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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om de nya kursplanerna för naturkunskap på gymnasiet 

(gymnasieskolan 2011). Syftet med studien var att ta reda på hur lärare talar om de 

nya kursplanerna och hur lärarna konstruerar kursen, eleverna och sig själva när de får 

tala om kursplanen. 

Fokus i kursplanen har lagts på ämnets syfte som är övergripande för hela 

naturkunskapen och på kursen naturkunskap 1a1 vad gäller centralt innehåll och 

kunskapskrav. 

Den tidigare forskning studien knyter an till rör läroplansteori och ”det professionella 

objektet”. Läroplansteorin sammanfattas i de delar som är relevanta för studien och 

dessa är: läroplansformulering och makt, läroplanskoder, transformering av 

läroplanen och läroplanens fem ansikten 

Arbetet var en socialkonstruktionistisk studie med ett diskursanalytiskt angreppssätt. 

Metoden för datainsamling har varit kvalitativ och har rent praktiskt genomförts via 

två gruppintervjuer av lärare. 

Resultatet av undersökningen visade att lärarna konstruerade sig själva som de som 

ska ”ge” undervisning och eleverna blir således ”mottagare”. Lärarna konstruerade 

eleverna som en grupp istället för som individer och diskuterade elevers förmågor. I 

resultatet den största textmassan om hur de konstruerade ämnet eftersom det var detta 

lärarna valde att tala mest om. Kursen konstruerades b.la. som moraliserande, 

samhällsvetenskaplig och tidspressad. 

Slutsatsen av studien är att lärare innehållsmässigt och variationsmässigt mest väljer 

att tala om kursen och dess innehåll då de får bestämma hur de ska tala om de nya 

kursplanerna. Kursen konstrueras bl.a. som tidspressad, moraliserande och rättvis. 

Lärarna konstrueras som givare av undervisning och ställer sig som överordnande och 

eleverna som underordnande. Eleverna konstrueras i övrigt som oförmögna att ta egna 

initiativ och som en grupp elever, inte som individer. 

Nyckelord: naturkunskap, 1a1, kursplan, gy11, socialkonstruktion, diskursanalys, 

gruppintervju  
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1. Inledning 

”Det är staten som utformar skolans uppdrag. Med utgångspunkt i riksdagsbeslut 

formulerar regeringen med hjälp av Skolverket det uppdrag som lärarna ska utföra” 

(Carlgren & Marton, 2003, s. 185). De nya kurserna på gymnasieskolan har precis 

kört igång efter år av förberedelser och ett politiskt skifte som innebar att planerna på 

den ”nya” gymnasieskolan GY07 skrotades och sköts upp till GY11. Nu har GY11 

kommit igång och lärare landet över jobbar med att tolka och realisera de nya 

kurserna. Det är i förloppet mellan läroplanens idé till genomförande denna 

undersökning ställer sig och mer specifikt mellan den formellt skrivna läroplanen och 

den av läraren uppfattade. Hur konstrueras de nya kursplanerna, eleverna och lärarna i 

ett samtal då lärare får tala om dessa? Vad lägger de stor vikt vid att samtala om? Vad 

lägger de inte stor vikt vid att tala om?  

Det är med dessa tankar i bakgrunden jag har valt att inrikta mitt arbete på hur lärare 

talar om de nya styrdokumenten GY11 och i detta fall med inriktning på naturkunskap.  
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2. Syfte, problemformulering och avgränsningar 

2.1 Syfte 

I och med de nya styrdokument som nu börjat användas på gymnasieskolan är 

riktlinjerna för undervisning och betygssättning förändrade. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur lärare talar om den nya kursplanen i naturkunskap. Genom att 

undersöka hur lärarna talar om de nya kursplanerna kan man få en inblick i hur de 

konstruerar kursen, eleverna och sig själva. Studien kommer också att fokusera på 

med vilken innehållslig variation kursen, eleverna och lärarna konstrueras. Detta är 

speciellt intressant i en brytningstid som denna då de nya ämnesplanerna håller på och 

implementeras i gymnasieskolan. 

 

2.2 Avgränsningar 

I arbetet har jag valt att titta på de nya kursplanerna för naturkunskap. Det finns dock 

flera olika kurser och vid intervjuerna har jag valt att dels fokusera på ämnets 

övergripande text med ämnesbeskrivning och syfte och sedan på centralt innehåll och 

kunskapskrav för kursen ”naturkunskap 1a1”, 50 poäng. Motiveringen till att ha med 

en av kurserna är att få med centralt innehåll och kunskapskrav i diskussionen. Dock 

ansåg jag att det hade blivit för mycket text om alla kurser skulle varit med vid 

intervjutillfällena. En bra överblick hade då varit svår.  
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3. Litteraturgenomgång och forskningsbakgrund 

I följande kapitel redogörs för hur problemområdet förhåller sig till tidigare 

forskning och litteratur. Figuren nedan skapar en överblick där problemet ställs i 

mitten med de olika berörande områdena runt omkring. 

 

Figur 1. Frågeställning med berörande områden runt om. 

 

3.1 Läroplansteori 

För att kunna diskutera de resultat empiriinsamlingen fått ihop behövs en neddykning 

i läroplansteori. Nedan gör en sammanfattning av de områden i läroplansteoretisk 

forskning som är av intresse för denna studie. De områden som kan kopplas till 

resultaten finns med. 

3.1.1 Läroplansformulering och makt 

Läroplansteori är enligt Lundgren (1983) teorier som på olika sätt handlar om tre 

saker: hur formuleras mål för utbildning, hur utväljs kunskap för lärande och hur 

utvecklas metoder för att lära ut? Läroplanerna är enligt Imsen (1999) de viktigaste 

styrande faktorerna i skolan. De är något alla lärare måste förhålla sig till och lärarens 

viktigaste arbetsdokument. Linde (2008) talar vidare om att den mottagna läroplanen 

sedan kan delas in i tre delar. Den formulerade, den transformerade och den 

realiserade läroplanen.  
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Så, vad är det då som avgör vilket innehåll som ska finnas med? Enligt Gundem 

(1997) berör läroplansteori en rad olika discipliner och inte minst läraryrkets. Dock 

menar författaren att det samtidigt finns en rättighet hos alla medborgare att styra över 

innehållet i den skola den kommande generationen ska utbildas och formas i. Tittar 

man tillbaka på skolans decentralisering blir det dock självklart att läraren fått en 

större roll då kursplanerna ger mer tolkningsutrymme. Denna utveckling menar 

Gundem (1997) ger ett inneboende spänningsförhållande gällande vilka det är som 

har företrädesrätt till de didaktiska frågorna. Är det politikerna, lärarna eller den breda 

massan? 

Dessa spänningsförhållanden kan ses som olika maktnivåer i olika beslutsnivåer. 

Arbetet med läroplanen sker i olika nivåer. Dels politiskt på både internationell och 

nationell nivå och dels på den lokala skolan. På skolan vävs alla olika faktorer in 

såsom den specifika undervisningssituationen och de personliga förhållandena som 

råder (Gundem 1997). Det är emellan dessa makt- och beslutsnivåer detta arbete 

ställer sig. Mellan de formulerade kursplanerna och lärarens tolkningsförfarande.  

3.1.2 Läroplanskoder 

Linde (2008) skriver om fem grundläggande principer om vad som styr urvalet utav 

innehållet i läroplanerna. Dessa är: klassisk-, realistisk-, moralisk-, rationell-och 

aristokratisk läroplanskod. Den som blir intressant för denna studie är den moraliska 

läroplanskoden som finns till för att skapa moraliska och lojala medborgare 

3.1.3 Transformering av läroplanen 

Det finns ett förhållande mellan formulerad läroplan och faktiskt genomförd 

undervisning. Enligt Linde (2008) kan man se den formulerade läroplanen som en del 

av alla de faktorer som påverkar undervisningen. Den formulerade läroplanen förmår 

inte att styra över allt i undervisningen utan ses snarare som ett uttryck för 

kompromisser och riktlinjer för önskad utveckling. ”Läroplanen är vad som sätts på 

pränt om det önskvärda” (Linde, 2008, s. 48). Det finns således andra faktorer som 

också påverkar den faktiska undervisningen. Exempel på dessa är läroböcker, 

ämnestraditioner och lärarens potentiella repertoar. Figur 2 nedan visar läroplanens 

väg från att skapas, påverkas och realiseras (Imsen, 1999, s.176). 
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Figur 2. Läroplanens väg från olika intressenters inflytande till klassrummet. 

