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Sammanfattning 
Högskoleverket har gjort ett flertal studier som visar att studenters förkunskaper har föränd-
rats under senare år, ofta till det sämre. Även i systematiska undersökningar såsom TIMSS 
och PISA visar resultaten under senare år att kunskaperna minskar.  

Enligt gymnasieskolans läroplan är ett av de övergripande kunskapsmålen att …”alla elever 
på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att 
uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga 
kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier…”. Som blivande gymnasielärare 
blir det därför vår uppgift att förse varje elev med ” tillräckliga kunskaper för att vara väl för-
beredd för högskolestudier”. Här ställer vi oss frågan vad som är ”tillräckliga kunskaper”.  

Syftet med undersökningen är att undersöka nya studenters förkunskaper och förmågor uti-
från intervjuer med lärare i naturvetenskapliga utbildningar på högskolan. Lärarnas uppfatt-
ningar kan också ses som en utvärdering av det arbete gymnasieskolan utför med att förbe-
reda eleverna inför högre studier. Intervjusvaren analyserades i relation till kunskapskraven 
för Naturkunskap 2, då programmen har kursen som antagningskrav.  

Respondenternas generella syn på studenternas förkunskaper är att de har förändrats under 
åren, ofta till det sämre. Detta är något som styrks av Skolinspektionen, Skolverket och Hög-
skoleverket som har följt utvecklingen på nationell nivå och lyft problemet till ytan. En för-
klaring till studenternas bristande förkunskaper framkommer i våra intervjuer då flera av lä-
rarna anser att ämnesplanen för Naturkunskap 2 är tolkningsbar, vag och alltför bred. Texten 
i Läroplanen för gymnasieskolan öppnar i många fall upp för olika tolkningsmöjligheter för 
lärarna. Läroplansteori förklarar de mekanismer som påverkar vad som väljs ut som giltig 
kunskap att lära i skolan. Utifrån förklaringsmodellen ges en förståelse till varför studenters 
förkunskaper ibland kan se väldigt olika ut. Det handlar om såväl formuleringen av föreskrif-
terna som teorier och praktik inom stoffurval, organisation och förmedlingsformer i under-
visningen. Detta kan bidra till en heterogenitet bland de förkunskaper och förmågor som nya 
studenter har då de kommer till högskola och universitet. 

I intervjuerna framkommer att ett minskat avstånd mellan gymnasium och högskola kan vara 
en väg mot bättre förbereda eleverna inför högre studier. Tidigare forskning visar att det 
finns ett stoffgap, det vill säga ett antal stoffområden som traditionellt förutsätts som för-
kunskaper vid universitet och högskolor, men som idag inte alls behandlas på gymnasiet, el-
ler som behandlas med andra kunskapsmål och ambitioner än dem högskolan förväntar sig.  
Vidare beskrivs en påtaglig skillnad i kunskapssyn mellan gymnasiet och högskolan. 

 

 

Nyckelord: Förkunskaper och förmågor, naturvetenskaplig högskoleutbildning, kunskaps-
krav, intervju   
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Förord 
Vi skulle vilja ta tillfället i akt och rikta ett hjärtligt tack till de lärare som tog sig tid att dela 
med sig av sina erfarenheter och på så vis möjliggjorde denna studie. Ett tack går också till 
våra handledare Mikael och Göran. 

Arbetet har fördelats jämt mellan oss men John har haft ett större ansvar för att författa Me-
todkapitlet medan Matilda har lagt mer fokus på Litteraturgenomgången.  
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1. Inledning och bakgrund 
I många av våra stora dagstidningar och i andra mediala forum har det under en längre tid 
pågått en debatt där företrädare från olika universitet och högskolor runt om i Sverige disku-
terar huruvida dagens studenter genomgår ett bildningsförfall (ex Sandström, 2007, 14 okto-
ber, Tenfält, 2013, 25 september och Harrison, 2016, 25 januari). Detta är också ett problem 
som många grundskole- och gymnasielärare erfar enligt de rådande diskussionerna (ex Peda-
gog Stockholm, 2016 och Falk, 2012, 16 november). Debattörerna målar upp en bild av ele-
ver med bristande förkunskaper genom hela skolgången, från förskola till universitet. Många 
anser att de dalande resultaten från systematiska undersökningar såsom TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment) talar sitt tydliga språk (ex Sveriges Ingenjörer, 2012) medan andra, ofta fö-
reträdare för forskning i naturvetenskapens didaktik (ex Goldstein, 2004, Sadler & Zeidler, 
2009), menar att resultaten används i fel syfte och att undersökningarna mäter felaktiga el-
ler förlegade kunskaper och färdigheter. Det föreligger således en skillnad i syn på kunskap, 
vilken kunskap som i skolan förmedlas som giltig. 

Vårt samhälle förändras ständigt och med det också de krav som ställs på skolan. Något som 
dock är beständigt och som det råder en otvivelaktig enighet kring, är att skolan är viktig och 
ska vara en plats där eleverna får möjligheter att utvecklas. Där ska de förses med de kun-
skaper och färdigheter som krävs för att klara ett yrkesliv eller högre studier. Enligt Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy-11) är ett av 
de övergripande kunskapsmålen att …”alla elever på ett nationellt högskoleförberedande 
program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande 
examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för hög-
skolestudier…” (Skolverket, 2011, s. 9). Som blivande gymnasielärare i biologi och naturkun-
skap kommer vi med stor sannolikhet att undervisa på högskoleförberedande program och 
det blir därför vår uppgift att förse varje elev med ” tillräckliga kunskaper för att vara väl för-
beredd för högskolestudier”. Här ställer vi oss frågan vad som är ”tillräckliga kunskaper”. Om 
man vidare fördjupar sig i ämnesplanernas syfte med naturkunskap och biologi nämns ingen-
ting om vad som är tillräckligt, eller vilka specifika kunskaper som krävs för att vara väl förbe-
redd för högskolestudier. Här har syftet istället antagit ett samhälleligt perspektiv där ele-
verna ska kunna …”delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstagan-
den…” (Skolverket, 2011, s. 1) eller ett personligt och yrkesorienterat perspektiv där ele-
verna ska utveckla …”förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl 
yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstagan-
den…” (Skolverket, 2011, s. 126). Detta är naturligtvis viktiga syften för gymnasieskolan och 
elevernas utveckling. Det är emellertid av yttersta vikt att vi som gymnasielärare, för att 
kunna utföra vårt arbete på ett tillfredsställande vis, förstår vad det är för kunskaper som 
krävs för att kunna möta och förbereda de elever som har högre studier som mål.  

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), den organisation som an-
svarar för PISA- undersökningarna, visar i sin rapport från 2015 en kraftig minskning i skol-
framgångar för svenska 15-åringar, baserat på de resultat som har framkommit vid PISA-
undersökningar under det senaste decenniet. OECD uttrycker vidare att Sverige, som en 
gång betraktades som en förebild när det gäller högkvalitativ utbildning, nu har misslyckats 
med att förbättra sitt skolsystem, detta trots ett antal skolreformer under de senare åren.  
Rapporten manar nu till att vi nu snarast måste höja kvaliteten på vår utbildning (OECD, 
2015). De problem som uppstår i grundskolan kommer med stor sannolikhet följa eleverna 
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genom hela skolgången, via gymnasiet och vidare till högre studier. Högskoleverket gjorde 
2007 en utredning som visar att majoriteten av de högskole- och universitetslärare som del-
tog i studien anser att studenternas förkunskaper har förändrats under senare år, ofta till det 
sämre (Högskoleverket, 2009). Detta, tillsammans med de många företrädare för högskolor 
och universitet som uttrycker sin oro i media leder fram till studiens syfte.  

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka nya studenters förkunskaper och förmågor uti-
från intervjuer med lärare i naturvetenskapliga utbildningar på högskolan. Högskolelärare är 
de som tar emot studenterna efter avklarad gymnasieutbildning och de torde därför ha en 
god inblick i elevernas styrkor och svagheter. Lärarnas uppfattningar blir på så vis också en 
utvärdering av det arbete gymnasieskolan utför med att förbereda eleverna inför högre stu-
dier. Eftersom högskolelärarna som ingår i studien undervisar vid ett lärosäte där antag-
ningskravet för en naturvetenskaplig utbildning, utöver grundläggande behörighet och Ma-
tematik 3b/3c, är Naturkunskap 2, jämförs lärarnas uppfattningar med kunskapskraven för 
Naturkunskap 2.  

1.2 Forskningsfrågor 

o Vilka uppfattningar har några utvalda högskolelärare om nya studenters förkunskaper 
och förmågor i relation till de kunskapskrav som specificeras i ämnesplanen för Natur-
kunskap 2 i Lgy-11? 

o Hur kan gymnasieskolan förbereda elever för naturvetenskapligt inriktade högskolestu-
dier enligt de tillfrågade lärarna?  

2. Litteraturgenomgång 
Enligt Lgy-11 är ett av de övergripande kunskapsmålen att eleven har med sig tillräckliga 
kunskaper från gymnasieskolan för att vara förberedd inför högskolestudier (Skolverket, 
2011). Den här studien syftar till att undersöka om nya studenter har tillräckliga förkun-
skaper då de börjar ett naturvetenskapligt program på högskolan. Vidare vill vi, med hjälp av 
högskolelärares erfarenheter få en inblick i vilka kunskaper som krävs för högre naturveten-
skapliga studier. För att uppnå uppnå syftet med studien förankras empirin i tidigare forsk-
ning inom området och resultatet tolkas och förklaras med läroplansteori som utgångspunkt. 

Tidigare forskning inom området från bland annat Skolverket (2008 och 2005) och Högskole-
verket (2009) tar upp studenters bristande förkunskaper och hur detta är något som har för-
ändrats över tid. Dels handlar det om att studenternas kunskaper inte räcker till men också 
att studentgrupperna idag är mer heterogena vilket ställer höga krav på högskolelärare att 
anpassa undervisningen utefter studenternas förmågor. Som förklaringar till studenternas 
försämrade förkunskaper nämns de kunskapskrav som gymnasieskolan har att förhålla sig till 
vilka anses vara alltför vaga och tolkningsbara. Det tycks också finnas en påtaglig skillnad i 
synen på kunskap mellan gymnasieskolan och högskolan. De åtgärder som föreslås i de stu-
dier vi tar upp handlar om att minska avståndet mellan högskola och gymnasium. Detta kan 
ske genom ett kunskapsutbyte mellan de båda utbildningsformerna men också genom att 
anordna högskoleförberedande kurser som hjälper eleverna vid övergången från gymnasiet 
och vidare till högre utbildning.  

För att förstå bakgrunden till varför nya studenters förkunskaper ibland kan se väldigt olika 
ut har vi valt att fördjupa oss i läroplansteori. Läroplansteori ger en förståelse för hur en 
mängd olika faktorer påverkar såväl formuleringen av läroplaner som den transformering 
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och realisering av läroplanen som sker. Till exempel gör läraren sin tolkning av innehållet uti-
från sin egen kunskap och vana vilket därefter utgör grunden för undervisningen. Från en 
och samma utgångspunkt, de formulerade läroplanerna, får vi därför lika många varianter på 
stoffurval och undervisningsformer som det finns klassrum. Det som står skrivet i läroplanen 
ger därför inte samma utfall i varje klassrum vilket kan förklara de kunskapsvariationer ele-
verna har med sig från gymnasiet och vidare till högre utbildning.  

2.1 Tidigare studier 
I inledningen diskuterades att studenters bristande förkunskaper är något som flitigt omde-
batteras i media. Det är kanske genom dessa debattinlägg som man i första hand blir med-
veten om problemet, men till grund för alla dessa röster () ligger forskning och omfattande 
utredningar vilket har resulterat i en mängd publicerade artiklar och rapporter. I Sverige har 
Skolinspektionen (2015), Skolverket (2008 och 2005) och Högskoleverket (2009) följt utveckl-
ingen och lyft problemet till ytan. De har också kommit med förslag på förbättringsarbete, 
både för gymnasie- och högskolan, för att förändra arbetssituationen för lärare och elever. 
Här följer en redogörelse av resultaten från några av alla de rapporter och publikationer som 
finns inom problemområdet.  

2.1.1 Avgörande förmågor för skolframgång vid högre studier 
I Skolinspektionens rapport Alla redo för högskolan? från 2015 undersöks om gymnasieele-
ver är förberedda för högskolestudier genom att kvalitetsgranska gymnasiearbeten. Gransk-
ningen har skett utifrån kriterier som har tagits fram i samarbete med representanter från 
landets universitet. Rapporten visar att en större andel av gymnasiearbetena tydligt motsva-
rar högskolans förväntningar på kriterier som har med området ”Fakta och förståelse” att 
göra. Att korrekt referera vad enstaka källor säger är något som gymnasieutbildningar ofta 
kännetecknas av i olika uppgifter och prov, det finns således en vana hos eleverna att repro-
ducera fakta (Nilsson, 2004). När det däremot kommer till att självständigt visa förmågor 
som att tillämpa metod och självständigt analysera ett material, kritiskt värdera och förhålla 
sig till olika källor och de egna resultaten samt logisk argumentation har gymnasieelever ofta 
större svårigheter (Skolinspektionen, 2015). Det visar sig även i Högskoleverkets rapport då 
förväntningarna på områdena ”Färdigheter” och ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”, 
det vill säga på de kriterier som har med teoretisk förankring, självständig tillämpning av me-
tod, självständig analys, kritiskt förhållningssätt och kritisk värderingsförmåga att göra, mot-
svarades i lägst utsträckning. Detta är ett problem som även förekommer i grundskolan då 
resultaten från PISA visar att de svenska eleverna generellt har förbättrat sina resultat på 
faktabaserade uppgifter och uppgifter som mäter enkla ämneskunskaper medan resultaten 
på uppgifter som avser att mäta problemlösning och kritiskt tänkande har sjunkit relativt 
kraftigt under 2000-talet (Jakobsson, 2013). 

