fortsatt intresse och eventuellt arbete inom naturvetenskapen. Tid 

för att arbeta mer varierat med framför allt praktiskt undervisning. Tid för att planera och 

genomföra studiebesök i olika lärandemiljöer. Pengar till transport till och från de olika 

lärandemiljöerna. Tid för att diskutera mer tillsammans med andra NO-lärare för att sedan 

kunna skriva fler LPP:er. Stöd för att kunna avgöra och bedöma elevers olika förmågor. NO-

lärare behöver även tid och inspiration till att läsa och sätta sig in i aktuell forskning för att 

kunna förändra sin undervisning i en positiv riktning. Det finns en hel del i det vetenskapliga 

grundlaget, som jag redogjort för, som indikerar att detta skulle kunna bidra till att generera 

fler kunniga och nyfikna individer inom naturvetenskap i vårt samhälle. Behovet av kunniga 

medborgare inom naturkunskap ökar hela tiden och viljan att förmedla aktiva 

samhällsmedborgare finns hos NO-lärare. Med rätt stöd och tid kan vi få samhällets behov 

och lärares kompetens att gå hand i hand.    
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8  Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuplan 

Tema: Bakgrund – lärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken erfarenhet har du av att skriva och arbeta med pedagogiska planer? 

 

Tema: Nya kursplaner - LPP 

1. Vi har ju fått nya kursplaner i och med LGr11 och samtidigt har vi lärare fått i uppdrag 

att skriva lokala arbetsplaner med utgångspunkt från dessa. Upplever du att du förstår 

kursplanerna i NO bättre efter att du jobbat fram LPP:er? 

2. Vad har varit svårt när du utgått från kursplanerna i NO? 

3. Vad har varit lätt när du utgått från kursplanerna i NO? 

4. Är det någon skillnad mot innan du använde dig av de nya LPP:erna? (att förstå de nya 

kursplanerna, arbetet i klassrummet, bedömningen av elevarbetet, involvering av 

eleverna) 

Tema: LPP – lärare 

1. Har du förändrats i din lärarroll sedan du börjat skriva och använda dig av LPP:er? 

2. På vilket sätt i så fall (vad har blivit lättare/svårare)? 

Tema: elev – LPP 

1. LPP:er ska ju beskriva vad och hur något ska läras. På vilket sätt involveras eleverna 

i LPP:erna (lyssna på genomgångar, skriva, diskutera, laborera, studiebesök  m.m, 

m.m.)? 

2. Vilka arbetssätt tycker du fungerar bäst för eleverna (när de arbetar)? 

3. Hur skapar du underlag och utrymme (tid) för elevdiskussioner? 