 

3.1.4 Läroplanens fem ansikten 

Detta arbete ställer sig i en viss punkt vid vägen från en övergripande läroplansidé 

till den realiserade läroplanen i klassrummet. För att kunna kartlägga och diskutera 

kring vilken position detta arbete har redogörs här för det som kallas ”läroplanens 

fem ansikten”.  

I läroplanen finns en övergripande idé för hur skolans arbete ska se ut. Imsen (1999) 

beskriver läroplanens väg från idé till realisering och använder sig utav Bjørg 

Gundems uttryck ”läroplanens fem ansikten”.  
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Figuren visar läroplanens fem ansikten (Imsen, 1999, s. 177). 

De som är intressanta för denna studie är följande: 

 Den uppfattade läroplanen – Läroplanen som tolkats och uppfattats av olika 

aktörer i skolan. Framförallt lärare och föräldrar. Läroplanerna ger ett stort 

tolkningsutrymme för läraren och det kan innebära stora skillnader på hur den 

uppfattas. Lärarens tolkning påverkas även av vilka erfarenheter han eller hon 

har, lärarens attityder till undervisning och hur de tolkar möjligheterna till att 

genomföra läroplanen i praktiken.  

 Den genomförda läroplanen - Läraren planerar utifrån läroplanen. Dock är det 

inte alltid det blir som läraren tänkt sig i klassrummet. Det finns många 

faktorer som kan förändra hur undervisningen sedan tar form. 

 Den upplevda läroplanen – Hur läraren anser att han eller hon genomför sin 

undervisning är en sak. Hur den sedan upplevs av eleverna en annan. Att det 

dessutom bör finnas lika många svar på detta som det finns elever i 

klassrummet gör fenomenet ännu mer komplext. Den uppfattade läroplanen 

innefattar både det som lärs in och var planerat och det som lärs in och inte var 

planerat (Imsen 1999). 

 

3.2 Det professionella objektet 

Nedan redogörs kort för lärarens professionella objekt. Detta blir intressant för 

denna undersökning eftersom lärarna talar om olika kunskapssyn i resultaten. Detta 

kan kopplas till lärarens professionella objekt. 

Enligt Carlgren & Marton (2003) är lärarens professionella objekt inte lika tydligt och 

självklart som i många andra yrken. De menar att ”lärande” är lärarens professionella 

Den upplevda läroplanen 

Den genomförda läroplanen 

Den uppfattade läroplanen 

Den formella läroplanen 
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objekt. Ramarna för vad som är lärarens professionella objekt blir således inte särskilt 

tydligt och konkret. Lärarens professionalism består i förmågan att kunna något själv, 

lära ut det till andra och detta dessutom i en situation med speciella betingelser som 

råder på en skola. Dock menar författarna att det förutom detta finns en ytterligare 

dimension. Det finns en skillnad i att kunna något och att veta vad det innebär att 

kunna något. Läraren måste således inte endast kunna lära ut att läsa utan också veta 

vad det innebär att kunna läsa. Med denna kunskap vet läraren varför den föredrar 

vissa metoder framför andra o.s.v.  

 

3.3 Forskningsbakgrund 

Forskning om läroplaner och kursplaner finns i stora mängder. Att hitta forskning om 

Gy 2011 är dock inte så lätt och om man dessutom riktar in sig på naturkunskap blir 

det svårt att hitta. Eftersom det är helt nytt är detta inte särskilt förvånande. Nedan 

följer dock en liten kartläggning till angränsande forskning som finns.  

 

3.3.1 Läroplansteori 

Läroplansteori (som det skrivits om ovan) är ett stort forskningsfält som på engelska 

betecknas curriculum theory eller curriculum studies. Genom en hastig sökning på 

diverse forskningsdatabaser (bl.a. ERIC) upptäcker man genast att det finns mängder 

av avhandlingar på området.  

3.3.2 Gy 2011 

Fridfeldt & Molin publicerade (2010) en artikel i Geografiska notiser en artikel vid 

namnet ”Modern geografi i skola och gymnasium. Nya styrdokument för grundskolan 

(Skola 2011) och Gymnasieskolan (Gy 2011)”. Artikeln redogör för den politiska 

bakgrunden och Skolverkets arbete med styrdokumenten. Författarna beskriver hur 

den nuvarande regeringen tog över den gamla regeringens reformeringsarbete och 

sedan hur Skolverket jobbat med att få tydligare mål och kunskapskrav. Strukturen för 

kursplanerna har ändrats. Detta för att få en enhetlig och tydlig struktur. Kursplanerna 

ska inledas med en kort text med ämnesbeskrivning, fortsätta med ämnets syfte, 

metoder och avslutas med ett antal mål.  
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Jämförelsestudier mellan gamla och nya kursplaner har också gjorts.  

 

Det finns även ett antal examensarbete på området Gy 2011. Bl.a. ett som är skrivet 

av Hanna Löf (2011) med titeln ”Den nya gymnasieskolan 2011 – Gymnasiereformen 

utifrån ett utbildningshistoriskt perspektiv och livslångt lärandeperspektiv”. I arbetet 

skriver hon om de viktigaste nyheterna i Gy 2011 utifrån ett historiskt- och livslångt 

lärande perspektiv. Hon har i arbetet gjort en jämförelse mellan den gamla 

gymnasieskolan med ledorden ”valfrihet och flexibilitet” och den nya med 

ledorden ”högre krav och kvalitet”. 

 

Ett annat examensarbete är skrivet av Magnus Roudén (2010) med titeln ”Varför en 

reformerad gymnasieskola 2011? – en reformanalys utifrån rektorer och lärares 

uppfattningar – kopplat till John Deweys teorier”. I arbetet skriver han om vad som 

förändrats och varför det ansågs behövas en reformerad gymnasieskola. 
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4. Vetenskapsteoretisk hållning 

I följande kapitel redogörs för den vetenskapsteoretiska hållningen arbetet följer. 

Under rubriken om diskursanalys redogörs för viktiga diskursanalytiska begrepp som 

sedan används i analysen. 

I mitt arbete har jag valt en diskursanalytisk ansats. Detta eftersom jag är intresserad 

utav hur lärare talar om kursplanen för naturkunskap. Diskursanalys blir således ett 

instrument för ta reda på hur lärarna resonerar kring, och deras föreställningar om hur 

kursplanerna ska implementeras i verkligheten.  

4.1 Kvalitativ forskningsansats och induktivt arbetssätt 

Kvalitativ forskning är användbar när man är ute efter att skapa förståelse för 

mänsklig aktivitet (Denscombe 2004). De data som samlas in blir beskrivande 

kvalitativa data. I studien används gruppintervjuer som datainsamlingsmetod och det 

induktiva förhållningssättet innebär att man förutsättningslöst utgår från empirin. I 

undersökningen har jag hämtat inspiration från ett induktivt förhållningssätt och de 

empiriska erfarenheterna får således härleda olika slutsatser och frågeställningar 

(Birkler 2008). Birkler menar att den stora fördelen med induktion är att man kan 

forma ny kunskap. Nackdelen är samtidigt att denna kunskap inte är säker kunskap 

utan snarare sannolik kunskap. Detta kallas för ”induktionsproblemet”. Hur många 

observationer jag än gör som pekar åt samma håll kan jag aldrig vara säker på att 

nästa inte visar annorlunda resultat.  

4.2 Socialkonstruktionism 

Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistiskt grund och utgår därmed från att 

förståelsen av ett fenomen är beroende av språket och att vi genom detta uttrycker och 

tolkar och därigenom också formar omvärlden (Börjesson 2003). 

Enligt Börjesson (2003) kan socialkonstruktionism ibland ses som kontrast till ett 

biologiskt synsätt. Exempelvis kan skillnader mellan män och kvinnor ses där man 

som socialkonstruktivist menar att skillnaderna är konstruerade och inlärda. En 

kvinna förväntas bete sig kvinnligt och lär sig i det sociala sammanhanget hur en 

kvinna är och beter sig.  