Även i Skolverkets studie Väl förberedd? från 2005 konstaterade ett stort antal tillfrågade 
högskolelärare från olika discipliner, att nybörjarstudenters förmåga att analysera och pro-
blematisera var de områden där studenterna hade störst problem. Lärarna ansåg att de båda 
förmågorna är avgörande för att klara högre studier. I rapporten sammanfattar lärarna de 
förmågor som anses viktiga att ha utvecklat för att vara förberedd för högskolestudier. Själv-
ständighet, analytisk förmåga, värderingsförmåga och en språklig förmåga är de förmågor 
som främst lyfts fram, men även motivation och intresse ansågs avgörande för att klara 
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högre studier. Tillsammans med sämre ämneskunskaper, speciellt inom matematik och na-
turvetenskap, var detta också de områden där nybörjarstudenter ses som mindre förbe-
redda nu jämfört med tidigare, enligt de tillfrågade lärarna (Skolverket, 2005). 

2.1.2 Förändring av förkunskaper över tid 
Ovan nämnda studier visar på en mängd förkunskaper och förmågor som högskolelärare an-
ser att nybörjarstudenter brister i. Högskoleverket sammanfattar i sin granskning Förkun-
skaper och krav i högre utbildning att nybörjarstudenters förkunskaper och förmågor har 
ändrats över tid, ofta till det sämre. Lärarna som medverkar i studien menar att studenterna 
saknar förkunskaper som tidigare varit självklara. De anser att studenterna idag saknar för-
mågor som kräver träning under många år och som ska fungera som redskap i utbildningen. 
Som exempel framkommer skrivförmåga, matematisk förmåga och kunskaper i engelska, alla 
förmågor som påverkar förutsättningarna för högre studier. Lärarna i studien menar att alla 
kunskapsluckor inte går att reparera i efterhand. I studien noteras även att motivationen och 
den akademiska ambitionen brister hos studenterna. Många kräver alltför mycket hjälp och 
service och tar, enligt lärarna, inte ansvar för sina studier (Högskoleverket, 2009).  

Den försämring som de medverkande lärarna iakttagit beskrivs på olika sätt. Dels handlar 
den om att studenter i allmänhet anses kunna mindre än vad studenter kunde tidigare, dels 
ser man en ökad spridning i studentgruppen. I en och samma kurs eller utbildning samlas i 
allmänhet både studenter med mycket goda förkunskaper och studenter med mycket svaga 
förkunskaper. Många studenter kan fortfarande tillräckligt mycket och vissa är både motive-
rade och högpresterande. Samtidigt har gruppen med otillräckliga kunskaper blivit större 
och skillnaderna i kunskaper och förmågor mellan de riktigt bra och de lågpresterande har 
ökat (Högskoleverket, 2009).  

2.1.3 Högskolans tradition möter den nya gymnasieskolan 

Flera möjliga orsaker till förändringen framkommer i Högskoleverkets studie. Dels avhandlas 
att gymnasiestudierna inte alltid ger tillräckliga kunskaper för högre studier. Elevernas valfri-
het i gymnasieskolan samt ämnesplanerna, vilka anses alltför vaga och tolkningsbara är 
andra möjliga förklaringar till studenternas varierande förkunskaper. Idag har också många 
universitet och högskolor sänkt sina antagningskrav i syfte att behålla ett högt söktryck, vil-
ket har resulterat i att allt fler studenter med låga gymnasiebetyg fyller utbildningsplatserna 
(Högskoleverket, 2009).  
   
De medverkande lärarna i Högskoleverkets studie påpekar bland annat att undervisningens 
innehåll i gymnasieskolan har förändrats efter gymnasiereformen på 1990-talet, detta på ett 
sätt som gör att studenterna kommer sämre förberedda till högskolan. De menar att gymna-
sieelevernas kunskaper inte längre matchar högskolans krav, både när det gäller ämneskun-
skaper som andra viktiga förmågor (Högskoleverket, 2009). Thunberg, Filipsson och Cron-
hjort (2006) identifierar två strukturella orsaker till studenters bristande förkunskaper. Dels 
pekar de på ett stoffgap, det vill säga ett antal stoffområden som traditionellt förutsätts som 
förkunskaper vid universitet och högskolor, men som idag inte kan sägas ingå i gymnasiesko-
lans kursmål. Det kan vara stoff som inte alls behandlas på gymnasiet, eller som behandlas 
med andra kunskapsmål och ambitioner än dem högskolan förväntar sig. Vidare beskriver de 
en kulturklyfta eller en diskrepans mellan gymnasiet och högskolan i synen på vad som utgör 
kunnande. De menar att det finns en påtaglig skillnad i kunskapssyn mellan gymnasiet och 
högskolan. I studien framkommer också att de uttalade förkunskapskraven vid högskolan i 
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form av behörighetskrav är lägre än de krav som undervisningen faktiskt ställer. Den sär-
skilda behörigheten har sänkts flera gånger det senaste decenniet utan nämnvärd anpass-
ning av högskolans inledande kurser (Thunberg, Filipsson & Cronhjort, 2006). 
 
I Högskoleverkets studie Förkunskaper och krav i högre utbildning menar de medverkande 
lärarna att valfriheten i gymnasieskolan gör att studenterna sinsemellan har olika förkun-
skaper då de kommer till högskolan. Även gymnasieskolans ämnesplaner tas upp som en 
möjlig förklaring då de anses alltför vaga vilket ger ett stort tolkningsutrymme. Lärarna me-
nar att om ämnesplanerna är vagt formulerade ökar sannolikheten att olika gymnasielärare 
tolkar dem olika och gymnasiebetygen blir på så sätt mindre tillförlitliga. Ett och samma be-
tyg från gymnasiet kan i praktiken stå för väsensskilda kunskaper och kunskapsnivåer (Hög-
skoleverket, 2009). 
 
En annan förklaring som framkommer i studien är att högskolan expanderade kraftigt under 
ett per decennier, vilket sedan följdes av ett minskat antal sökande till högskolan i början på 
2000-talet. När söktrycket minskar efter en ganska lång period av expansion inom den högre 
utbildningen, antas allt fler studenter med relativt låga gymnasiebetyg för att utbildnings-
platserna ska kunna fyllas. På vissa lärosäten innebar det låga söktrycket och den svaga ge-
nomströmningen inom utbildningar att förkunskapskraven tagits bort (Högskoleverket, 
2009). Detta reflekteras i Universitetskanslersämbetets sammanställning över universitets-
studerandes prestationsgrad. Prestationsgrad är ett mått på genomströmning som visar i vil-
ken utsträckning studenterna tar de poäng de är registrerade för ett visst läsår. Mellan läså-
ren 2004/05 och 2009/10 sjönk den genomsnittliga prestationsgraden från 81 till 79 procent. 
Orsakerna till den sjunkande prestationsgraden kan vara många men de förkunskaper stu-
denterna har med sig från gymnasieskolan är en av flera förutsättningar som påverkar resul-
tatet (Universitetskanslersämbetet, 2013).  
 
Under 2000-talet har studerandegrupperna åter blivit betydligt större. Samtidigt har antalet 
studenter som kommer från hem med svag studietradition, har jämförelsevis låga betyg från 
gymnasieskolan, är studieovana och studenter med sociala och ekonomiska villkor som kan 
försvåra studierna ökat (Högskoleverket, 2009). Detta är något som även avspeglas i de 
svenska elevernas prestationer i PISA-naturvetenskap. Jakobsson (2013) talar om en ökad 
kunskapssegregation i den svenska grundskolan. Det tycks finnas ett samband mellan en allt 
mer förstärkt skolsegregation i Sverige och de försämrade resultaten, något som alltså ten-
derar att synas på flera nivåer i det svenska skolsystemet. Högskoleverket menar att akade-
mins mer traditionella pedagogiska verktyg och examinationsformer inte är tillräckliga i de 
undervisningssituationer som lärarna i dag ställs inför. Utvidgningen av universiteten har in-
neburit att undervisningen måste utvecklas och anpassas för att möta de nya studentgrup-
perna, så att de ska klara av sina studier. De anpassningar som görs enligt de medverkande 
innebär bland annat att kraven sänks under utbildningarnas inledande kurser eller terminer, 
inslagen av repetition och grupparbeten ökar, tydligare anvisningar och vägledning erbjuds 
studenterna, mer varierade examinationsformer införs och uppsatshandledningen stärks. 
Vid vissa institutioner har diagnostiska prov använts under en följd av år. Dessa har fungerat 
som underlag för lärarnas planering av undervisningen, samtidigt som studenterna getts 
återkoppling på de egna förkunskaperna (Högskoleverket, 2009). Andra studier visat att ett 
effektivt sätt för att utjämna de skillnader som förekommer i heterogena studentgrupper 
med avseende på förkunskaper och studievana är att hålla strukturerade grundkurser med 
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intensiv träning i problemlösning, analytisk förmåga och andra kognitiva förmågor (ex. Haak, 
HilleRisLambers, Pitre & Freeman, 2011). 

Högskoleverket summerar i sin studie några möjliga orsaker till studenternas bristande för-
kunskaper. De pekar på en gymnasieskola som idag inte förser eleverna med de kunskaper 
som krävs för att klara högre studier. Lärarna anses ha alltför vaga och tolkningsbara styrdo-
kument att förhålla sig till, vilket leder till stora variationer i studenternas förkunskaper då 
de inleder en högre utbildning (Högskoleverket, 2009). Dock menar andra forskare att högs-
kolan av tradition förväntar sig en viss typ av kunskap som gymnasieskolan idag förmedlar 
med andra ambitioner än dem högskolan förväntar sig. Det förekommer således en diskre-
pans i synen på kunskap mellan gymnasieskolan och högskolan (Thunberg et al. 2006).  

Idag har studentgrupperna blivit alltmer heterogena på grund av bland annat försvårande 
ekonomiska och sociala villkor. Fler studenter är beroende av hjälp från högskolelärarna för 
att kunna klara av sina studier. Undervisningen måste utvecklas och anpassas för att möta de 
nya studenterna, vilket försvårar arbetssituationen för en redan hårt tyngd lärarkår (Högsko-
leverket, 2009).  

2.1.4 Minskade resurser försvårar högskolelärarnas arbetssituation 

Utöver de heterogena studentgrupper som högskolelärare möter idag är minskade resurser 
en del av lärarnas vardag. För att kunna möta de nya studentgrupperna krävs nya pedago-
giska verktyg för att utveckla undervisningen. Detta faller ofta på den enskilde läraren att 
hantera då ett pedagogiskt stöd ofta blir en av de undervisningsaspekter som uteblir vid en 
åtstramad ekonomi. Högskoleverket har gjort en utvärdering där lärarkollektiven på universi-
tet och högskolor uppges vara hårt tyngt av den utökade arbetsbörda som de heterogena 
studentgrupperna innebär. Detta leder till att lärarna måste lägga ner mer arbetstid än tidi-
gare på förberedelser, handledning och uppföljning (Högskoleverket, 2008).  

Utöver det faktum att studenterna har blivit fler och att studentgruppernas sammansättning 
har blivit mer heterogena föreligger ytterligare faktorer som försvårar högskolelärares ar-
betssituation. I Högskoleverkets rapport beskrivs och analyseras hur vardagen ter sig för an-
ställda vid högskolor och universitet. Här anges ekonomiska förutsättningar som ett viktigt 
skäl till att arbetsbelastningen ökat under senare år. Ansträngd budget har lett till att under-
visningen tar mer tid i anspråk, bland annat i och med att institutionerna tvekar inför nyan-
ställningar. För det mesta förs inte strategiska diskussioner om vilka kvalitetsmål som gäller 
när resurserna till undervisningen minskar. Det ansvaret lämnas oftare till den enskilde lära-
ren att hantera i den praktiska undervisningssituationen. Lärarna får med andra ord inte det 
pedagogiska stöd som behövs, i synnerhet när villkoren för undervisningen skärps. De lärare 
och ledare som ingick i Högskoleverkets studie arbetade betydligt mer än 40 timmar i veckan 
och deras arbete beskrivs som splittrat och svårplanerat (Högskoleverket, 2008). 

2.1.5 Högskoleförberedande åtgärder  

För att förbättra situationen för högskolelärare, men även för de nya studenter som antas till 
institutionerna menar Högskoleverket att gymnasieskolan och högskolan behöver utveckla 
ett samarbete och att ett kunskapsutbyte över gränserna kan gynna kvaliteten på utbildning-
arna (Högskoleverket, 2009). Studier har även visat att högskoleförberedande kurser där ele-
verna får träna på de förmågor som anses vara av vikt för att klara högre studier, underlättar 
för eleverna vid övergången från gymnasium till högskola (ex. Giuliano & Sullivan, 2007 och 
Hicks, 2005).  
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Högskoleverket uppmanar till en gymnasieskola som mer eftertryckligt förbereder eleverna 
för högskolestudier. Detta kan ske genom ett stärkt och systematiserat kunskapsutbyte mel-
lan gymnasieskolan och högskolan vilket skulle kunna underlätta för högskolan och högsko-
lans lärare på så vis att de möter studenter med kunskaper från gymnasieskolan utan att be-
höva sänka de akademiska kraven (Högskoleverket, 2009). Detta är något som också fastslås 
av Skolverket som menar att det är varje skolas uppgift att …” samarbetet med de obligato-
riska skolformerna och med universitet och högskolor ska utvecklas…” (Skolverket, 2011, s. 8) 
och att personalen ska …” utveckla kontakter med universitet och högskolor…” (Skolverket, 
2011, s. 14). Detta för att eleverna ska få en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse 
för fortsatt utbildning. 

Giuliano och Sullivan (2007) visar i sin studie att amerikanska nybörjarstudenter upplever en 
känsla av att universitetsstudier blir överväldigande. Liksom många svenska studenter är inte 
de amerikanska studenterna i studien förberedda eller försedda med de förkunskaper och 
förmågor som krävs för att bedriva högre studier. De förmågor som tas upp i studien som av-
görande för att bedriva högre studier är bland annat en välutvecklad läs- och skrivförmåga 
samt matematiska förmågor, kritiskt tänkande och studieförmåga. De amerikanska eleverna 
utvecklar dessa kunskaper och förmågor under en sommarkurs, som ska underlätta elever-
nas övergång från high school (gymnasium) till college (högskola). Två andra studier visar att 
om eleverna går en extra högskoleförberedande kurs, där dessa och liknande förmågor ut-
vecklas är eleven bättre förberedd för högskole- och universitetsstudier än de elever som 
inte genomgår en liknande kurs (Hicks, 2005 och Brady & Allingham, 2005).   