Mattias Leandersson  2012-01-04 

 

 14 

4.3 Diskursanalys 

Ingången till diskursanalys är enligt Börjesson (2007) att studera gränsdragningar och 

berättelser bortom frågan om vad som är sant och riktigt. Det är således inte att 

studera det som sägs utan hur man talar om något. Man analyserar sociala kategorier 

och åtföljande identiteter eller hur språket används relaterat till det sociala 

sammanhanget. Identiteter utmejslas i kontrast mot det normala och kategoriseras. 

Inom diskursanalysen är det vi kallar för egenskaper och tillhörigheter diskursivt 

formerade och språkligt bundna d.v.s. hur vi samtalar om något eller någon avslöjar 

hur vi resonerar. Författaren skriver även om att inom mycket forskning som bedrivs 

bestäms ramarna utav externa aktörer på så sätt att man använder sig utav 

kategoriseringar och definitioner som gjorts av andra inflytelserika grupper, t.ex. 

polisen, Skolverket o.s.v. Man överlåter således tolkningsföreträdet till dessa grupper 

som genom detta får bestämma utgångspunkterna för forskningen. Forskningen blir 

på så sätt, även om den inte vill det i dessa gruppers tjänst. Det har därför hävdats 

vikten av att forskningen utarbetar egna rådande diskurser. 

Inom diskursanalys menar man att så fort språk används har verklighet konstruerats. 

Genom att man namnger en grupp, olika ting eller händelser har sammanhang skapats 

och verklighet konstruerats. Diskurser ger inte endast mening utan förser oss även 

med avgränsningar. Det finns inom diskursanalys inte en neutral plattform att stå på 

och observera verkligheten utan språket är en handling som gör något med dess 

omvärld (Birkler 2008). 

Ett sätt att göra diskursanalys begriplig är enligt Börjesson (2007) att säga att det 

finns gränser för det tänkbara. ”Diskurser är inte bara vad som sägs i olika 

sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det.” (Börjesson, 2007, s. 

12). Dock menar han att diskursen inte enbart är en tankebegränsare som sätter 

ramarna för vad man får och inte får utan samtidigt en inspiratör och meningsgivare. 

De skapar nytt genom associationer och sammanhang. Denna syn delas med Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) som talar om att språket är handlingsorienterat. De menar 

även att användningen av diskurser är situationsbaserat och varierar mellan olika 

sociala sammanhang. Det är således inget statiskt utan ett dynamiskt system. 

Diskursanalysen intresserar sig för den retoriska organisationen av språket d.v.s. ”... 
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hur text och tal orienteras mot social handling” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 115). 

Språket kan enligt Börjesson (2007) erbjuda olika versioner. Viktiga frågor blir 

således: På vilka olika sätt talas och berättas det om verkligheten? Vilka versioner kan 

urskiljas och hur står de i relation till varandra? Det finns enligt författaren alltid 

motstridigheter mellan dessa alternativa versioner och de kämpar för att nå dominans. 

Även om diskurser på olika sätt är tvingande är det viktigt att inte se människor som 

passiva offer för diskurserna. Det pågår hela tiden en kamp där människor utövar 

motstånd och förhandlar gentemot de diskurser som råder (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). 

4.3.2 Olika typer av diskursanalys 

Det finns en linje mellan vad som kallas små- och stora diskurser. En viktig 

tyngdpunkt inom stora diskurser är att diskursen inte endast existerar inom en viss 

institution utan kan finnas över olika institutioners gränser och över tid. I stora 

diskurser handlar det om att forskaren formerar och sammanhangs bestämmer. Man 

kan t.ex. urskilja vad som anses som normalt och vansinnigt. Man kan ur detta 

urskilja ramarna för hur människor resonerar (Börjesson 2007).  

I mindre diskurser fokuserar man istället på hur framställningen av världen sker lokalt. 

Det finns ett intresse för den vardagliga interaktionen, t.ex. telefonsamtal, besök hos 

doktorn o.s.v. Vikten av att forskaren inte bör gå in med för mycket egna 

kontextualiseringar betonas. Fokus bör istället ligga på hur deltagaren själv formulerar 

sig i interaktionen med andra. Tyngdpunkten i analysen ligger istället på hur diskurser 

byggs upp (Börjesson 2007). 

Inom etnometodologiskt inspirerad diskursanalys är det de som studeras som får 

avgöra vilka diskursiva ramar som gäller istället för forskaren. Man låter således 

empirin och dess detaljer avgöra kategorier och definitioner (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Detta arbete har influerats av den etnometodologiska diskursanalysen 

eftersom empirin har fått välja ut de kategoriseringar som gjorts. Diskursanalysen i 

denna studie har således en mer mikroorienterad ansats. Detta betyder att analysen 

inriktas på strukturen i språket som används i interaktionen mellan intervjupersonerna. 
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5. Metod för datainsamling och analys 

5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Eftersom den empiri som ska samlas in under intervjuerna sedan ska ligga till grund 

för hela analysen är det mycket viktigt få ut så mycket som möjligt av intervjuerna 

och att de håller god kvalitét, d.v.s. att de håller sig till ämnet och behandlar syftet 

med studien. De instrument som används i intervjun är jag själv, intervjupersonerna, 

en intervjuguide (bilaga 1), kursplanen för den nya naturvetenskapen (bilaga 2) och en 

diktafon. Kvale (1997) skriver om vissa kriterier som måste uppfyllas. Dessa är: 

kunskap inom det undersökta området, vänligheten i mötet och det kritiska 

perspektivet. Eftersom jag själv är en viktig och avgörande del av instrumenten blir 

det av yttersta vikt att vara noggrant förberedd. Mina egna insatser i intervjun blir 

således också analyserade. Jag som forskare är också med och konstruerar. Innan 

intervjun har jag studerat de teoretiska synsätt och metoder som ligger till grund för 

min studie. Dessa är socialkonstruktionism, induktivt arbetssätt och diskursanalys.  

Den ostrukturerade intervjun lämpar sig enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

bra till diskursanalytisk forskning eftersom deltagarna då får bestämma innehållet 

genom att konstruera längre redogörelser och styra intervjuns riktning. Under 

intervjun är det intervjupersonerna som får styra innehållet genom att stryka under det 

som anses vara av intresse att diskutera och sedan utgå från dessa understrykningar i 

samtalet. 

I utformandet av en intervju nämner Kvale (1997) olika typer av frågor som kan 

ställas under intervjuer. Nedan följer de olika typer som kommer att användas under 

intervjuerna: 

 Inledande frågor som kan vara av typen: ”Kommer du ihåg när…?” o.s.v. Dessa kan 

ge långa och utbredda svar som resten av intervjun sedan kan bygga på. En duktig 

intervjuare är sedan uppmuntrande i sitt sätt med gester, instämmande fraser och 

ställer uppföljningsfrågor. Man kan genom uppföljningsfrågor få ett djupare 

resonemang och mer utbredda svar. Dessa är inget man kan förbereda utan får komma 

spontant under intervjuns gång och det är viktigt att man är intresserad av vad de 

medverkande talar om. Sonderande frågor ställs då man vill ha en bredare dimension 

i det intervjupersonen sagt utan att på förhand veta vilket svar som söks. 
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Specificerade frågor ställs då något behöver en vidare förklaring. En strukturerad 

fråga används om samtalet hamnar utanför det område man har för intention att tala 

om och för att komma på rätt spår igen. Om något är oklart under intervjusituationen 

kan intervjuaren ställa en tolkande fråga. Ett exempel kan vara: ”du menar alltså 

att…?”. Detta för att förvissa sig om att man tolkat det som sagts på ett korrekt sätt 

(Kvale 1997). 

5.2 Gruppintervju 

Svenning (2003) menar att en gruppintervju liknar en typ av gruppdiskussion där 

huvudmålet är att bilda en konsensusuppfattning kring ett visst fenomen. Då 

undersökningen syftar till att ta reda på hur lärare resonerar, diskuterar och socialt 

konstruerar de nya kursplanerna för naturkunskap blir gruppintervjun en 

datainsamlingsmetod som passar bra.  

Gruppintervju är en lämplig metod då man vill ta reda på hur individer i en grupp 

diskuterar ett givet ämne. Fokus ligger snarare på det kulturella än det individuella. 