I Sverige har vissa universitet och högskolor satsat på akademiska introduktionskurser där 
eleverna ska bli insatta i ett akademiskt förhållningssätt och få färdighetsträning i kritiskt 
tänkande, läsning av akademiska texter samt i skriftlig och muntlig kommunikation. Inom 
vissa ämnen har ett arbete gjorts för att överbrygga vad som upplevs vara ett ökande gap 
mellan gymnasie- och högskolenivå. Speciellt kanske inom ämnet matematik i form av sats-
ningar som exempelvis Mattebron (Skolinspektionen, 2015). Mattebron är ett samarbete 
mellan Göteborgs universitet och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) som på 
uppdrag av Utbildningsdepartementet samordnar satsningar för att motverka studenters 
problem i matematik vid övergången från gymnasium till högskola. Satsningen innebär nat-
ionella och lokala möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik samt som-
marmattekurser som erbjuds studenter vilka skall påbörja studier i matematik vid högs-
kola eller universitet (Mattebron, 2013). Utvärderingar av sommarmattekurser visar att 
kurserna verkar ha en positiv inverkan på studenternas resultat, studiedisciplin och inställ-
ning till matematiken på högskolan för de studenter som har blivit godkända på kursen. De 
som blir godkända på sommarkurserna har dock ofta högre betyg i matematik från gymna-
siet varför det kan vara svårt att bedöma vilken av faktorerna som har störst inverkan på 
kommande studieresultatet (Högfeldt, 2007).  

2.1.6 Olika faktorers koppling till studieframgång 

Utöver de skolframgångar som högskoleförberedande kurser kan ge visar flera studier att 
gymnasiebetygen reflekterar hur väl eleverna har tillgodogjort sig kunskaperna från gymna-
siet och ett högt betyg innebär på så vis att eleverna klarar sig bättre på högskolenivå (ex. 
Cliffordson & Berndtsson, 2007). För att tillgodogöra sig undervisningens innehåll krävs att 
eleven känner att det finns en relevans i innehållet som kan kopplas till elevens egna intres-
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sen och liv. Detta ställer krav på läraren att utforma undervisningen på ett varierat och in-
tressant vis men också på övriga aktörer inom skolsystemet för att eleverna ska få förutsätt-
ningar till att känna en lust att lära (Skolverket, 2003). 

Högskoleverket presenterar i en undersökning ett signifikant samband mellan studenters 
gymnasiebetyg och deras senare prestationer inom högskolan. Studien visar att betygens 
prognosförmåga för elevens skolframgång vid högre studier är överlägsen andra urvalsin-
strument, såsom till exempel högskoleprovet. I rapporten visas att ett lågt betygsgenomsnitt 
från gymnasiet har en tydlig negativ inverkan på studieframgången i högskolan. Omvänt gäl-
ler att ju högre gymnasiebetyg, desto lättare går i allmänhet högskolestudierna (Cliffordson 
& Berndtsson, 2007). Carlsson undersöker i sin studie från 2012 vilken betydelse goda gym-
nasiala förkunskaper i matematik har för studieresultatet på en kurs i grundläggande statistik 
på högskolenivå. Bland annat fokuserar studien på betydelsen av extra kurser i matematik 
som lästs utöver behörighetskraven för studenternas förkunskaper. Något förvånande, och i 
kontrast till tidigare studier finns det inget i studiens resultat som indikerar att extra kurser i 
matematik utöver behörighetskraven har betydelse för studieresultatet på en högre mate-
matikkurs. Istället tycks det vara vilket betyg studenterna har på de mer elementära mate-
matikkurserna som ingår i behörighetskraven som är viktigt. Det är således hur väl eleven 
har tillgodogjort sig kunskapen från de behörighetsgivande gymnasiekurser som är avgö-
rande för studieframgången på högskolan (Carlsson, 2012).  

Som motpol till betygen och den stress som dessa kan innebära för elever ställs ofta lusten 
att lära som en av de största framgångsfaktorerna för goda studieresultat. I Skolverkets rap-
port Lusten att lära (2003) sammanställs kvalitetsgranskningar genomförda med avseende 
på hur lusten att lära väcks och hålls vid liv i förskolor, skolor och vuxenutbildning. Gransk-
ningen har gällt vilka faktorer som påverkar lusten att lära matematik, positivt och negativt. 
Resultatet visar att skillnaderna mellan dem som förstår och tycker att undervisningsinnehål-
let är relevant och meningsfullt för deras personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling 
och dem som inte ser någon relevans alls med matematik, har ökat. Den senare gruppen ele-
ver kan inte se någon koppling till sina egna intressen och sitt eget liv och förstår inte hur de 
ska använda matematik i framtiden (Skolverket, 2003).  

Förväntningarna på läraren är ofta stora från elevernas sida. De tillmäter läraren mycket stor 
betydelse för att skolarbetet ska vara intressant, roligt och lärorikt. Skolverkets rapport sam-
manfattar att undervisningen kan förbättras genom att den karakteriseras av bland annat 
variation i arbetssätt, ett relevant och begripligt innehåll, en minskning av lärobokens domi-
nans, gemensamma diskussioner och en större möjlighet för eleverna att påverka studierna. 
Dock menar skolverket att ansvaret för att skapa förutsättningar för lust att lära inte ensamt 
vilar på lärarna. Här krävs gemensamma ansträngningar och insatser som måste fördelas på 
alla aktörer inom skolsystemet. Rapporten uppmanar också till en bred, offentlig debatt som 
syftar till en allmänt ökad positiv syn på kunskap, bildning och ett brett kunnande och som 
även införlivar andra aktörer som till exempel företrädare från universitet och högskolor 
(Skolverket, 2003). 

Forskningresultaten visar att studenter har bristande förkunskaper och förmågor, eller åt-
minstone inte de som högskolan förväntar sig. Högskolelärare menar att nya studenters för-
kunskaper har förändrats över tid, ofta till det sämre. Dessutom har studentgrupperna idag 
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blivit större och mer heterogena. Flera möjliga förklaringar ges där en förändrad gymnasie-
skola med alltför vagt formulerade ämnesplaner anses vara en av dessa. Det talas också om 
ett stoffgap där högskolans förväntningar på stoffurval inte motsvaras av gymnasieskolans 
och en diskrepans där högskolans och gymnasiets syn på kunskap inte överensstämmer. För 
att förstå varför studenternas förkunskaper kan se olika ut i en och samma studentgrupp, 
trots att de har uppnått samma behörighet, och varför synen på kunskap kan se så olika ut 
har vi valt läroplansteori som förklaringsmodell. 

2.2 Teoretisk grund  
I den svenska skolan har varje lärare skriftliga styrdokument, det vill säga läroplaner, som ut-
gångspunkt för sin undervisning. Trots att det i varje klassrum på gymnasieskolan är samma 
läroplan som reglerar undervisningen, visar tidigare studier från exempelvis Skolinspekt-
ionen (2015), Skolverket (2008 och 2005) och Högskoleverket (2009) att stora skillnader fö-
rekommer i studenters förkunskaper. En förklaring till detta går att finna inom läroplanste-
orin som handlar om såväl formuleringen av föreskrifterna som teorier och praktik inom 
stoffurval, organisation och förmedlingsformer i undervisningen. Det som står skrivet i läro-
planen påverkas av en mängd faktorer och blir således inte det samma som det verkliga ut-
fallet i klassrummet (Linde, 2012).  

Inom läroplansteori används tre arenor, läroplanens formulering, transformering och reali-
sering. Dessa används för att analysera hur olika urvalsprocesser påverkar läroplanen. For-
muleringsarenan är där urvalsprocesser och förhandlingar sker inom utbildningspolitiken vil-
ket leder fram till styrdokumentens formuleringar för skolan. Läroplanens realisering sker lo-
kalt i skolor där lärare och övrig personal genomför undervisning och andra pedagogiska ak-
tiviteter. Till dessa två läggs även transformeringsarenan för att beskriva verklighetens kom-
plexitet och de sociala, ekonomiska och kulturella faktorer som har inflytande över hur den 
formulerade läroplanen tolkas. De formulerade texterna transformeras till exempel genom 
att lärare tolkar dess innehåll på olika vis och realiseras därefter inför en unik klassamman-
sättning i klassrummet (Linde, 2012). Från en och samma utgångspunkt, alltså de formule-
rade läroplanerna, får vi därför lika många varianter på stoffurval och undervisningsformer 
som det finns klassrum. Varje elev är unik i sin förmåga att ta till sig kunskap men läroplans-
teori kan således visa att olika förutsättningar för lärande och anskaffande av förkunskaper 
ges i olika klassrum. Detta reflekteras i sin tur i de variationer och brister i förkunskaper som 
förekommer hos studenter när de når en högre utbildning. Fokus i denna studie är högskole-
lärares uppfattningar om studenters förkunskaper, bristen på förkunskaper och den skillnad 
som existerar sinsemellan elever. Läroplansteorin ger en förklaring till hur det kunskapsglapp 
som existerar mellan elever men också mellan olika skolor eller utbildningar kan uppstå.  

2.2.1 Formulering av läroplaner 
En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksam-
heter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund 
och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet (Skolverket, 2015). Den undervisning som 
sker i klassrummen ska således följa läroplanen och all kunskap som förmedlas i gymnasie-
skolan har samma utgångspunkt. Den kunskap som legitimeras genom läroplanens formule-
ringar och hur olika urvalsprocesser av innehåll och metod sker, påverkas av olika aktörer 
inom utbildningsväsendet, såväl som av samhällets sociala, ekonomiska och kulturella struk-
turer (Linde, 2012). Från en och samma utgångspunkt får vi därför kunskapsvariationer hos 
nästa generation högskolestudenter.  
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Behovet av att reglera innehåll och former för undervisning antas ha uppstått då skolan 
skulle separeras från det dagliga arbetslivet och organiseras i särskilda skolbyggnader. Då 
undervisning bedrivs under organiserade förhållanden finns ett behov att välja ut och organi-
sera vad som är kunskap värt att förmedla. I och med vårt obligatoriska skolsystem uppstod 
även behovet av att standardisera denna kunskap så att kunskapen fick samma betydelse 
och vikt i hela landet varför formulerade läroplaner skapades (Linde 2012). Dock har lärande 
och organisation av utbildning beskrivits av filosofer allt sedan antikens Grekland. Dessa tex-
ter framkallar ofta en ideal sinnebild av skolan som en plats där det är härligt att vara och 
där de unga formas till ansvarsfulla medborgare som går en ljus framtid tillmötes (Linde, 
2012). Den verkliga praktikens pedagogikhistoria kan dock framstå som mörkare, där hyfs, 
hut, kroppslig bestraffning och en sortering av eleverna utifrån vissa kriterier såsom kön och 
begåvning hörde till den dagliga verksamheten (Qvarsebo, 2006).  

Skolans styrdokument beskriver vad utbildning innebär, det vill säga vad den ska innehålla 
och vilka mål som ska uppnås. I textdokument finns ofta dolda innebörder. I styrdokumenten 
benämns dessa dolda innebörder för läroplanskoder, vilka innebär ett antal sammanfattande 
principer som syftar till olika värden, ideal eller världsbilder. Den klassiska läroplanskoden 
syftar till bildning, den realistiska till att delge en vetenskaplig världsbild, den moraliska till 
att ingjuta moral och lojalitet, den rationella till att skapa ett nyttotänkande och slutligen 
den aristokratiska som syftar till att inge eleverna konservativa värden. Läroplanskoderna 
kan användas för att beskriva förändringar i samhällets och skolans historia. De kan också 
användas för att förstå meningsmotsättningar i synen på undervisning. I läroplanen och i 
skolan idag dominerar ingen av läroplanskoderna fullständig utan balansen emellan de olika 
principerna förskjuts över tid. Denna förskjutning speglar de politiska attityderna i samhället 
angående människosyn, hur ett samhälle ska organiseras, vilka etiska regler och värdegrun-
der som ska gälla och vad som är viktigt att kunna i det samhälle som existerar just nu. Dess-
utom styrs formuleringen av läroplanen utefter den rådande förståelse om barns utveckling 
och hur man lär sig, det vill säga vilken pedagogik och didaktik man ska använda sig av 
(Linde, 2012).  

År 2011 reviderades läroplanerna för den svenska skolan. Det hade innan införandet av de 
nya styrdokumenten väckts en oro över att elevernas skolframgångar varit bristfälliga. I den 
svenska skoldebatten hade det varnats för att landets testresultat hade sjunkit i de internat-
ionella programmen TIMSS och PISA (SOU 2008:109). Även om resultaten från testerna inte 
är avsedda för jämförelse eller för att skapa en tävling mellan de olika länderna har detta i 
hög grad påverkat skolpolitiken och sannolikt utformandet av de senaste läroplanerna.  

När en ny läroplan utformas utgår skaparna inte bara ifrån funderingar om vad som är giltig 
och viktig kunskap, utan även ifrån hur elever lär med utgångspunkt ifrån ålder och förkun-
skapsnivå. Skapandet av en ny läroplan bygger också på erfarenheter av den tidigare, vad 
har varit tillfredsställande och vad har fungerat mindre bra. Även om 2011 års läroplaner i 
mycket påminner om 1994 års läroplaner har en den senare läroplanen en tydligare styrning 
och en konkretisering av kunskapskraven, i jämförelse med den tidigare läroplanen som var 
mycket generellt hållen. Målstyrningen har övergivits och kursplanerna har blivit mer inne-
hållsstyrda (Linde, 2012).  Snart hördes kritiska röster angående de nya styrdokumenten 
vilka menade att läroplanen orsakar svårigheter med att sätta likvärdiga betyg då olika för-
mågor ska vägas mot varandra. Andra röster uttryckte att de längtade tillbaka till en tid då 
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kunskap var ett mål och inte ett krav (Hallonsten, 2015, oktober och Wahlström, 2015, sep-
tember). Det som kan sägas med relativt god säkerhet är att, inte heller 2011 års läroplan är 
fulländad och kommer med stor sannolikhet inte heller vara den sista. 

Innehållet i de formulerade läroplanerna är långt ifrån detsamma som den verkliga klass-
rumspraktiken. Då läroplaner formuleras utgör dessa planer för, och önskningar om, näst-
kommande generationers kunskaper och färdigheter (Linde, 2012). Undervisningen i skolan 
styrs av läroplaner men påverkas även av en mängd yttre faktorer som influerar utfallet i 
klassrummet.  De yttre faktorer som påverkar hur nästkommande generationers kunskaper 
och färdigheter kommer att se ut då de styrs av en bestämd läroplan, brukar inom läroplans-
teorin delas in i två olika faser, transformering av läroplanen och realisering av läroplanen.  

2.2.2 Transformering av läroplanen 
Transformering av läroplanen är den omvandling av läroplanerna som sker under rådande 
yttre faktorers påverkan. När läroplanen används i klassrummet och i en undervisningssitu-
ation blir inte det stoff som förmedlas det samma som i den skrivna läroplanen på grund av 
yttre faktorer. Den enskilde lärarens uttolkning av styrdokumenten på lokal nivå är bara en 
av de faktorer som påverkar vilket lärstoff som förmedlas i klassrummen. Utöver lärarens 
tolkning av styrdokumenten utifrån sin egen kunskapssyn tillkommer en mängd faktorer som 
kan påverka utfallet i klassrummet. Som exempel kan nämnas val av lärobok, traditioner 
inom ett ämne (Martinsson, 1987) och ramfaktorer såsom elevsammansättningen, resurser, 
utformning av lärarutbildning och den sociala omgivningen (Lindblom, 2016 och Jarl & Pi-
erre, 2012). 

I 2011 års läroplan framhålls flera olika aspekter av kunskapsbegreppet som pekar mot olika 
sätt att hantera undervisningen. Ett tydligt exempel på detta från Lgy-11 är att …”Undervis-
ningen ska vara saklig och allsidig…” (Skolverket, 2011, s.6). Även om diskussionerna om kun-
skap har fått en större tyngd i vår senaste läroplan, Lgy-11, i jämförelse med den föregående, 
är formuleringarna i regel så vaga att de flesta inriktningar kan rymmas i dem för att tillfreds-
ställa alla smakriktningar. Kurs- och ämnesplanerna innehåller mer precisa föreskrifter men 
även dessa innehåller svepande beskrivningar och allmänna påståenden. Formuleringarna 
innehåller ibland motsättningar mellan olika kunskapssyner med vida tolkningsmöjligheter. 
Denna vaghet är ämnad för att öppna upp för en lokal tolkning och behovsanpassning men 
leder också till att den praktiska sidan av saken påverkas, det vill säga hur man säkerställer 
att målen uppfylls och vad man gör rent konkret i klassrummet (Jarl & Pierre, 2012). Läropla-
nen kan i det närmaste ses som en guide för läraren och den kritiska frågan i sammanhanget 
blir således hur man använder styrdokumenten i skolpraktiken. Skolverket har i rapporten 
Kursplanen- ett rättesnöre? (2008) utvärderat lärares användning av kursplaner. Rapporten 
visar på en betydande variation i användningen och tolkningen av kursplanerna. Lärarna som 
intervjuas i rapporten tycker överlag att kursplanerna är viktiga men de upplever en otydlig-
het när det gäller de mål som de har i uppdrag att tolka och konkretisera i undervisningen 
(Skolverket, 2008).  

Den tolkning läraren gör av läroplanerna påverkas av lärarens förkunskaper, intressen, per-
sonlighet samt förmåga att förmedla, planera och improvisera (Linde, 2012). Utöver lärarens 
tolkning av läroplanen tillkommer ramfaktorer som påverkar utgången i klassrummet. Sko-
lans kontext och resurser samt elevers och föräldrars inflytande och önskemål är bara några 
exempel som kan förklara varför den kunskap som anses värd att förmedla kan se olika ut 
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från skola till skola. Decentraliseringen av skolan har inneburit valfrihet för elever men också 
konkurrens mellan skolor, där läraren har blivit en marknadsförare för en marknadsutsatt 
skola. Detta har också lett till stora variationer i vad som förmedlas i olika skolor (Jarl & Pi-
erre, 2012). Om det som anses som giltig kunskap varierar från skola till skola, kanske till och 
med från klassrum till klassrum, är det inte svårt att föreställa sig att vi får elever och studen-
ter med olika förkunskaper och förmågor. 

2.2.3 Realisering och kommunikation i klassrummet 

Realisering av läroplanen innebär verkställandet av den nu transformerade läroplanen och 
innefattar lärarnas undervisning och elevernas verksamhet under lektionerna samt elevernas 
mentala processer då de tillägnar sig lärstoffet. En aspekt av realiseringen är hur stoffet 
mottags av eleverna. Lärarens intentioner av vad som lärs ut överensstämmer inte alltid med 
det eleverna lär sig (Linde, 2012). 
 
När stoffurvalet ska realiseras i klassrummet påverkar lärarnas kommunikation med eleverna 
samt olika interaktionsmönster utfallet. I klassrummet består kommunikationen i huvudsak 
av frågor, svar och reaktioner på svar. Då framförallt läraren men även eleverna kan välja att 
fördela tiden mellan dessa klassrumsspråk olika, påverkas utgången av lektionen. Lärarens 
planering utifrån tolkning av läroplanen kan också omkullkastas om det läraren vill förmedla 
och det elevgruppen önskar ta emot inte överensstämmer. Det som verkligen realiseras i 
klassrummet blir således det stoff som båda parter är överens om (Linde, 2012). En annan 
aspekt på lärar-elevinteraktionen kan vara att det läraren ämnar förmedla med sin lektion 
inte nödvändigtvis överensstämmer med vad eleverna har uppfattat. Läraren förmedlar 
lärstoffet till mottagarna, det vill säga skoleleverna och eleverna skapar sig sedan en egen 
föreställning av det förmedlade som inte nödvändigtvis överensstämmer med det läraren 
hade i åtanke (Linde, 2012). Eleverna har med största sannolikhet olika utgångspunkt för sitt 
tänkande beroende på olika uppfattningar och erfarenheter av sin omvärld samt skilda för-
kunskapsnivåer (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). 

Läroplansteori syftar till att besvara frågor om vilken kunskap som legitimeras genom läro-
planens formuleringar men även hur olika urvalsprocesser av innehåll och metod sker och 
påverkas av ett visst samhälle och en viss kultur. Det slutgiltiga resultatet, det vill säga vilka 
kunskaper eleverna verkligen får med sig från skolan, kommer att påverkas av hur läropla-
nerna formuleras av författarna och hur olika faktorer påverkar transformering och reali-
sering av läroplanerna i klassrummet.  Med detta i åtanke kan kopplingen lätt göras till de 
brister och variationer i nya studenters förkunskaper som förekommer enligt de högskolelä-
rare som deltar i vår studie och i tidigare forskning (ex. Högskoleverket, 2009). 

3. Metod 
Här behandlas metodval, tillvägagångsätt samt analys av empiri. 

3.1 Val av metod 
Kvalitativa intervjuer valdes då intresset låg i att inte bara få svar ifrån lärarna utan också för-
stå resonemanget bakom svaren. Eftersom syftet och forskningsfrågorna berör studenters 
förkunskaper och förmågor då de börjar en naturvetenskaplig utbildning på högskolan och 
de kunskapskrav som finns för Naturkunskap 2 i Lgy-11, hade kvantitativa metoder sannolikt 
gett för tunt resultat. Eftersom det inte rör sig om att samla in en stor mängd data för att få 
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fram statistik utan om att förstå bakomliggande faktorer lämpar sig kvalitativa intervjuer 
bättre till studiens teoretiska perspektiv. 

Kvalitativ forskning ställer andra krav på trovärdighet och generaliserbarhet än kvantitativ 
forskning, som lutar mot en omfattande statistisk apparat (Ahrne & Svensson, 2011). Precis 
som i en enkätundersökning där svarsalternativen inte alltid speglar verkligheten kan samma 
problematik uppstå vid en kvalitativ forskning. Respondenten kan ha en annan uppfattning 
än intervjuaren om vad exempelvis kunskap är. Genom att ställa motfrågor och sammanfatta 
under intervjun säkerställdes att en högre grad validitet skulle uppnås. En kvantitativ metod 
hade möjligtvis gett en tydligare bild men skulle också riskera att begränsa svaren och hade 
inte i samma utsträckning bidragit med trovärdighet och igenkännbarhet.  

3.2 Intervju och urval 

Intervjuförfrågan skickades till alla naturvetenskapligt inriktade lärare på ett och samma lä-
rosäte i Sverige. Av 11 stycken tillfrågade valde 5 stycken att ställa upp. Grundtanken var att 
genomföra studien på fler lärosäten för att se eventuella skillnader men tidsbegränsning 
gjorde att studien fick koncentreras till ett lärosäte. Så istället för att intervjua en lärare ifrån 
flera olika lärosäten valdes att skicka en förfrågan till alla lärare inom samma undervisnings-
område på ett och samma lärosäte. Då lärarna undervisar på olika program med elever med 
olika geografisk och socioekonomisk bakgrund uppnås ändå en god bakgrund för kvalitativ 
forskning. Även om det inte finns samma urvalsregler att förhålla sig till när det kommer till 
kvalitativa metoder som med kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011) gjordes urvalet 
för att maximera trovärdigheten i resultatet. Genom att skicka ut förfrågan till alla lärare 
som undervisar inom naturvetenskap på lärosätet minimerades risken med ett icke trovär-
digt resultat på grund av ett för smalt urval. Respondenterna hade alla olika bakgrund, kultur 
och med det sannolikt en unik syn på kunskapsnivåerna vilket var önskvärt.  

Erfarenheten hos de som ställde upp varierade från tre månader till 20 års erfarenhet av 
undervisning på högskola eller universitet. Alla höll i grundkursundervisning men i olika stor 
utsträckning. Intervjufrågorna inriktade sig mot de elever som kommer direkt ifrån gymna-
siet eller med något år mellan högskolan och gymnasiet. Lärarna uppskattade att en klar ma-
joritet av eleverna kommer direkt ifrån gymnasiet. Majoriteten var också överens om att allt 
fler unga väljer att studera på högskola idag.  

Intervjuerna genomfördes under 45 minuter där 13 frågor besvarades. Intervjun genomför-
des öga mot öga på respondentens kontor. Empirin spelades in och analyserades kort ef-
teråt. För att förstå och kunna tolka varför lärarna resonerar som de gör validerades varje 
oklart svar med följdfrågor, allt för att skapa hög reliabilitet och validitet. Trots att begrep-
pen härstammar ifrån kvantitativ metodologi är det ändå en förutsättning för resultatet i en 
kvalitativ studie (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjufrågorna formulerades och utformades 
efter forskningsfrågorna. Eftersom det finns en risk att intervjuernas genomförande kan på-
verka resultatet valdes formuleringar, följdfrågor och plats så neutralt som möjligt. Detta ge-
nomfördes genom att själva försöka vara neutrala och minimera vår egen påverkan så 
mycket som möjligt (Ahrne & Svensson, 2011). Frågorna var också uppbyggda tematiskt för 
att skapa en röd tråd genom samtalet och dynamiskt för att skapa en bra stämning genom 
intervjun. Respondenterna fick information via förfrågan och ett förtydligande av princi-
perna för intervjun innan intervjun startade. I informationen ingick bland annat forsknings-
frågor, sekretess och studiens innebörd. Detta skapade ett intervjuvänligt klimat samt gav 
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respondenten en god möjlighet att bestämma om de verkligen ville ta del av studien samt få 
en djupare förståelse för vad studien kom att handla om. 

3.3 Transkribering och analys 

För att kunna analysera och få ett tydligt resultat transkriberades intervjuerna kort efter 
varje tillfälle. De ord som tenderar att skilja sig från tal till text skrevs om från talspråk till 
korrekt svenska, till exempel ”sån” blev sådan. Detta gjordes för att kunna sammanställa och 
analysera empirin på ett bättre sätt. Att läsa en lång text med talspråk hade sannolikt gjort 
det svårare för läsaren men inte ändrat innebörden av vad den intervjuade hade att säga.  
För övrigt transkriberades intervjuerna ordagrant. Efter att alla intervjuer transkriberats ana-
lyserades resultatet av oss båda.  

Innehållsanalysen startade med att varje svar gicks igenom grundligt. När allt material lästs 
igenom ännu en gång skrevs svaren på intervjufrågorna upp på en tavla. Sedan jämfördes 
varje respondents svar. Efter att alla svar var uppskrivna sållades det som inte var av vikt 
bort.  På så sätt framkom en tydlig överblick över vad de hade svarat och på vilket sätt deras 
uppfattning skilde sig åt. Eftersom resultatet analyserades på det här sättet gavs en möjlig-
het att repetera, analysera, koda, sortera och hitta mönster. Detta för att arbeta på det sätt 
som kännetecknar den kvalitativa analysen, nämligen att man utifrån ett litet material försö-
ker tränga djupt in i en problematik (Svenning, 1997). När sedan svaren hade komprimerats 
till de som rörde studien började tolkningen. Varje svar analyserade och jämfördes med 
varandra. Då detta var gjort blev indelningen av svaren och typen av svar mer tydlig. Det vi-
sade sig att de flesta svar kunde tematiseras i förkunskaper, förmågor och egenskaper. 