Det socialkonstruktionistiska lyser således igenom eftersom man inte kan ta 

situationen från sitt sociala sammanhang och språket får realisera individernas 

upplevelsevärld. Dels genom att göra den begriplig men också genom att tillsammans 

skapa den (Billinger 2005). Gruppintervjun skapar således utrymme för den sociala 

konstruktionen och mötet undersökningen syftar till att undersöka. 

5.3 Genomförande av intervjuerna 

De två intervjuerna genomförs i grupper om två personer. Intervjuerna inleds med att 

de medverkande hälsas välkomna och informeras sedan kortfattat om intervjuns ämne. 

Dock utelämnas information och det specifika syftet och frågeställningarna. Därefter 

ges information om de etiska riktlinjer som följs under intervjun och i det fortsatta 

arbetet med analysen. Dessa följer nedan i punkt 5.7. Deltagarna informeras om att 

intervjun spelas in och även syftet till detta. Intervjun följer intervjuguiden (bilaga 1) 

vilken finns med som stöd för mig som forskare med föreslagna ämnesområden om 

samtalet behöver mer bränsle. 

Intervjun spelas in med två olika källor (dator och telefon). Detta för att ha en 

säkerhetskopia och för att minimera risken för att något inte skulle vara hörbart vid 

uppspelning eller liknande. Utrustningen testas innan intervjun.  
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5.4 Transkribering 

Det finns för och nackdelar med att spela in en intervju och sedan transkribera. Kvale 

(1997) menar att en av de stora fördelarna är att intervjuaren kan koncentrera sig på 

att intervjua och behöver inte anteckna allt som annars kan vara ett moment som stör 

koncentrationen. Några anteckningar under intervjun gjordes dock av det skälet att 

kunna ställa följdfrågor. En annan fördel med inspelning är att man kan vara säker på 

att allt som sägs under intervjun sedan finns tillgängligt för analys och missas inte vid 

anteckningsförfarandet. De nackdelar som en transkribering kan innebära är att man 

ska översätta ett talspråk till skriftspråk och kan i den processen förlora en del 

information som inte endast handlar om själva orden. Kvale menar t.o.m. att det inte 

finns någon sann och objektiv översättning från det talade till det skriftliga. 

Transkriberingen har i denna undersökning gjorts mycket noggrant och gester som 

pauser, skratt och andra ljuduttryck även skrivits ner. Transkriberingen har gjorts så 

fort som möjligt efter intervjun. För att kunna vara konsekvent har vissa regler för 

transkriberingen satts upp. 

 Ett uppehåll i ett resonemang markeras med tre punkter … 

 För att förstå när en person ironiserar eller liknande har skratt märkts ut med 

[skratt] 

 Andra kommentarer runt intervjun som inte skrivs inom hakparentes [] 

 Olika ljud som anses relevanta märks ut. T.ex. eh eller mmm 

 De intervjuade personerna tilldelas pseudonymer. De två från den första 

intervjun kallas 1a och 1b, de två från den andra intervjun kallas 2c och 2d 

 

5.5 Analysmodell och resultatredovisning 

Enligt Kvale (2007) finns ingen standardform för hur resultat ska redovisas. Det blir 

därför forskaren som agerar tolk åt läsaren med utgångspunkt i den empiri som 

samlats in. Forskarens uppgift blir även att plocka fram olika perspektiv, sammanhang 

och struktur ur intervjuerna. Rent praktiskt har analysen genomförts genom att läsa 

igenom och läsa om utskrifter av intervjuerna. Detta för att en global förståelse och 

för att lyfta ur särskilda teman. Detta kallar Winter Jørgensen & Phillips (2000) för 
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det första steget i ”kodning”. När förståelsen för ett visst tema ökar kan man sedan gå 

tillbaka till texten för att hitta fler exempel.  

Som utgångspunkt i analysen har jag utgått från fyra punkter hämtade från Holmberg 

(2010). 

 Hur konstrueras ämnet, eleverna och lärarna? 

 Vilken funktion har dessa konstruktioner? 

 Vilka blir effekterna? 

 Med vilken variation konstrueras de olika kategorierna? 

Hur något konstrueras beskriver om hur en person talar om en viss sak. Exempelvis 

om hur elever konstrueras i lärarnas berättelser om den nya kursplanen som är aktuellt 

för denna studie. Holmberg (2010) skriver om att människor kan konstruera olika 

versioner utav samma fenomen eller händelse. Det betyder att lärarna kan tala om ett 

visst fenomen där detta får olika betydelse. De konstrueras således med variation. Ett 

exempel på detta kan vara olika sätt att tala om kunskap. Vilka effekter en viss 

konstruktion får berättar om vad det får för konsekvenser för praktiken. Som exempel 

kan nämnas att en konstruktion av elever som oförmögna att ta egna initiativ kan få 

effekten att undervisningen inte tränar elevernas initiativförmåga. Effekten av detta 

blir att de mål som handlar om detta således blir svåra att uppnå. 

5.6 Urval och metodkritik 

Jag har valt att göra två gruppintervjuer på en skola där jag känner lärarna sedan 

tidigare. Lärarna intervjuas i grupper om två lärare per intervju. Fördelen jag ser i att 

jag känner dessa lärare är jag hoppas de vågar tala mer fritt inför mig. Det kan å andra 

sidan kritiseras eftersom det även kan tänkas att de förväntas svara på ett visst sätt 

inför mig. Detta måste tas med i beaktning när man tittar på resultaten. Jag har dock 

varit noggrann med att poängtera att jag inte är ute efter någon förskönad sanning. 

Man kan även diskutera hur min roll som intervjuare påverkas utav det faktum att jag 

känner de jag intervjuar sedan tidigare. Det kan tänkas att jag har förutfattade 

meningar om hur de ska vara och hur jag tolkar deras resonemang. Även detta måste 

finnas med som bakgrund när man analyserar resultaten eftersom det är i det sociala 

mötet, i detta fall gruppintervjun allt formas och skapas mening kring. Jag som 

intervjuare är i allra högsta grad delaktig i detta sociala möte och med den 
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bakgrunden, att jag känner de jag intervjuar kanske i ännu större utsträckning. Detta 

ser jag dock inte som en nackdel men det måste ställas i förhållande till den analys 

som följer. 

 

5.7 Etiska ställningstaganden 

Inför en vetenskaplig undersökning ska vikten av forskningen ställas mot skyddet av 

individen. Den förväntade inhämtningen av kunskap måste vägas mot de eventuella 

risker man utsätter de deltagagande för (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom jag valt att 

fokusera på hur lärare diskuterar om de nya kursplanerna är det endast lärare som 

kommer att deltaga i min undersökning. Det är således myndiga personer som deltar 

av fri vilja och risken att någon deltagare skulle fara illa utav undersökningen är inte 

så stor.  

5.7.1 De fyra huvudkraven 

Det finns enligt författarna fyra etiska huvudkrav som ställs på forskningen. Jag 

kommer nedan att redogöra för dessa samt för hur dessa krav uppfylls i denna 

undersökning. 

Informationskravet  

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings 

syfte” (Forskningsetiska principer, s.7). De inblandade ska således informeras om 

syftet med forskningen och villkoren för deras deltagande. Deras deltagande ska vara 

frivilligt och de kan när som helst välja att avsluta sitt deltagande. Viktigt är även att 

redogöra för hur resultaten kommer redovisas och vem som finansierar projektet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

De deltagande i undersökningen får denna information i sin inbjudan och detta 

redogörs även strax innan intervjuerna påbörjas. 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Forskningsetiska principer, s.9).  Eftersom det i min undersökning är en fråga om 

frivilligt deltagande där deltagarna tackat ja till att medverka är detta krav uppfyllt. 
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De deltagande ska när som helst kunna avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002). De deltagande informeras i inbjudan samt strax innan intervju om att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, s.12). De deltagandes identiteter ska ej 

kunna identifieras av utomstående. Man ska som forskare försvåra för andra att kunna 

identifiera de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). I undersökningen är det ej 

motiverat och inte heller intressant att avslöja skolans identitet eller geografiska läge. 

Eftersom pseudonymer kommer användas och skolans geografiska läge inte kommer 

avslöjas blir det väldigt svårt att identifiera de deltagandes identiteter för någon 

utomstående. Deltagarna informeras i brev samt strax innan intervju om dessa 

premisser. 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, s. 14). Den empiri som insamlas kommer inte 

att lämnas till någon utomstående utan endast användas för denna undersökning. 
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6. Resultat och analys 

I denna del redogörs resultaten och analysen av det intervjumaterial som samlats in. 