4. Resultat och Analys 
Nedan redogörs för de resultat som framkom under intervjuerna och analysen av empirin. 

4.1 Förkunskaper och studieförmåga 

Efter att resultatet analyserats visade det sig att respondenternas svar kunde tematiseras in i 
förkunskaper, förmågor och egenskaper. Förkunskaperna berörde framförallt ämneskun-
skaper kopplade till ämnet som läraren undervisade inom. Uppfattningen om förkunskap-
erna handlade dock inte bara om kunskap kopplad till begrepp och samband utan även om 
studenternas förmåga att självständigt ta till sig och sovra i den omfattande mängd informat-
ion som förekommer vid högre studier. 

När det gäller förkunskaper förväntar sig de intervjuade lärarna någon slags naturvetenskap-
lig bakgrund från gymnasiet. Därifrån tycker lärarna att studenterna bör ha fått en god grund 
att stå på vad det gäller faktakunskap samt grundläggande begreppsförståelse. Lärarna me-
nar att studentgrupperna idag är mer heterogena. De undervisar fortfarande toppstudenter 
men gruppen studenter som har bristande förkunskaper och svårigheter med studierna har 
blivit större. Lärarna uttrycker en oro över att vissa studenter idag saknar grundläggande na-
turvetenskaplig kunskap.  Kerstin beskriver bekymrat vissa studenters faktakunskaper och 
tar som exempel utfallet från ett diagnostiskt prov där en av frågorna rörde njurarnas funkt-
ion. ”Tre stycken visste inte överhuvudtaget vad vi har njurarna till, och då blir jag lite orolig. 
Om man åtminstone hade svarat att det är för att rena blodet.” Några av de intervjuade lä-
rarna har uppfattningen av att man idag verkar framhålla andra kunskaper och förmågor på 
gymnasiet, som att kunna argumentera och diskutera, och att faktakunskaperna på så sätt 
blir lidande. Britta beskriver det som …”jag har en känsla av att när jag gick i skolan så lärde 
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man sig en massa fakta om saker och ting. Jag förstår ju på mina studenter att det inte är 
lika viktigt idag. Man har lärt sig andra saker som att kunna argumentera eller diskutera, 
man har framhållit andra egenskaper som också är viktiga men som kanske passar lite sämre 
ihop med akademin”. Hon fortsätter: …”och i det läget tror jag då att vi kan uppleva att, 
alltså kan de inte det! Vet de inte hur en björk ser ut eller vad det kan vara för något”. Första 
stycket i kunskapskraven för Naturkunskap 2 lyder ”Eleven kan översiktligt diskutera frågor 
med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen 
använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att 
ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara 
ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa” (Skolverket, 
2011, s. 12). Jämför man med Brittas erfarenhet så verkar hennes uppfattning stämma över-
ens med Skolverkets mål gällande argumentation och diskussion.  

När vi ställde frågan kring elevernas förkunskaper var respondenterna eniga om att grund-
läggande faktakunskaper saknas hos vissa studenter, ibland till och med kunskaper som man 
lär sig i grundskolan. Britta berättar bland annat att ” Jag saknar helt gammal hederlig fakta-
kunskap hos dem. Det tror jag är den största skillnaden. Ibland är det ganska basala saker. 
Jag brukar ju ta exemplet att, det har hänt mig mer än en gång, att det händer en gång är 
illa nog, men det har hänt mig mer än en gång att jag måste förklara för en högskolestudent 
vad procent är. Och det är inte okej. Då har det missats någonting, någonstans”. Faktakun-
skaper är ett återkommande ämne för respondenterna och trots att faktakunskaper inte står 
specificerat i kunskapskraven så borde rimligtvis eleverna ha dessa kunskaper för att kunna 
nå upp till betyget E, även om enkel, överskådlig och något exempel är definitionen av bety-
get E. 

För att bedriva högre studier vid universitet eller högskola anser samtliga tillfrågade lärare 
att man behöver en god naturvetenskaplig faktagrund att stå på men som flera lärare påpe-
kar är det den övergripande förståelsen för ämnet som är det viktigaste på grundkurser, att 
kunna se samband och sammanhang. Som Kerstin uttrycker det; ”jag hade varit jätteglad om 
de studenter som kommer hit kan se kroppen framför sig, kan se organens övergripande 
funktion och hur de samarbetar. Man behöver inte gå in på detaljerna för det gör vi på högs-
kolan”. Lärarna menar också att det förekommer många begrepp och ord under grundkur-
serna och att det är viktigt att de nya studenterna har en begreppsförståelse med sig. Stina 
säger att ”det är en grundkurs men man slänger ur sig lite biologiska och kemiska termer. 
Men jag förstår ju att vissa studenter har svårare för de här orden. Man förutsätter att de 
hänger med och förstår vad orden betyder, men när man tror att det här förstår nog de flesta 
så gör inte alla det och då får man tänka om”. Tittar man på de centrala innehållen och kun-
skapskraven för Naturkunskap 2 som är antagningskravet för de program lärarna undervisar 
på står det ingenting om varken termer eller begreppsförståelse. Detta är något som tas upp 
i större utsträckning i kunskapskraven för biologi men eftersom gymnasieelever antingen lä-
ser Naturkunskap 2 eller Biologi blir det naturligt att de studenter som läst Naturkunskap 2 
inte har den förkunskapen i samma utsträckning. Det förutsätter i så fall att deras naturkun-
skapslärare tagit ett eget initiativ för att undervisa för just den kunskapen. 

De intervjuade lärarna uttrycker också att de förväntar sig en god studieförmåga ifrån sina 
nya studenter. De beskriver att många studenter upplever att högskolans kurser håller en 
hög hastighet och att det är en stor skillnad i tempo från studenternas gymnasietid. Lärarna 
förväntar sig att deras nya studenter är med från start och att de inte sparar läsningen till 
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sista veckan innan tentamen, utan att de läser kontinuerligt under kursens gång. De förvän-
tar sig också att studenterna lägger ner den tid som behövs för att vara väl förberedd för 
kursernas olika moment. Kerstin berättar att studenterna idag behöver mer hjälp med studi-
eteknik och hon har idag börjat använda sig av pedagogisk forskning i större utsträckning för 
att kunna möta studenterna och hjälpa dem att klara kurserna. Hon beskriver att hon idag 
ser sig själv mer som en pedagog med handledning och mentorskap som främsta uppgift, 
snarare än att vara den lektor hon tidigare var som ”gick och föreläste och sedan tänkte att 
studenterna går hem och klarar det själva”. 

De intervjuade lärarna räknade upp en rad av förmågor man behöver ha som kan innefattas i 
en studieförmåga; planera och ta ansvar för sitt arbete, sålla information och hitta det cen-
trala, att se samband och sammanhang, och att ha en studieteknik det vill säga att veta hur 
jag lär mig bäst. Mohammed sammanfattar med att ”det handlar om att kunna läsa en text 
och tillgodogöra sig den. Att förstå vad det handlar om och plocka russinen ur kakan. Det är 
så mycket text så det går inte att lära in allting, utan man måste sovra stenhårt. Det handlar 
om klassisk studieteknik där du för anteckningar medan du läser och på så sätt komprimerar 
texten och fortfarande får ut något begripligt”. Flera av lärarna påpekar att planering och an-
svarstagandet är den största skillnaden mellan att studera på gymnasiet och att studera på 
högskola eller universitet, för vid högre studier ligger ansvaret på studenten. Kerstin ger ett 
exempel där en student ”hade 5 poäng på första fysiologitentan. Sedan hade han 52 poäng 
på nästa och jag sa att det var ju en väldig skillnad där. Då svarade han att; ja, jag kom ju på 
att man måste plugga. Kerstin menar att studieteknik är något som man med fördel kan 
träna på redan i grundskolan och gymnasiet, ”jag har hört ryktesvis att vissa killar på gymna-
sienivå tycker att det är tufft att inte plugga och inte klara proven. Då är man cool. Så där 
har ni lite att göra”. En annan förmåga som många av de tillfrågade lärarna anser behövas 
för att klara högre naturvetenskapliga studier är en problemlösningsförmåga och ett logiskt 
tänkande. Stina säger att ”lösa problem är ju väldigt viktigt att man kan även om det mest är 
matte, kemi och fysik som har de rena problemlösningarna. Men jag tror ändå att det är en 
förmåga som alla behöver inom naturvetenskapen”. 

Som nämnts saknar de intervjuade lärarna en förmåga att se samband och helheter hos vissa 
av sina studenter, vilket kan grundas i en allt sämre studieförmåga. Att komma från gymnasi-
ets studier till naturvetenskapliga studier på högskolan kräver en bra studieteknik då studen-
terna bland annat behöver kunna ta in latin och en mycket mer avancerad engelska. Dessu-
tom behöver de den fakta och förståelse samt de färdigheter som behövs för att klara ten-
tor. För att klara den nya tillvaron på högskolan så behöver man alltså förmågan att studera 
på ett effektivt sätt. Studieförmåga är ingenting som står med i någon ämnesplan i gymna-
siet utan är upp till lärare, föräldrar, skola och elever själva att lära sig. De tillfrågade var 
också inne på studieförmågor som studenterna idag behärskar på ett bättre sätt jämfört 
med tidigare, nämligen att leta information och att kunna se kritiskt på källan. Detta kan en-
ligt lärarna vara kopplat till samhällets digitalisering då dagens studenter lättare hittar in-
formation och är mer kritiska till vad som står på internet. När vi frågar Mohammed om vilka 
förmågor elever har när det kommer till högskolan säger han ”Nu blev det en lång tystnad 
men jag tror nog att de är ganska duktiga på att leta information. De är bättre på att leta in-
formation idag är vad det var tidigare. Dom har helt enkelt lärt sig att man inte kan ta vad 
som helst ifrån nätet.” 

På frågan varför de här förändringarna skett blev det som väntat spekulationer. Många av de 
tillfrågade lärarna hade inte tidigare satt sig in i kunskapskraven för Naturkunskap 2, trots att 
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det är den kurs som är antagningskravet för de utbildningar de undervisar på. Många åsikter 
gällde tolkningsbarheten i kunskapskraven eller föräldrars inflytande i skolan idag vilket 
skulle kunna innebära att det är lättare för elever att få ett godkänt betyg. Britta menar att … 
”jag tänker också att det kanske idag spelar större roll om man har föräldrar som är väldigt 
engagerade och kanske till och med lite stridisar som pratar för sina barns räkning. Som 
kanske till och med till slut sliter ut lärare och övertalar dem till att – Nu är det här bra nog. 
Nu ska mitt barn gå vidare. Hon fortsätter sitt resonemang kring det faktum att det inte 
framgår i kunskapskraven hur många gånger en elev behöver visa en förmåga för att erhålla 
ett godkänt betyg. ”För då tänker jag att, om man nu tittar på de här kunskapskraven och lä-
ser dem, alltså ett och ett eller vad man ska säga. Då är det ju väldigt lätt att säga så här att 
-Jo, men det där, det har han visat en gång, någon gång i tidernas begynnelse. Vi bockar av 
det”.   

Respondenterna menar att de idag möter mer heterogena studentgrupper där många stu-
denter har bristfälliga förkunskaper och att de har försämrats under åren. Lärarna anser 
dock att det finns de kunskaper som har förbättrats. Som exempel nämns svenskkunskaper i 
form av retorik, presentationsteknik och diskussionsförmåga tillsammans med engelskkun-
skaper. 

4.2 Språk och kommunikation 

Under intervjuerna framkommer en uppfattning gällande elevers förmåga att uttrycka sig 
verbalt både i svenska och engelska, förmågor som kan härledas direkt till gymnasiets kun-
skapskrav. I intervjuerna diskuterades också studenternas förmåga att ifrågasätta auktoritet, 
något som inte upplevts på samma sätt tidigare.  

Studenterna förväntas kunna uttrycka sig på svenska och förstå en engelsk text, då högre 
studier förutsätter en god språkhantering. Mohammed menar att det är tufft för många stu-
denter eftersom högre naturvetenskapliga studier innebär att sätta sig in i tre nya språk, ”en 
högre svenska, en mängd latinska uttryck och en engelska som de inte varit i närheten av ti-
digare”. Även detta är ett område där lärarna upplever att förkunskaperna inte alltid uppfyll-
ler förväntningarna. Mohammed fortsätter med att ”syftningsfel (i skriftliga rapporter) är det 
absolut vanligaste problemet” men även att studenterna generellt har ”en ganska bekläm-
mande ordförståelse. I engelskan visar det sig mest, i alla fall de första åren har de svårt att 
läsa engelsk litteratur”. Mohammed syftar här på den naturvetenskapliga kurslitteratur som 
används i kurserna och som i de flesta fall är skriven på engelska.  

När frågan ställdes gällande om förkunskaperna förändrats under åren ansåg många att det 
var svårt att svara på. Det blev för det mesta spekulationer kring hur det har sett ut innan. 
Det fanns också en rädsla att man blivit ”luttrad” med åren som Mohammed uttryckte det 
och att de inte riktigt skulle minnas rätt. Trots detta fanns det några punkter som de ansåg 
hade ändrats med åren. Lärarna ansåg att svenskan har blivit sämre med åren. Man skriver 
helt enkelt sämre idag än innan. Syftningsfel, stavning och ett dåligt ordförråd var saker som 
lärarna tog upp som vanligt förekommande fel. Kenneth spekulerade också i om det kan 
bero på en allt mer digitaliserat samhälle där ungdomarna växer upp i. Man skriver allt mer 
sms, på chattar och i forum men tyvärr skriver man hellre på talspråk en korrekt svenska. 
Mohammed förklarar att ”Skriv som du talar” var en slogan på 60-talet som anammades 
men ledde tyvärr till en allt sämre svenska. Engelskan, som är det språk som mycket utav 
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kurslitteraturen är uppbyggd på, upplevdes dock som förbättrad. Något tvetydligt tyckte lä-
rarna också att svenskan blivit bättre men då menade de retoriskt sett som till exempel vid 
muntliga redovisningar.  

Flera lärare menar samma sak, nämligen att eleverna idag är duktiga på att diskutera, argu-
mentera och har blivit bättre retoriskt. Det kan märkas genom redovisningar, deras sätt att 
tala till läraren och också genom att de ifrågasätter resultat eller feedback. Under intervjun 
med Britta berättade hon att ”Man står för det man tycker upplever jag är vanligare och 
också att man ifrågasätter mer runt omkring. Nu pratar jag kanske inte så mycket om själva 
ämnet utan man ifrågasätter mer tentaresultat eller om man får feedback på en rapport el-
ler så där” 

Ovanstående citat kan kanske tolkas som negativt men eftersom frågan berörde de styrkor 
studenterna har väcktes en undran om detta verkligen var en styrka, att ifrågasätta lärares 
bedömning av studentens arbete. ”Det kan vara både och. Jag kan tycka att det är en styrka 
att inte bara svälja det som ges åt en. När jag började så var det ju väldigt få som kom till 
mig och sa att jag tycker inte att den här rapporten är bedömd rättvist. Sedan är det inte all-
tid så nyanserat men att, jag tror att deras fortsatta yrkeskarriär kan ha nytta av att man 
faktiskt vågar höja rösten och säga – Nehej, det här tycker jag inte var rätt!” 

Digitaliseringen är en stor del av vårt samhälle och eleverna spenderar mer tid idag framför 
datorn än med personliga möten. Så hur kan det komma sig att eleverna så tydligt blivit ver-
balt duktiga och ifrågasättande? Kerstin menade på att detta är resultatet av en reform som 
startade redan på 1950–60-talet. ”I och med att jag har seminarium och det är liten grupp så 
kommer ju alla att prata. Jag tycker om det här, det började med du-reformen på 50–60-tal. 
Så där startade ju det här att man faktiskt kan säga Du även till högskolelärare eller universi-
tetslärare. Man kan liksom vara Du med utan att bli för personlig men ändå att man vågar 
komma om det är något…” Detta kan genom en lärares ögon uppfattas som något negativt 
men även Kerstin menar att detta är något positivt och säger att ”Så jag tycker nog att det är 
trevligare studenter idag”.  

Flera lärare menar samma sak, nämligen att eleverna är idag duktiga på att diskutera och ar-
gumentera. Orden argumentera och diskutera är flitigt återkommande i kunskapskraven vil-
ket kan förklara lärarnas uppfattning om elevernas utvecklade retoriska förmåga. Däremot 
förekommer orden enkel och överskådlig lika frekvent vilket kan förklara lärarnas synpunkter 
på antagningskraven. 

4.4 Antagningskraven till högskolan 

Då studenterna har formats och präglats av en gymnasial skolgång där Skolverkets kunskaps-
krav ligger till grund, undersöktes lärarnas tankar kring antagningskraven för den utbildning 
de undervisar vid. Eftersom alla respondenter hade någon form av synpunkt på studenternas 
förkunskaper eller förmågor ville vi ta reda på om förväntningarna är rimliga mot vad ele-
verna faktiskt lär sig på gymnasiet. Naturkunskap 2, som är antagningskrav för de utbild-
ningar respondenterna undervisar vid, kan kanske räcka för att lärarna ska få elever med 
önskvärda förmågor och förkunskaper men lärarna menar att de skulle föredra om man 
kunde välja elever med ett högre betyg i kursen. Flera av lärarna diskuterar även tolknings-
barheten och bredden i kunskapskraven för Naturkunskap 2. 

De flesta av respondenterna ser en tydlig korrelation mellan antal sökande och antagnings-
kraven. Eftersom ett högre antagningskrav generellt sett ger färre sökande får det till följd 
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att ett större intag av elever som annars hade varit reserver måste tas in för att kunna bed-
riva undervisningen på ett ekonomisk hållbart sätt. Får högskolan dessutom in så få sökande 
innebär det att det inte blir någon konkurrens mellan eleverna. De studenter som annars 
hade sållats bort på grund av sämre betyg kommer istället in på utbildningen. En annan 
aspekt på antagningskraven som framkommer vid intervjuerna är att om kravet hade varit 
högre kan det innebära att ett stort antal studenter med lägre betyg inte ges möjlighet att 
komma in på den utbildning de önskar. Detta kan vara studenter som känner en stor vilja 
och motivation men som då tvingas till andrahandsval eller kanske till och med avstår ifrån 
högre studier. Flera utav de intervjuade menade på att motiverade studenter presterar 
bättre än en omotiverad student med bättre förkunskaper. ”Man vet ju själv, är man intres-
serad av någonting brukar man prestera bättre”. Eftersom enkel, överskådlig och några få 
exempel är återkommande kriterier för betyget E, drogs kopplingar till motivation och in-
tresse. Är man intresserad och motiverad borde man kunna komma upp till ett högre betyg 
än E. Några menade därför att Naturkunskap 2 kanske räcker som betyg, men att man 
kanske skulle sätta kravet för att komma in på en högre betygsnivå. Då skulle elever som till-
godogjort sig kunskaperna i en högre utsträckning kunna söka in och på så sätt höja både 
förkunskaperna och motivationen hos de antagna eleverna.  

Lärarna ansåg att kunskapskraven för Naturkunskap 2 var för tolkningsbara vilket skulle 
kunna innebära att gymnasieläraren kan välja att fokusera mer på ett specifikt område som 
just hen anser vara viktigt eller i själva verket behärskar. De områden som anses vara lite 
svårare kanske hen bara nämner kort trots att kunskapen är viktig för att förstå samman-
hang eller behövs för att underlätta vid högre studier. Någon menade också att kursen Na-
turkunskap är för bred och att endast ytlig kunskap behandlas. Man missar således viktiga 
detaljer som skulle kunna förklara sammanhang. Något förvånande var att det endast en re-
spondent som drog kopplingar mellan antagningskraven och sin egen undervisning. Hon me-
nade att när antagningskraven är på den nivå som dom är kan man inte förvänta sig alla för-
kunskaper och förmågor som man kanske skulle önska, utan måste anpassa sin egen under-
visning till de antagna studenternas nivå.  

Högskolelärarna menar att studenterna i många fall har bristfälliga förkunskaper, något som 
har förändrats över tid. Ibland handlar det om grundläggande kunskaper som eleverna bör 
ha fått med sig från gymnasieskolan, eller rent av ifrån grundskolan. Med detta i åtanke stäl-
ler vi oss frågan hur vi som blivande gymnasielärare kan förbereda våra elever inför högre 
studier och på så vis bidra till att vända den uppfattning högskolelärarna har om dagens stu-
denter. 

 4.5 Gymnasiets förberedande roll inför högre studier 

Den avslutande intervjufrågan ställdes för att få svar på den andra forskningsfrågan, hur vi 
som gymnasielärare kan förbereda våra elever inför högre studier. De intervjuade lärarna var 
här mycket eniga om att det handlar om två viktiga aspekter; Att väcka ett intresse samt att 
minska avståndet mellan högskola och gymnasium. 

Lärarnas förväntningar på de nya studenterna varierar en del, men att ha ett intresse och ett 
engagemang för sina studier verkar enligt flera av de intervjuade lärarna ha en central plats. 

Eftersom de tillfrågade anser att ett engagemang påverkar studieresultatet och är någonting 
som gymnasielärare skulle kunna inspirera till väljer vi att lyfta det. Egenskaper som en nyfi-
kenhet och vilja är gemensamma nämnare i lärarnas intervjusvar och som Stina uttrycker det 
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” att de visar engagemang och nyfikenhet och viljan att utvecklas och lära sig. Att de verkli-
gen lyssnar och tar till sig det man försöker förmedla”. Det handlar om att vara nyfiken, att 
ha ett genuint intresse men också att ha rätt inställning till studier. Stina menar att studen-
terna behöver ha …”ett genuint intresse för det här med naturen och miljö. Även om man 
inte har så bra grund att stå på, har man ett engagemang och ett intresse så tror jag ändå 
att det går fort att lära sig”.  

En viktig aspekt som framkommer i intervjuerna vad det gäller att förbereda gymnasieele-
verna inför högre naturvetenskapliga studier är just att som lärare väcka en nyfikenhet och 
ett intresse hos eleverna. Britta sammanfattar på följande vis; ”Alltså egentligen tror jag att 
det handlar om engagemang, det är det viktigaste tror jag. Och det kan man nog fråga näs-
tan alla som har blivit bra på någonting, man kan gå tillbaka till en lärare som var så engage-
rad eller som verkligen tyckte om sitt ämne”. Högskolelärarna anser också att vi som gymna-
sielärare har en möjlighet att hjälpa eleverna att finna sin väg genom att fånga upp ett spi-
rande intresse. Kerstin menar att ”Man vet ju själv att när man sysslar med något man är in-
tresserad av så gör man ju bra ifrån sig. Sedan är det inte säkert att alla har hittat vad de är 
intresserande av utan då får man försöka peppa dem att hitta det”. Flera av de intervjuade 
lärarna anser att en verklighetsförankring eller praktisk tillämpning av teorin är ett bra sätt 
att få eleverna intresserade och engagerade i ämnet. Enligt Stina är det viktigt att eleverna 
förstår att …”det är en verklighet också och inte bara något som står i boken. Det är så värl-
den fungerar”.  Kenneth är inne på samma spår och uttrycker att …”jag önskar just att den 
(teorin) relaterar till verkligheten för det tror jag är oerhört viktigt”. Han fortsätter sitt reso-
nemang med ”För att förstå sammanhang och för att vilja göra det bättre så tror jag att man 
måste känna för det. Därför tror jag att de här praktiska momenten är oerhört viktiga. Så att 
man inte läser någonting utan att förstå sammanhanget bakom”. 

Lärarna menar vidare att ett bra sätt att väcka intresse för högskolestudier samt att förbe-
reda gymnasieeleverna inför högskolans kultur och arbetssätt, är att minska avståndet mel-
lan de båda utbildningarna. Högskolelärarna anser att detta kan ske genom ett utökat sam-
arbete mellan högskola och lokala gymnasieskolor, till exempel genom studiebesök eller 
gästföreläsningar. Britta berättar att gymnasieskolor ibland ringer och ber om ett studiebe-
sök. ”Vi blir jätteglada för det även om vi egentligen inte har tid. Men det är alltid väldigt ro-
ligt att få visa ett kemilab till exempel. Eller till och med dra igång något experiment eller så”. 
Lärarna menar att det skulle vara en fördel om man redan i gymnasieskolan låter eleverna få 
bekanta sig med vad högskolan har att erbjuda i form av kurser och naturvetenskapliga ut-
bildningar och på så vis väcka en motivation och ett intresse för högre studier. Gymnasielä-
rare skulle även kunna låta sina elever få ta del av visst material som högskolan använder sig 
av.  Som exempel framkommer att eleverna skulle kunna få möjlighet att läsa stycken på 
engelska från kurslitteratur och på så vis låta eleverna bekanta sig med ett högre naturveten-
skapligt språk. Andra exempel är att låta eleverna få ta del av gamla tentor. Som Mohammed 
påpekar ”Man behöver inte kunna svara på frågorna men man kan visa att vi är på god väg. 
För det är det som är hela poängen, det ska bli lite svårare. Men på så vis kanske man kan 
sporra och stimulera dem att läsa på”.  Britta tror att det handlar om att informera eleverna 
och avdramatisera innebörden av att studera på en högskola eller ett universitet. ”Det 
kanske är det som är vägen fram. Att man gör tydligt för dem som vill fortsätta att studera 
vad det faktiskt handlar om. Jag tror det kan låta skrämmande med ordet föreläsning, ordet 
tenta. Jag vet, jag var totalt kallsvettig första gången jag skulle sätta mig och göra en tenta. 
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För vad är det! Istället för att inse att det är ju ett prov som jag har gjort hundra gånger tidi-
gare. Så terminologin kanske faktiskt behöver avdramatiseras lite”. 

5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från forskningsintervjuerna i relation till kunskapskraven 
för Naturkunskap 2 samt till tidigare forskning. Resultaten diskuteras utefter frågeställning-
arna; 

o Vilka uppfattningar har högskolelärare om nya studenters förkunskaper och förmågor i 
relation till de kunskapskrav som specificeras i ämnesplanen för Naturkunskap 2 i Lgy-
11? 

o Hur kan gymnasielärare bättre förbereda elever för högre studier enligt högskolelärare? 

5.1 En förändrad skola 

I Högskoleverkets rapport Förkunskaper och krav i högre utbildning anser de medverkande 
lärarna att studenternas förkunskaper har förändrats över tid, ofta till det sämre. Det påpe-
kas i studien att gymnasieskolan har förändrats efter gymnasiereformen på 1990-talet, detta 
på ett sätt som gör att studenterna kommer sämre förberedda till högskolan (Högskolever-
ket, 2009). Respondenterna i vår studie förväntar sig att nya studenter har en god grund att 
stå på vad det gäller fakta- och begreppsförståelse men många av lärarna har en uppfattning 
av att man i dag framhåller andra förkunskaper i gymnasieskolan. De menar att argumentat-
ions- och diskussionsförmågan har en framträdande roll i dagens gymnasieskola och att fak-
takunskaperna på så sätt blir lidande. De något yngre lärarna jämför med sin egen skolgång 
och tycker sig se en förändring i de kunskaper som de nya eleverna har med sig från gymna-
sieskolan idag. I kunskapskraven för Naturkunskap 2 är orden diskutera och argumentera fli-
tigt återkommande (Skolverket, 2011) varför man som lärare med lätthet kan tolka detta 
som de viktigaste kunskaperna för eleverna att träna på. Det framgår inte med samma tyd-
lighet att fakta- och begreppsförståelse är avgörande för de elever som vill fortsätta till högs-
kola eller universitet. I vår studie framkommer att högskolelärarna förväntar sig elever med 
goda fakta- och begreppskunskaper men i större utsträckning får elever som är goda debat-
törer. Eftersom de kurser respondenterna undervisar i har Naturkunskap 2 som antagnings-
krav kan studenternas goda diskussionsförmåga möjligen härledas till just de kunskapskra-
ven. 