Resultat och analys redogörs tillsammans på ett sätt där citat hämtade ur 

intervjuerna följs av analys. De huvudkategorier som används kommer från 

undersökningens syfte, alltså fokuseras på ”hur lärarna konstruerar kursen, eleverna 

och sig själva”. 

Jag vill påminna om de pseudonymer som används. 1a och 1b för de två deltagande i 

första intervjun. 2c och 2d för de två deltagande i den andra intervjun samt M för 

intervjuaren. 

6.1 Hur konstrueras lärarna i samtalen? 

Här redogörs för de olika sätt lärarna talar om sig själva under intervjuerna. Dessa 

har delats in i underrubriker. 

6.1.1 Att ge sina elever 

Här är ett citat där läraren lyfter fram ett avsnitt ur kursplanen som handlar om att 

utveckla förståelse i yrkesliv och vardagsnära situationer. 

2c: Ja då är det här, utveckla förståelse… i så väl yrkesliv som vardagsnära 

[med betoning på vardagsnära] situationer. Och då tänker jag genast, ah, hur 

ger jag detta till mina elever. Ja, hur ska jag få dem att förstå detta i 

vardagen… att det är viktigt för dem det jag… tar upp. 

 

Här är det kopplingen mellan det som finns utanför skolan och naturkunskapen som 

det är angeläget att skapa förståelse för. Denna förståelse konstrueras i detta uttalande 

som något läraren kan ge till sina elever. Läraren framställer också sig själv som den 

som kan få eleverna att förstå detta. I båda fallen skapas läraren som ett medium för 

kunskapen och elevernas eget kunskapssökande och aktivitet ges inget utrymme. En 

sådan konstruktion kan ha funktionen att upprätthålla en relation där läraren har 

kontrollen över lärandet och där läraren dessutom intar en överordnad position i 

förhållande till eleven. Samtidigt blir eleven underordnad och får följa lärarens 

instruktioner.  Relationen mellan lärare och elev bygger här på att läraren bestämmer 

och elevens uppgift blir att följa med i en lärarstyrd verksamhet. Effekterna av en 

sådan undervisning, där läraren är den som helt styr, blir att mål som inriktas mot att 

eleven tar egna initiativ blir svåra att uppnå. I detta citat talar läraren om att ge för att 
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eleverna ska kunna utveckla förståelse kring ett specifikt område. Här blir ”GE” ett 

sätt för läraren att formulera sig kring lärandet i undervisningen. 

I det kommande citatet talar läraren om ett annat avsnitt ur kursplanen som handlar 

om att använda digital teknik.  

2d: Mmm, ska jag? Jag strök under här att man ska ge elever möjlighet att 

använda digital teknik… för det visste inte jag. Det hade jag inte sett riktigt 

innan… Så det har jag inte tänkt på att… det gör man ju men jag visste inte att 

det stod med. 

 

I detta citat talar läraren om att ”ge” för att det [tycks] stå så i kursplanen som läraren 

läser ur. Det visas således på en variation hur lärarna talar om att ”ge sina elever” på 

olika sätt. Ordet ”ge” får på så sätt olika betydelser. Det som händer i detta citat är att 

läraren får syn på att ett specifikt undervisningsinnehåll, som handlar om digital 

teknik, ska ingå i undervisningen. Det framstår som att läraren inte kände till detta 

sedan tidigare även om denne använder det i sin undervisning. Läraren ska därför ge 

eleverna eftersom det står formulerat i kursplanen. 

 

6.2 Hur konstrueras eleverna i samtalen? 

6.2.1 Elevers förmåga 

I kommande citat talar läraren om ett avsnitt i kursplanen som handlar om att eleverna 

själva ska föreslå en undersökning för betyget E. 

2d: Sen har jag också strukit under att de ska föreslå och utföra en enkel 

naturvetenskaplig undersökning. Att utföra kan jag tycka är… men att 

föreslå… ofta så hjälper vi ju dem med att eh, ”undersök det här”… alltså så. 

M: Ja. 

2d: Jag tänker att det nog vara svårt för en del elever… att bara kunna föreslå 

det själva. 

2c: För många är det så… skulle jag vilja säga. För de grupperna jag har är 

de det. För jag har yrkeselever. 

2d: mmm 

M: Och detta finns med för betyget E där ja? 

2d: Det är redan för betyget E. 

M: Ja. 

2d: Jag hade mer gillat ”vidare föreslår… eller utför” 

2c: Ja, eller ”med hjälp, med handledning” alltså borde det ju vara på betyget 

E. 
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M: Så att de får lite mer hjälp? 

2d: Ja egentligen bara att de utför det kan jag tycka. Alltså att vi säger till 

dem ”så här man under söka det” och så gör de det. 

 

Eleverna konstrueras här som oförmögna att föreslå en egen undersökning. De 

konstrueras dessutom åter igen som underordnade då de ska göra som läraren säger åt 

dem. Funktionen med hur läraren pratar om eleverna blir att upprätthålla relationen 

där läraren är överordnad eleven som gör vad den bir tillsagd att göra. Det antyds 

dessutom att eleverna inte själva är kapabla till att föreslå en egen undersökning. Det 

visas en variation gentemot hur eleven framställdes under föregående rubrik eftersom 

det inte endast talas om att läraren ska ge, utan även att eleven efter instruktion ska 

göra vad läraren beordrar då eleven inte själv har förmågan som krävs. Det visar prov 

på en mer auktoritär ledarstil. Effekten av att läraren ser sina elever som oförmögna 

att själva föreslå en undersökning blir här uppenbar eftersom det är ett av 

kunskapskraven för betyget E. Det finns alltså en risk att detta krav inte uppnås. 

6.2.2 Elevgruppen 

I följande citat talar läraren om en grupp elever och deras mål med kursen. 

1b: … Samtidigt har jag ju lite, alltså det är en grupp där siktet på betygen 

inte är så högt. Vilket innebär att jag har kunnat fokusera på att få med alla 

saker på ett bra sätt och ge dem möjlighet att öva alla förmågor de behöver 

för i alla fall godkänt, eller ja, E. 

M: ja 

1b: Så jag har inte, så mycket, satt mig in i de högre betygskraven som de 

lägre. 

 

Här är det kopplingen mellan betyget E och en grupp där ”siktet på betygen inte är så 

högt” ställt som blir intressant. Eleverna konstrueras här som en grupp som är nöjda 

med betyget E och läraren talar åter igen om att kunna ge. I detta fall får ”att ge” 

betydelsen att läraren kan ge eleverna möjlighet att öva de förmågor som specificeras 

för betyget E då dessa inte siktar högre. Att läraren konstruerar eleverna som en grupp 

nöjda med betyget E och att läraren kan tillgodose detta kan ha funktionen att 

motivera ett utförande av kursen där flertalet elever får betyget E. Att läraren 

dessutom i sista meningen talar om att denne inte behövt sätta sig in i de högre 

betygskraven visar på att en möjlig funktion av resonemanget kan vara att ursäkta att 

läraren inte hunnit sätta sig in i alla betygskraven. Effekten av sådan undervisning där 
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eleverna ses som en grupp som är nöjda med betyget E blir att högre betyg kan bli 

svåra att uppnå. Undervisningen riskerar att inte bli individanpassad och eleven ges 

inte heller någon sporre att sikta på högre betyg.  

Dock skulle en annan effekt utav en kurs som fokuserar på betyget E kunna vara att 

flertalet elever blir godkända eftersom det ges ett stort utrymme för att diskutera vad 

som krävs för att uppnå betyget E.  

 

6.3 Hur konstrueras kursen i samtalen? 

6.3.1 Det naturvetenskapliga arbetssättet 

I följande citat talar läraren om kursplanens centrala innehåll (för kursen 1a1). 

1b: … Jag tycker att eh, med de här tre ganska stora punkterna på slutet, vad 

gäller arbetsmetoder och förhållningssätt och annat med naturvetenskap, så 

känns det som att det är ganska stort tryck på naturvetenskapligt arbetssätt. 