Ett annat område som inte uppfyller de intervjuade lärarnas förväntningar är studenternas 
skriftliga språkhantering. Detta är något lärarna upplever har försämrats med åren, då 
främst det svenska språket. Det framkommer att skriftliga rapporter numera innehåller fler 
syftningsfel och att det finns betydligt mer att önska av ordförståelsen. Däremot har studen-
terna blivit starkare retoriskt sett vid till exempel seminarier eller muntliga redovisningar. 
Detta är något som möjligen kan spåras till kunskapskravens upprepningar om att elever ska 
kunna diskutera och argumentera. De högskolelärare som ingår i Skolverkets studie Väl för-
beredd? (2005) anser att en språklig förmåga är avgörande för att klara högre studier men 
att detta också är ett område där nya studenter ses som mindre förberedda nu jämfört med 
tidigare.  

I resultatet anmärkte vi på det faktum att endast en av de tillfrågade lärarna drog paralleller 
mellan sin egen undervisning och studenternas förmågor och förkunskaper. Att anpassa sin 
egen undervisning efter den elevgrupp man undervisar tycks inte vara något som lärarna har 
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funderat över i någon större utsträckning. En förklaring till den bristande insikten kan vara 
den som Högskoleverket tar upp i sin rapport (Högskoleverket, 2009). Pedagogiken på högs-
kolan är uppbyggd och anpassad efter en homogen studentgrupp trots att det väldigt sällan 
ser ut så idag. Idag måste undervisningen förhållas till en heterogen studentgrupp då det är 
så verkligheten ser ut. Kerstin berättar att hon har reflekterat över sin undervisning och tagit 
hjälp av pedagogisk forskning för att kunna hjälpa de nya studenterna att klara sin utbild-
ning. Detta tycks vara något hon har arbetat med på egen hand då inga av lärarna nämner 
något om pedagogiskt stöd från skolans sida för att få hjälp med att hitta verktyg i undervis-
ningen. Minskade resurser kan vara en anledning till att lärarna inte får det pedagogiska stöd 
de behöver för att utveckla en undervisning som följer den nya verkligheten. Då är det svårt 
att få till lärtillfällen som är anpassade till de nya studentgrupperna och det är inte konstigt 
att faktakunskaper, förmågor eller egenskaper som lärarna värdesätter kan gå förlorade. I de 
fall lärarna inte får stöd eller de verktyg som krävs för att kunna undervisa efter rådande 
miljö kan följden bli att lärarna tvingas sänka sina krav som de normalt ställer på studenter. 
Om lärarna tvingas gå i gamla fotspår kan det dessutom sannolikt kännas som att progress-
ionen går långsamt i de heterogena studentgrupperna.  

Flera av respondenterna hade synpunkter på antagningskraven och den gemensamma ut-
gångspunkten var korrelationen mellan antal sökande och antagningskraven. Att ha det lägre 
antagningskravet Naturkunskap 2, i jämförelse med krav på biologi, kemi och fysik, är en för-
utsättning för att fylla utbildningsplatserna, menar lärarna. Ett högre antagningskrav generar 
färre sökande till utbildningen vilket i sin tur ger mindre resurser till att bedriva undervisning 
eftersom skolan får en viss summa pengar per antal student. Högskoleverket diskuterar i sin 
rapport från 2009, att högskolan expanderade kraftigt under ett per decennier för att täcka 
den ökade efterfrågan på högskoleutbildningar. Detta följdes sedan av ett minskat antal sö-
kande till högskolan i början på 2000-talet. När söktrycket minskar efter en ganska lång pe-
riod av expansion inom den högre utbildningen, antas allt fler studenter med relativt låga 
gymnasiebetyg för att utbildningsplatserna ska kunna fyllas. På vissa lärosäten innebar det 
låga söktrycket till högre utbildningar att förkunskapskraven tagits bort. Kerstin hade en nå-
got annorlunda vinkling i synen på antagningskraven. Hon menar att om kravet hade varit 
högre skulle det innebära att ett stort antal studenter med lägre betyg inte kommer in på ut-
bildningen de önskar. Det kan vara studenter som känner en stor vilja och motivation men 
som tvingas till sitt andrahandsval eller kanske till och med avstår ifrån högre studier. Flera 
utav de intervjuade menade på att motiverade studenter presterar bättre än en omotiverad 
student med bättre förkunskaper. Man kan dock spekulera i engagemanget hos de sökande 
vid en utbildning med låga eller rent av inga antagningskrav. Söker eleverna för att de nu kan 
eller för att de verkligen är motiverade och engagerade i sin kommande utbildning. Eftersom 
engagemang och motivation upplevs som en stor framgångsfaktor i studiesammanhang 
(Skolverket, 2003) är frågan värd att lyfta.  

5.2 Motivation och intresse 

Respondenter återkommer ofta till det avgörande i att känna ett engagemang och intresse 
inför sina studier och att engagemang kan kompensera för eventuella brister i förkunskaper 
och förmågor. I Skolverkets rapport Väl förbered (2005) betonas detta där motivation och 
intresse tas upp som, inte bara viktiga utan avgörande faktorer för studieframgång vid högre 
studier. I rapporten framgår också att motivation, tillsammans med bland annat analytisk 
förmåga, värderingsförmåga och en språklig förmåga är någonting som inte bara är avgö-
rande för högre studier utan också någonting som saknas hos nybörjarstudenter. Detta är 
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även förmågor och egenskaper hos studenterna som efterlystes av respondenterna i vår stu-
die.  

En viktig aspekt som framkommer i intervjuerna vad det gäller att förbereda gymnasieele-
verna inför högre naturvetenskapliga studier är just att som lärare väcka en nyfikenhet och 
ett intresse hos eleverna. Den gemensamma nämnaren i intervjusvaren gällande hur ett in-
tresse väcks hos eleverna är att man som lärare känner ett engagemang, både för sitt ämne 
och för eleverna. Högskolelärarna menar att gymnasielärare har en möjlighet att tända en 
gnista hos de elever som visar intresse för ämnet och stödja dem i fortsatt lärande och ut-
veckling. En stor del av detta arbete handlar även om att vägleda de elever som ännu inte 
har funnit sin riktning. Ett bra klassrumsklimat där eleverna tillåts vara nyfikna och där lära-
ren öppnar upp för mycket frågor och diskussioner kan skapa intresse och motivation tror 
lärarna. Enligt Skolverket är gemensamma diskussioner och en möjlighet för eleverna att på-
verka undervisningen några av de viktigaste aspekterna för en förbättrad undervisning (Skol-
verket, 2003). Kunskapskraven för Naturkunskap 2 genomsyras just av att eleven ska kunna 
diskutera, argumentera och kunna ställa utforskande frågor utifrån sina kunskaper inom om-
rådet (Skolverket, 2011). I vår studie anser lärarna att studenterna idag är duktiga på att dis-
kutera och argumentera, de har blivit starkare retoriskt och vågar också ifrågasätta på ett 
annat vis, något som troligen går att koppla till gymnasiets träning av dessa förmågor. 

Många av de tillfrågade lärarna menar att en verklighetsförankring eller en praktisk tillämp-
ning av teoretiska moment i naturvetenskapen är ett bra sätt för att få eleverna intresserade 
och engagerade. Det skapar en förståelse hos eleverna för att exempel och problem som 
återges i läroboken faktiskt existerar utanför klassrummet, att man kan använda kunskapen i 
ett framtida yrkesliv och att det finns en nytta med utbildningen. Skolverket anser att om 
undervisningen inte upplevs som meningsfull och eleverna inte förstår vad de arbetar med 
är det svårt att upprätthålla intresse och motivation. Omvänt, när man förstår undervis-
ningen och innehållet känns meningsfullt och relevant för sin personliga, sociala och kun-
skapsmässiga utveckling främjas lusten att lära starkt. Det är avgörande för motivationen att 
eleven kan se en koppling mellan undervisningsinnehållet och sina egna intressen och sitt 
eget liv samt förstår hur de kan använda kunskapen i framtiden (Skolverket, 2003). Våra re-
spondenter menar att detta kan göras på många vis men några exempel som framkommer 
är att lyfta in exempel från världen runt omkring i klassrummet, att ge sig ut och faktiskt titta 
på omgivningen eller att laborera och experimentera utan att förse eleverna med givna svar 
på uppgiften. Detta tränar även eleven i att kunna se samband och sammanhang, något som 
många av de tillfrågade lärarna anser vara en svårighet hos många studenter idag. I kun-
skapskraven för Naturkunskap 2 står följande exempel att läsa; ”Eleven kan diskutera frågor 
med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle”, …”kan eleven 
diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individen hälsa som för 
folkhälsan…” och …”hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling…” (Skolverket, 
2011, s. 12). Man kan vidare läsa att eleven ska utföra …”en enkel naturvetenskaplig under-
sökning”…. Detta framstår som tydliga exempel på ämnesområden där läraren ges god möj-
lighet att ta in omvärlden i klassrummet och som tränar eleverna i att se samband och sam-
manhang. Dock står det inte direkt uttryckt att du som lärare ska lyfta blicken från läroboken 
och koppla ihop aspekter från olika ämnesområden. Det står inte heller att du med detta kan 
hjälpa eleven att förstå ett vidare sammanhang och med det förhoppningsvis få eleven att 
känna att undervisningen är meningsfull, relevant och kopplad till deras egna liv. Med tanke 
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på våra respondenters oro över att studenterna har svårt att se en övergripande helhet inom 
många områden står det tydligt att detta återigen blir en fråga om tolkningen av kunskaps-
kraven. Läraren gör sin tolkning av kunskapskraven utifrån sin kunskap, sitt intresse och en-
gagemang och sin vana trogen. Därtill kommer de yttre faktorer som påverkar utfallet i klass-
rummet såsom de resurser som finns att tillgå, varför det kanske är tur att eleverna bara ska 
få möjlighet att göra en naturvetenskaplig undersökning som dessutom ska vara enkel. 

5.3 Den tolkningsbara läroplanen  
De tillfrågade lärarna var relativt eniga om att studenternas förkunskaper har förändrats 
med åren, och då ofta till det sämre. På frågan varför studenternas förkunskaper har föränd-
rats fick vi som väntat flera olika svar eftersom detta är en frågeformulering som responden-
terna endast kan spekulera i. Dock fanns en viss enighet kring att ämnesplanen med dess 
kunskapskrav och betygsnivåer är allt för vaga och tolkningsbara. Som Britta mycket obser-
vant noterade framgår det inte på något vis i kunskapskraven hur många gånger en elev ska 
uppvisa en kunskap under kursens gång för att erhålla ett visst betyg. ”Jo, men det där, det 
har han visat en gång, någon gång i tidernas begynnelse. Vi bockar av det”. Detta överens-
stämmer med den syn på kunskapskrav och betyg som de lärare har som ingår i Högskole-
verkets studie. De anser att kunskapskraven ger ett alltför stort tolkningsutrymme vilket ökar 
sannolikheten att olika gymnasielärare ska tolka dem olika och gymnasiebetygen blir på så 
sätt mindre tillförlitliga. Ett och samma betyg från gymnasiet kan i praktiken stå för vitt 
skilda kunskaper och kunskapsnivåer (Högskoleverket, 2009).  

Samtliga tillfrågade lärare anser att en god faktagrund är av betydelse men större tyngd 
läggs vid den övergripande förståelsen, att kunna se samband och sammanhang. Som ett ex-
empel nämns att många studenter kan redogöra för den separata funktionen hos kroppens 
olika organ men väldigt få kan se kroppen framför sig och hur de olika organen samverkar. 
Om detta exempel appliceras på kunskapskraven för Naturkunskap 2, kan man där läsa att 
eleven ska kunna …”redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelver-
kan med omgivningen…” (Skolverket, 2011, s. 12). Här blir det upp till naturkunskapsläraren 
att tolka vilken omgivning som avses. Är det den omedelbara omgivningen, det vill säga nju-
rens växelverkan med kroppen och dess övriga organ eller är det den omgivande miljöns på-
verkan på kroppen? Eleverna är kanske alldeles utomordentligt duktiga på att redogöra för 
hur njuren påverkas av miljögifter eller en osund livsstil men kan kanske mindre om dess roll 
i osmoregleringen. Det blir en fråga om tolkning av läroplanen som i sin tur bland annat på-
verkas av lärarens förkunskaper och kunskapssyn. Högskoleverket diskuterar i sin studie 
huruvida gymnasieskolans alltför vaga och tolkningsbara ämnesplaner kan vara en orsak till 
studenternas bristande förkunskaper. Högskolelärarna i studien menar att om ämnespla-
nerna är vagt formulerade ökar sannolikheten att olika gymnasielärare ska tolka dem olika 
och det kan på så vis ge väsensskilda kunskaper och kunskapsnivåer hos eleverna (Högskole-
verket, 2009). Även flera av de intervjuade högskolelärarna i vår studie ansåg att ämnespla-
nen för Naturkunskap 2 är tolkningsbar, vag och alltför bred. Inte bara högskolelärare anser 
att läroplanen kan vara vagt formulerad utan de verkliga användarna, gymnasie- och högsta-
dielärarna, medger i Skolverkets rapport Kursplanen- ett rättesnöre? att de överlag anser att 
kursplanerna är viktiga men att även de upplever en otydlighet när det gäller de mål som de 
har i uppdrag att tolka och konkretisera i undervisningen (Skolverket, 2008).  
 
Tidigare lyftes problematiken kring Naturkunskap 2 som antagningskurs. Det framkom under 
intervjuerna att innehållet i kursen kan räcka för att täcka de kunskaper som krävs för högre 
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studier, förutsatt att man tillgodogjort sig kursen. Då ett godkänt betyg definieras av enkel, 
överskådlig och några exempel är troligtvis inte ett godkänt betyg det optimala för att klara 
högre studier. Mohammeds förslag med krav på ett högre betyg än godkänt i antagningskur-
sen kan styrkas av Cliffordson och Berndtssons (2007) studie som visar på ett tydligt sam-
band mellan betygen på gymnasiet och studieframgång på högskola och universitet. Med 
den här antagningsfilosofin skulle det upplevda avståndet mellan gymnasium och högskola 
minska då elever med bättre förkunskaper antas och upplevs på så sätt mer förbereda för 
högre studier.  