Samtidigt som om man läser de första punkterna så känns det som att de har 

blivit mer åt det allmänna samhällshållet, att de passar bättre till de som ska 

läsa kursen d.v.s. alla förutom naturvetarna och teknikerna. Ehh, att det 

liksom… de ska kunna de naturvetenskapliga arbetsmetoderna och tankesättet 

samtidigt som man ska kunna diskutera det ur ett mer samhällsvetenskapligt 

perspektiv. 

M: Ja 

1b: alltihop… känns det som… ehh, och kanske ännu mer när man läser 

kunskapskraven som inte heller i alla lägen är så naturvetenskapligt inriktade, 

även om det står naturvetenskapligt emellanåt så handlar det mycket om, 

liksom, samhälleliga, fenomen.   

 

I citatet talar läraren om att det läggs ett stort tryck på det naturvetenskapliga 

arbetssättet samtidigt som denne upplever att kursen blivit mer åt ”samhällshållet”. 

Kursen konstrueras av läraren som ”mer allmän” och samhällsvetenskaplig än 

naturvetenskaplig. Detta beskrivs tydligt i den sista meningen då läraren säger att 

det ”står om naturvetenskapligt emellanåt” men att det ändå handlar om ”samhälleliga 

problem”. Att beskriva hur kursplanen betonar det naturvetenskapliga arbetssättet och 

samtidigt tala om att en mer samhällelig kurs passar bättre till de elever som ska läsa 

den kan ha funktionen att beskriva en åsikt om att det innehåll i kursplanen som 

handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet inte passar dessa elever. Detta kan få 

effekter för undervisningen som innebär att läraren underskattar elevernas förmåga att 
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arbeta naturvetenskapligt och därför inte ger dem möjlighet att utveckla dessa 

förmågor. De mål som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet riskerar då att 

inte uppnås. 

6.3.2 Tidsram och betyg 

I följande citat talar läraren om det centrala innehållet i kursen på följande sätt: 

1a: Ja, för ibland kan man ju ha, liksom, om jag ska diskute… ska jag ta upp 

frågor om hållbar utveckling när det gäller energi, klimat, ekosystempåverkan. 

Då ställer man ju sig frågan då som lärare att,… Ska jag då… men då måste 

jag väl först gå igenom olika energislag, miljöpåverkan… då måste jag ju ta 

upp klimatpåverkan, då måste jag gå igenom ekologi, alltså, då går ju 

veckorna… 

1b: Ja 

1a: … månaderna, och sen efter det, då kan jag väl ha… då är det vettigt att 

ta upp de här frågorna. Så är ju det första man tänker, vi måste ju fixa basen 

först. Men frågan är ju om där finns tid med det? Skulle man kunna ta upp 

frågor om hållbar utveckling, ehh, ja kanske mer åt samhällsperspektivet. Man 

plockar någonting som är aktuellt nu i media eller vad som händer i världen, 

och ta upp det på, ehh, ja, alltså väldigt allmän nivå. Så jag släpper kraven, 

(jag vet inte ens hur läroboken ser ut) [sägs som en hastig parantes], jag 

släpper kraven på faktagenomgångar och så. Det är ju inte så många timmar 

man har på en termin. 

 

Här läser läraren ur kursens centrala innehåll och talar sedan vidare om att ”veckorna 

och månaderna går”. Kursen konstrueras som en kurs med ett stort centralt innehåll 

med för lite tid till sitt förfogande för att hålla den på en nivå som är högre än allmän 

och att krav på faktagenomgångar måste släppas för att hinna med. Funktionen med 

att konstruera kursen på detta sätt kan vara att lägga över ansvaret på ett för stort 

innehåll i kunskapskraven om dessa inte uppnås. Det blir inte längre lärarens ansvar 

eftersom de rätta förutsättningarna inte ges. Effekterna av en syn på kursen som för 

stor i förhållande till tid kan vara att kursen blir stressad och eleverna inte får ro att ta 

till sig av dess innehåll och utveckla de förmågor som krävs. 

I följande citat talar läraren om bedömningen för kursen: 

1a: Så mer fokus på förmågor snarare än själva stoffet. Men ha full täckning, 

eh, efter en femtiopoängskurs för alla dessa skrivelser där står i 

kunskapskraven, om man nu skulle få en elev som är riktigt… vi säger man ger 

vg till en elev… ehh, förlåt B… som då är lite på hugget och, ja men nu vill 

jag verkligen veta varför det blev B och inte A. Då… ja… att ha den 

täckningen 
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1b: Ja och det måste man ju. 

1a: Ja men det är ju… det blir väldigt mycket att bedöma. 

 

Läraren beskriver här en problematik med många skrivelser för att bedöma eleverna. 

Kunskapskraven för kursen konstrueras som svåra att ”få täckning för” under en 50-

poängskurs. Det visas en variation på tidsaspekten gentemot föregående citat eftersom 

den knappa tidsaspekten där ansågs problematisk ifrån ett innehållsperspektiv. I detta 

citat beskrivs tidsaspekten som problematisk ur ett bedömningsperspektiv och att 

läraren anser sig ha svårt att kunna motivera för eleven varför den fått ett visst betyg. 

Funktionen med att beskriva kunskapskraven som många och svåra att ha täckning för 

kan vara att betona ett missnöje med en för stor textmassa och antal formuleringar i 

kunskapskraven och att lägga över ansvaret på den detta om problem med att 

motivera ett betyg uppstår. Effekterna av detta skulle kunna bli att lärare inte vill sätta 

ett visst betyg för att undvika att tvingas stå till svars för ett visst betyg inför en elev 

då denne inte känner sig ha täckning och kunna motivera varför. Risker med att ”för 

höga” betygs sätts finns. 

I följande citat har läraren fått en fråga om hur den nya kursen skiljer sig från den 

gamla och svarar. 

2d: Jag känner inte egentligen att själva alltså, om man har en större kurs att 

undervisningen blir så annorlunda för det är ju samma saker man tar upp och 

så. Det jag kan känna är lite med de nya betygen är att… det blir lite tråkigare 

kan jag tycka. För det är bara att ”ju utförligare, ju mer detaljerat” man kan 

desto bättre är det så det är egentligen… ja… jag kan tycka att det är en liten 

tillbakagång till att eh… kunna rabbla så mycket som möjligt. Men jag känner 

att jag måste jobba lite mer med betygskraven också… det kan hända att jag 

ändrar vad jag tycker och hur jag tolkar den sedan. 

 

[I citatet nedan fortsätter läraren sitt resonemang på samma tema. Detta efter 

några korta kommentarer av den andra läraren.] 

2d: Nej… jag kan känna lite det här med eh, just det här med den praktiska 

biten. Just med de andra betygskriterierna så var det… där tyckte jag det var 

tydligare var utvecklingen var att, för G skulle man egentligen bara redovisa 

vilket resultat det var, och för VG så skulle man ju tolka det och för MVG så 

skulle man liksom komma med slutsatser och koppla ihop med om hur det 

faktiskt är i verkligheten och så där. Och här känner jag inte alls att det är, 

här är det bara att man ska ”redogöra utförligare” för hur man gjorde 

laborationen. Det handlar egentligen inte om hur mycket mer man har förstått 

av den. Jag känner inte att det är lika tydligt i alla fall. 
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M: Okej 

4d: Sen undrar jag också, är man bättre eller är man mer kunnig i 

naturkunskap om man kan… mer detaljer, utförligare detaljer eller det 

utförligare… ehh… och så eller om man har en större förståelse eller vad man 

ska säga. Jag är skeptisk… alltså jag är inte helt övertygad om att den som är 

väldigt duktig på att memorera... det kan ju vara så att en elev som är väldigt 

duktig på att memorera, som inte riktigt förstår vad det handlar om, utan bara 

upprepar det man har sagt eller det som står i boken… det tycker jag, det 

behöver ju inte vara den som har…  

 

 

Läraren talar här om att det som utmärker sig störst som skillnad gentemot den gamla 

kursen är betygskraven. De nya betygskraven konstrueras som tråkigare och som en 

tillbakagång till något sämre där vikten av att rabbla så mycket som möjligt sågs som 

viktigt. Betygskraven för den gamla kursen konstrueras som tydligare vad gäller 

bedömning av det praktiska arbetet. Formuleringarna ”redogöra utförligare” och ”mer 

detaljerat” konstrueras av läraren som ”att vara duktigare på att memorera. Läraren 

visar dock en viss osäkerhet genom att förklara att denna kan ändra uppfattning om 

vad den tycker senare. Genom att konstruera den nya kursen som en tillbakagång till 

något negativt d.v.s. till att kunna memorera och dessutom konstruera kursen som 

tråkigare får detta som möjlig funktion att motivera sin kunskapssyn där utförligare 

och mer detaljerade kunskaper inte ingår. Effekterna av att läraren konstruerar 

formuleringarna som att vara duktigare på att memorera kan vara att läraren letar efter 

sådana kvalitéer då denne bedömer sina elever. 

Läraren i det kommande citatet talar vidare om formuleringarna som precis 

behandlats som ett svar på den föregående lärarens resonemang. 

2c: Men man kanske inte måste lägga just utförligt, att man kan mer 

sakkunskaper, i ordet utförligt. ”Diskutera utförligt och nyanserat utifrån 

några exempel…” Jag menar här är ju, för mig är det även att man ska kunna 

utförligt dra slutsatser alltså… alltså att det är den typen och inte bara 

sakkunskaper… Jag vill nog gärna lägga in den… värderingen också. För mig 

är det inte bara att kunna precisera med utförligare detaljkunskap utan att 

detaljkunskapen ska leda till ett resonemang och i slutändan en slutsats eller 

en sammanfattning eller ett sammanhang. Så vill jag tolka det. 

  

Läraren visar här på en variation om hur lärarna resonerar om 

formuleringarna ”utförligt” och ”nyanserat” då denna konstruerar dessa på ett sätt där 
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eleverna måste kunna leda sina kunskaper till ett resonemang och kunna sätta dessa i 

ett sammanhang. Effekterna av att läraren konstruerar formuleringarna på detta sätt 

kan bli att sådana kvalitéer bedöms och att det inte räcker med ”detaljkunskaper” för 

att uppnå de betygskrav som uttrycker detta. Variationen mellan hur lärarna 

konstruerar dessa formuleringar kan således få effekten att elever bedöms på olika sätt 

beroende på vilken lärare de har. 

I det följande citatet jämför läraren det nya- och gamla betygssystemet.  

2d: och den är jättesvår. För det är olika meningsbyggnader på de olika 

betygskriterierna och de stämmer inte överens när man når en högre nivå… 

och det gör det här nu, det har de lyckats med här. På så vis, att det blir 

lättare att förklara betygsstegen för eleven. Ehh, men annars är det mer 

innehållet som är förändrat. Alltså nu, sex och samlevnad tog vi ju inte upp 

tidigare… att innehållet är nytt. Jag vill inte och ska inte jämföra… betyget E 

med betyget G t.ex. … så där kan jag inte se det lättare eller svårare med det 

nya eller gamla. För jag får ju inte jämställa dem. Och jag kan ju inte det 

eftersom det är ju nya ämnen med ju. Om man nu säger så, med a-kursen och 

ettan. Men om man ändå ska generalisera lite… så tycker jag det känns bra 

med de här nya betygsstegen. Jag tycker de är lagom många nu. Och det är ju 

just för de här som ligger på så väldigt starka G:n, men inte kommer över till 

VG-nivån. De har ändå ett steg till nu. Där man kan se lite tydligare 

att ”övervägande del” så kan man få det här betyget istället. Medan de som 

hade G, nådde man inte upp till alla VG-kriterierna så fick man ett G. Nu har 

vi det är steget ”övervägande delen” så får man ett betyg under. Och det 

känns rättvisare. 

 

Läraren talar framförallt om tre saker. Att det nya betygssystemet har samma 

meningsbyggnad för de olika betygsstegen, att innehållet är förändrat och att det är 

fler antal steg. Läraren konstruerar kunskapskraven för den nya kursen som mer 

rättvisa och enklare att förklara för eleven. Funktionen med att konstruera dessa på ett 

sådant sätt kan vara att visa sitt missnöje med den gamla kursens betygssteg då dessa 

ansågs vara för få och att en progression saknades. Effekterna av att konstruera 

kunskapskraven som mer rättvisa och med en tydligare progression kan bli att läraren 

har lättare att sätta rätt betyg som är rättvisa och speglar elevens kunskaper. 

I de citat ovan som handlar om betyg uppvisas en variation på hur lärarna diskuterar 

om de nya betygskraven. I ett av citaten konstruerar läraren betygskraven som svåra 

att ha täckning för och kunna motivera varför en elev fått ett visst betyg. I ett citat 

konstrueras betygskraven som en tillbakagång till något sämre och att utförligare och 
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mer detaljerade kunskaper får för stort utrymme. I det sista citatet konstrueras 

betygskraven som rättvisa och lagom många.  

 

6.3.3 Kritisk granskning 

I följande citat talar läraren om den sista punkten i det centrala innehållet för kursen 

som handlar om kritisk granskning. 

2c: Mmm, det är ju det här med kritisk granskning också, att det ska vara med. 

Det är en viktig punkt, och den är så viktig att den är med här 

också. ”Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan 

granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. 

M: Ja, tycker du den är viktig? 

2c: Ja, den är viktig och den tar en stor del av kursen egentligen, så att man 

kan inte bara hålla på med fakta utan det handlar om att förstå faktan på ett 

sätt som gör att man kan granska den. 

 

Läraren anser här att den kritiska granskningen är viktig och att den tar upp en stor del 

av kursen. Läraren konstruerar här kritisk granskning som viktig genom att ställa 

faktakunskaper som en motsats och konstruera den som något man ”inte bara kan 

hålla på med”. Funktionen med detta blir upprätthålla sin kunskapssyn där 

faktakunskaper inte ensamt kan dominera utan måste granskas kritiskt. Effekterna av 

en sådan kunskapssyn kan bli att undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla 

sin kritiskt granskande förmåga och därmed uppnår kunskapskravet som handlar om 

kritisk granskning.  

6.3.4 Moralisering 

I följande citat får lärarna frågan om hur de skulle sammanfatta kursen. 

M: Vad får ni annars för känsla av kursen… var tycker ni tyngdpunkten 

hamnar i den här kursen? Om man skulle sammanfatta att, det här är 

naturkunskap 1a1. Förstår ni hur jag menar? 

2c: Ja, 1a1. Det handlar ju om människans sätt att vara. Ganska mycket. Ur 

ett miljöperspektiv och ur ett samhällsperspektiv mot varandra. Att vara. Kan 

jag nog tycka. Om det nu var ett konstigt ord, att vara? 

M: Hur menar du då med att vara? I vilket sammanhang och…? 

2c: Ja alltså för att naturen ska fungera då… att, miljön ska fungera, ska vi 

pådyvla eleverna att ”nu måste du källsortera för att då kan vi få en bättre 

miljö” och ”du måste vara snäll och trevlig och vara tolerant mot alla andra”. 

2d: Ja, kanske då att man måste visa hänsyn mot miljön och mot varandra. 

2c: Hänsyn mot miljö och mot andra. 
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2d: Hänsyn mot varandra så man inte smittar varandra med sjukdomar och 

man slänger inte… 

2c: Tolererar varandras åsikter och… att vi tar hänsyn till miljön för 

kommande generationer. Hållbar utveckling och…  

2d: Hållbara relationer (skratt) 

2c: (skratt) Hållbar utveckling och hållbara relationer, det är de femtio första 

poängen 

2d: Ja det handlar väl om att de ska bli bra samhällsmedborgare egentligen. 

 

Då jag ber läraren att förklara vad den menar med ”att vara” väljer denne att tala om 

kursens anknytning till att fostra eleverna. Kursen konstrueras av lärarna som 

moraliserande och fostrande. Funktionen med hur de konstruerar kursen som 

moraliserande samtidigt som de skämtsamt talar om ”hållbar utveckling och hållbara 

relationer” kan vara att visa på sin övertygelse om att kursen i sig inte är tillräcklig för 

att forma eleverna till goda samhällsmedborgare. Detta beskrivs även i sättet läraren 

konstruerar kursen som ”pådyvlande”.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Här följer en kort sammanfattning av resultat och analys. Det som anses vara mest 

talande och intressant tas upp för att ge en överblick över resultaten. 

Lärarna 

I samtalen med och mellan lärarna konstrueras lärarna själva som ”de som ger”. 