5.4 Endemisk syn på kunskap    
På vår avslutande intervjufråga, ”Hur skulle vi kunna förbereda våra gymnasieelever bättre 
inför naturvetenskapliga högskolestudier?”, var respondenterna mycket eniga och tydliga. En 
viktig aspekt enligt respondenterna är att minska avståndet mellan högskola och gymna-
sium. Thunberg et al. (2006) identifierar två strukturella orsaker till studenters bristande för-
kunskaper. Dels pekar de på ett stoffgap, det vill säga ett antal kunskapsområden som tradit-
ionellt förutsätts som förkunskaper vid universitet och högskolor, men som idag inte alls be-
handlas på gymnasiet, eller som behandlas med andra kunskapsmål och ambitioner än dem 
högskolan förväntar sig. Vidare beskriver de en kulturklyfta eller en diskrepans mellan gym-
nasiet och högskolan i synen på vad som utgör kunnande. De menar att det finns en påtaglig 
skillnad i kunskapssyn mellan gymnasiet och högskolan.  

Genom att minska avståndet, eller kulturklyftan (Thunberg et.al. 2006), mellan gymnasium 
och högskola skulle en samsyn på kunskap mellan de båda skolformerna kunna växa fram. 
Nära nog alla av våra respondenter menar att ett utbyte i någon form mellan de båda utbild-
ningarna kan väcka ett intresse för högre studier hos gymnasieeleverna. Utbytet kan även 
mynna ut i att eleverna förbereds inför högskolans kultur och arbetssätt, menar lärarna. 
Högskolelärarna anser att detta kan ske genom ett utökat samarbete mellan högskola och 
lokala gymnasieskolor, till exempel genom studiebesök eller gästföreläsningar. Flera av lä-
rarna anser också att det skulle vara en fördel om man redan i gymnasieskolan låter eleverna 
få bekanta sig med vad högskolan har att erbjuda i form av naturvetenskapliga utbildningar, 
för att på så vis väcka en motivation och ett intresse för högre studier. Gymnasielärare skulle 
också kunna låta sina elever få ta del av visst material som högskolan använder sig av, såsom 
delar av kurslitteratur och tentor för att sporra och stimulera eleverna, men också i syfte att 
avdramatisera innebörden av att studera på en högskola. Ett utbyte mellan de båda skolfor-
merna är något som även Högskoleverket uppmanar till. De menar att ett stärkt och syste-
matiserat kunskapsutbyte mellan gymnasieskolan och högskolan skulle kunna underlätta för 
högskolans lärare på så vis att de möter studenter med kunskaper från gymnasieskolan utan 
att behöva sänka de akademiska kraven (Högskoleverket, 2009). Detta fastslås även av Skol-
verket som i gymnasieskolans styrdokument talar om att det är varje skolas uppgift att …” 
samarbetet med de obligatoriska skolformerna och med universitet och högskolor ska ut-
vecklas…” (Skolverket, 2011, s. 8) och att personalen ska …”utveckla kontakter med universi-
tet och högskolor…” (Skolverket, 2011, s. 14). Några av de lärare som medverkade i vår stu-
die tar idag emot studiebesök från gymnasieskolor och en av lärarna fungerar som gästföre-
läsare på en lokal gymnasieskola. Med tanke på att studenternas förkunskaper och förmågor 
inte motsvarar högskolelärares förväntningar, vare sig i vår studie eller i tidigare forskning, är 
det tydligt att ett utökat samarbete skulle gynna både elever och lärare. Synen på studenters 
bristande förkunskaper har varit ett diskussionsämne i mer än tio år, där i stort sett samma 
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brister och förklaringar till dessa upprepas. En gemensam syn på vilket stoffurval som ska gö-
ras och hur detta ska förmedlas till eleverna, skulle kunna innebära att de nya studenterna 
kan få en möjlighet att komma väl förberedda till högskolan och lärarna kan få en större möj-
lighet att planera för en bra utbildning.  

Högskoleverket har i sin studie från 2009 uppmärksammat det uppenbara glapp som finns 
mellan gymnasieskolan och högskolan. Svaret har bland annat varit att satsa på introdukt-
ionskurser och sommarkurser. Mattebron (2013) är ett sådant exempel, där man hoppas 
kunna öka problemlösningsförmågan hos eleverna. Flera av våra respondenter påpekade att 
just problemlösningsförmågan är någonting som saknas hos många elever. Genom att starta 
den här typen av kurser lämnas dock ansvaret över på eleven att utvärdera om hen behöver 
komplettera sina kunskaper. Att bedriva högskoleförberedande studier redan på gymnasiet 
kan med enkla medel ge eleverna en bild av hur studier bedrivs på högskola. På så sätt borde 
man inte enbart minska gapet mellan instanserna utan kanske också väcka ett större enga-
gemang och intresse för högskolestudier hos eleverna. Det skulle också ge eleven möjlig-
heten att kunna inse hur väl förberedda de är för högre studier och utefter det kunna ta ett 
beslut gällande introduktionskurser. 

5.5 Undersökningens betydelse för vår framtida yrkesroll  

Då vi i framtiden kommer att arbeta som gymnasielärare anser vi att det är av vikt att förstå 
hur olika urvalsprocesser påverkar läroplaner. Hur läroplanerna formuleras av författarna 
och hur olika faktorer påverkar transformering och realisering av läroplanerna i klassrummet 
kommer att påverka det slutgiltiga resultatet, det vill säga vilka kunskaper eleverna verkligen 
får med sig från skolan. Att inse betydelsen av en lärares tolkningar av läroplanen och upp-
lägg av undervisningen utefter tolkningarna för elevernas kunskaper och utveckling, har varit 
en viktig lärdom under detta examensarbete. Gymnasielärare behöver bli medvetna om lä-
roplanernas tolkningsbarhet och försäkra sig om att alla elever får med sig de kunskaper och 
förmågor som specificeras i kunskapskraven. Därmed behöver läroplanen vara skriven på ett 
sådant sätt att det finns få möjligheter till tolkningar. 

 

Vi har också, genom att få ta del av högskolelärarnas erfarenheter, fått en förståelse för vad 
det är för kunskaper och förmågor de elever som har högre naturvetenskapliga studier som 
mål behöver utveckla och vad konsekvenserna av bristande förkunskaper innebär. Arbetet 
har fått oss att fundera på hur vi kan göra i vårt arbete som gymnasielärare i biologi och na-
turkunskap, för att vända den fallande förkunskapstrenden. Under arbetet med detta exa-
mensarbete har vi insett att det finns ett glapp i synen på kunskap mellan gymnasieskolan 
och högskolan. Att samarbeta över gränserna, det vill säga att få till ett utökat kunskapsut-
byte mellan gymnasiet och högskolan skulle kunna öka förståelsen för vad som krävs för att 
vara väl förberedd inför högre studier och på så vis underlätta för både lärare och elever. 
Studien har också gett oss verktyg för att bättre kunna förbereda våra kommande elever in-
för högre studier, inte bara genom de råd vi har fått av de medverkande lärarna utan även 
genom medvetenheten i sig. Yrket är för oss ett ansvarsfullt och spännande men efter att 
eleverna tagit studenten släpps ansvaret helt och blir konsekvenslöst för läraren. Med andra 
ord får man som lärare inte se eventuella brister i sin högskoleförberedande undervisning. 
Därför menar vi på att medvetenheten i sig skänker ett större ansvars och konsekvenstänk. 
En annan viktig del i vårt kommande yrke som förberedare av elever är att bidra med ett en-
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gagemang viket förhoppningsvis kan motivera eleverna. Vi kan förbereda elever med förkun-
skaper och förmågor men genom att hjälpa eleverna att hitta ett engagemang och ett in-
tresse förbereder vi dem kanske ännu mer.  

5.6 Svagheter med studien väcker tankar om framtida forskning 

Studiens utgångspunkt var att intervjua lärare från flera olika lärosäten. Trots att både relia-
biliteten och validiteten hade ökat av ett bredare urval gjorde tidsbegränsning att studien 
fick koncentreras till ett lärosäte. Förhoppningsvis är resultatet ändå igenkännbart då ett lä-
rosäte representerar lärare och elever från ett nationellt perspektiv. Även om resultatet kan 
vara igenkännbart så är det inte generaliserbart, andra lärare skulle kunna ha en annan upp-
fattning om studenters förkunskaper. 

Studien belyser endast högskolelärarnas uppfattning. Genom att intervjua gymnasielärare 
och elever från båda instanserna hade fler perspektiv behandlats och trovärdigheten skulle 
öka ytterligare. Det hade varit intressant att utreda hur mycket av gymnasiets undervisning 
som faktiskt förbereder inför högre studier eller om det ens finns möjlighet att bedriva 
undervisningen högskoleförberedande. 

Hela studien bygger på intervjuer med högskolelärare som ger sin åsikt kring elevers förkun-
skaper och förmågor i relation till kunskapskraven för Naturkunskap 2. Vi har egentligen 
ingen insikt i vad studenterna har för bakgrund. Detta innebär att det kan finnas en möjlig-
het att samtliga studenter i respondenternas klassrum faktiskt har en annan naturvetenskap-
lig bakgrund. Vi har heller ingen insikt i studenternas avgångsbetyg från gymnasiet. Eftersom 
språkkunskaper har varit återkommande i studien skulle det vara önskvärt att relatera även 
till kunskapskraven för svenska och engelska.  

Denna studie har haft fokus på det svenska skolsystemet. Eftersom den dalande kunskaps-
trenden syns i flera länder (Skolinspektionen, 2015) hade ett internationellt perspektiv varit 
intressant. Vi har i denna studie inte antagit ett genusperspektiv men framtida forskning där 
studenters förkunskaper och förmågor studeras med koppling till könsfördelning skulle 
kunna ge ytterligare en infallsvinkel. I de yngre åldrarna visar flickor en större skolframgång 
än pojkar (SOU 2010:51) och det hade varit intressant att se om trenden syns även vid högre 
utbildningar. 

6. Slutsats 
Vår studie och tidigare forskning visar att en större andel av studenterna som börjar på ett 
naturvetenskapligt högskoleprogram har sämre förkunskaper idag. Detta är något som syns 
redan i yngre åldrar då PISA-undersökningar under det senaste decenniet visar att svenska 
15-åringars kunskaper har minskat (OECD, 2015). Sverige betraktades en gång som en före-
bild när det gäller högkvalitativ utbildning men har nu har misslyckats med att förbättra sitt 
skolsystem trots ett antal skolreformer under de senare åren. Vår studie visar att förmågan 
att kunna se samband och svenska språkkunskaper, tillsammans med faktakunskaper är de 
områden där de största bristerna tycks föreligga. Arbetet tar upp flera anledningar till stu-
denternas bristande förkunskaper. En förändrad gymnasieskola där tolkningsbara kunskaps-
krav styr undervisningen är ett exempel. Det tycks heller inte finnas en gemensam kunskaps-
syn mellan gymnasieskolan och högskolan, vilket innebär att man har olika förväntningar när 
man pratar om elevernas kunskaper. Det finns dock relativt enkla lösningar på problemen. 
Ett utökat samarbete och ett kunskapsutbyte mellan gymnasielärare och högskolelärare 
skulle kunna skapa en samsyn på kunskap 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 
a) Introduktionsfrågor:  

1) Hur länge har du undervisat vid högskola/universitetet?  

2) Vilka grundkurser undervisar du i?  

3) Hur stor andel studenter i en grundkurs uppfattar du kommer direkt från gymnasiet?  

b) Förväntningar:  

4) Vilka förväntningar har du på studenternas förkunskaper och förmågor när du träffar dem 

i början av en grundkurs? 

5) Vilka förmågor och förkunskaper anser du behövs för att studera på ett naturvetenskap-

ligt program vid en högskola? 

c) Antagningskrav: 

Antagningskravet för att komma in på era naturvetenskapliga program är, utöver grundläg-

gande behörighet och matematik, Naturkunskap 2. 

6) Hur ser du på antagningskravens nivå? 

7) Är de kunskapskrav som gäller för Naturkunskap 2 tillräckliga för att klara vidare studier 

vid högskolan?  

d) Förkunskaper:  

8) Har studenternas förkunskaper förändrats under åren? 

9) Hur har i så fall förkunskaperna förändrats? 

10) Vilka förkunskaper anser du att nya studenter har när de börjar på dina grundkurser?  

11) Vilka förkunskaper anser du att nya studenter saknar, som de borde ha haft med sig, när 

de börjar på dina grundkurser?  

12) Varför tror du eleverna har just dessa svagheter/styrkor? 

e) Avslutande fråga: 

13) Hur skulle vi kunna förbereda eleverna bättre för naturvetenskapliga högskolestudier när 

vi börjar undervisa i gymnasieskolan? 
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8.2 Kunskapskrav - Naturkunskap 2 
Betyget E 

Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse 
för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för 
att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan 
eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt 
ger enkla argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växel-
verkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med 
redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpå-
verkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen 
med enkla argument. 
 
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan 
kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår 
några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. 
 
Eleven kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras 
och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig 
undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen. 
Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, 
samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori 
har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild. 
 

Betyget C 

Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för 
individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att 
ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge 
några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrun-
dade argument för dessa. 
 
Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelver-
kan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med 
redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåver-
kan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med väl-
grundade argument. 
 
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan 
kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och före-
slår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa. 
Eleven kan utförligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och 
kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig under-
sökning samt redogör utförligt för den och värderar den mednyanserade omdömen. Dessu-
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tom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt disku-
terar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft bety-
delse för samhällets framväxt och för människans världsbild. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har 
betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturve-
tenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argu-
ment. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller hand-
lingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. 
 
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fun-
gerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I 
samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av 
olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt under-
bygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument. 
 
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan 
kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanse-
rade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanse-
rade argument för dessa. 
 
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap 
organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturve-
tenskaplig undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den, värderar den 
med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras. Dessutom kan eleven 
ge komplexa exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskute-
rar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier 
har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild. 
 

(Skolverket, 2011) 
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