Funktionen med detta kan vara att upprätthålla en relation mellan lärare och elev som 

överordnad och underordnad. Effekterna av en sådan undervisning kan vara att mål 

som handlar om egna initiativ blir svåra att uppnå. Lärarna talar dessutom om att ge 

med en betydelsemässig variation. Det talas om att ge elever det läraren själv är 

övertygad om är viktig men det talas också om att ge p.g.a. att något finns formulerat i 

kursplanen, något läraren inte ens visste om. 

Eleverna 

Eleverna konstrueras i samtalen bl.a. som oförmögna att föreslå en egen undersökning. 

Funktionen med denna konstruktion kan vara att åter igen upprätthålla lärarens 

ledande position som helt styrande över innehållet. Effekten av att konstruera 
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eleverna som oförmögna kan bli att de inte ges möjlighet att träna på detta och kan 

därför inte uppnå betyget E eftersom det är ett av kunskapskraven.  

 

Kursen 

Kursen i sig konstrueras med störst innehållsmässig variation när lärare får tala om 

den naturkunskapen. De talar om kursen som mer samhälleligt inriktad än tidigare och 

mer anpassad till de elever som ska läsa den. Detta gör att dessa elever konstrueras 

som sämre på att använda sig av det naturvetenskapliga arbetssättet. Effekten av en 

sådan konstruktion kan vara att mål som handlar om det naturvetenskapliga 

arbetssättet inte tränas och ej uppnås.  

Lärarna konstruerar kunskapskraven som en stor textmassa som är svår att få täckning 

för då elever ber om att få en motivering för ett visst betyg. Funktionen med denna 

konstruktion kan vara att belysa ett för stort innehåll på en för liten kurs. Effekten kan 

bli att lärarna sätter ett högre betyg för att undvika att behöva ställas till svars inför en 

elev. Lärarna talar dock med variation om det nya betygsstegen eftersom de av en 

lärare konstrueras som mer rättvisa. 

Kursen konstrueras också skämtsamt som moraliserande. Detta kan ha funktionen att 

visa på en skepsis om huruvida kursen ger de resurser som krävs för att forma 

eleverna i denna riktning.  
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7. Diskussion 

I diskussionen har jag valt att börja med att ställa mig den mest väsentliga fråga man 

kan ställa sig efter en undersökning, nämligen: Har syftet med undersökningen 

uppnåtts? Detta följs sedan av en koppling mellan teoridelen och resultat- och 

analysdelen. Underrubrik 3 ger förslag till vidare forskning och diskussionens sista 

del behandlar avslutande reflektioner. 

7.1 Syftet 

Syftet med undersökningen var att undersöka: 

 Hur lärare talar kring de nya kursplanerna i naturkunskap. 

 Hur lärarna konstruerar kursen, eleverna och sig själva när de talar om kursen. 

 Med vilken innehållslig variation de konstrueras kursen, eleverna och sig 

själva. 

Om jag skulle kort skulle sammanfatta hur lärare diskuterar om de nya kursplanerna 

gör jag det enligt följande:  

Eftersom intervjuerna inte var baserade på frågor och istället styrdes utav det lärarna 

strök under och valde att tala om blir de kategorier som utmejslats representativt för 

vad de ville tala om. Den största innehållsmängden och variationen finns under hur 

lärarna konstruerar kursen. Det kan således ses som en aspekt på om hur lärare talar 

om kursen. De fokuserar nämligen i störst utsträckning och med mest variation på 

kursens innehåll och utformning. Lärarna konstruerar övergripande kursen som mer 

samhälleligt orienterad, moraliserande, tidspressad och rättvis. 

Lärarna konstruerar sig själva som givare av undervisning och sätter sig i en position 

som överordnad. Eleverna konstrueras som mottagare och underordnade. Eleverna 

konstrueras dessutom som oförmögna att ta egna initiativ och som en grupp, inte som 

individer. 

 

7.2 Anknytning till teoridelen 

Nedan följer intressanta kopplingar mellan teoridelen som togs upp i kapitel 3 och de 

resultat som framkommit av studien. 
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7.2.1 Läroplanskoder 

Intressant är att lärarna talar om den nya kursplanen som moraliserade och att de ska 

skapa hänsynsfulla medborgare som tar ansvar för miljön och sina medmänniskor. 

Detta faller under Lindes (2008) moraliserande läroplanskod som har precis dessa 

motiv. Knyter man dessutom samman detta med de olika intressen av att formulera 

läroplaner som Imsen (1999) beskriver blir det intressant. Imsen beskriver att det 

finns politiska intressen, brukarintressen (näringsliv, föräldrar) och lärarprofessionens 

intressen. Detta skulle kunna spegla hur samhället sett på skolan tidigare och vilken 

riktning skolpolitiken tagit. Med tanke på lärarnas antydda skepsis emot att detta kan 

ges i kursen kan man reflektera över var dessa påtryckningar kommer ifrån. Är det 

politiker eller samhället eller kanske båda delar? Denna studie behandlar inte orsaken 

till varför kursplanen formulerats på ett visst sätt men jag vill ändå väcka frågan som 

intressant. 

7.2.2 Läroplanens fem ansikten 

Gundems fem ansikten av läroplanen blir intressanta när man diskuterar var denna 

studie placerar sig i förhållande till dessa (Imsen 1999). De blir också intressanta när 

man resonerar kring vidare forskning på området. Detta behandlas under punkt 7.3. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I denna undersökning har jag fokuserat på hur lärare talar om kursplanen. 

Undersökningen ger en förståelse utav lärarnas uppfattning av kursplanen och de 

punkter de tycker är intressanta att ta upp. Undersökningen ger dessutom en överblick 

om kursens innehåll från lärarens perspektiv eller det som Imsen (1999) hämtar från 

Gundems fem ansikten och benämner som ”den uppfattade läroplanen”. Intressant 

hade varit att ta sig ner för denna lista till den ”genomförda läroplanen”. Denna 

handlar om den faktiska undervisningen. Det blir enligt författaren aldrig som läraren 

tänkt sig i klassrummet och en fenomenografisk undersökning genom observationer 

hade varit av intresse och hade kunnat ställas i relation till denna undersökning. Vilka 

skillnader och likheter finns mellan hur lärare talar om kursplanen och hur den 

genomförs?  
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Vidare hade det varit intressant att gå ytterligare ett steg i Imsens läroplaner, till ”den 

upplevda läroplanen”. Imsen beskriver att hur läraren anser att denne genomför sin 

undervisning är en sak, den upplevda läroplanen beskriver istället hur undervisningen 

upplevs av sina elever. Det hade därför varit av intresse att undersöka hur 

undervisningen upplevs av eleverna. Även detta skulle kunna ställas i relation till 

denna undersökning och den föreslagna om den genomförda läroplanen. Allt detta 

tillsammans hade kunnat ge en bra bild utav kursen.  

Tankar väcks också på om det hade varit av intresse att undersöka om det finns några 

skillnader i hur de som formulerat kursplanerna tänkt sig kurserna och resultaten från 

de föreslagna forskningsområdena. Man kan ställa sig frågan om det blev det som de 

tänkte sig. I anknytning till detta vill jag återgå till mitt resonemang under stycket 

7.2.1 där jag i slutet resonerar kring i vems intresse kursplanen blivit mer 

moraliserande. Det hade varit intressant att undersöka den diskurs som varit i 

samhällsdebatten för att identifiera varifrån önskemålen om en sådan kursplan har 

kommit. Är det från politiker, samhället eller kanske utav forskare?  

7.4 Avslutande reflektioner 

I studien har jag fått sätta mig in i kursplanen för naturkunskap ordentligt. Jag har 

tillsammans med erfarna lärare fått vara med i samtal om kursplanen där de har fått 

lyfta fram intressanta synvinklar och synpunkter. Detta har gjort mig väldigt insatt i 

kursplanen och dess innehåll vilket jag anser är väldigt givande för mig och min 

kommande yrkesutövning. Intressant är också att jag genom min studie också bidragit 

till lärarnas kunskapsutveckling kring de nya kursplanerna. En av lärarna blir ju t.ex. 

varse om att det faktiskt står att denne ska arbeta med digital teknik i undervisningen. 

Läraren säger ju i och för sig lite urskuldande att denne gjort detta även tidigare, men 

har då inte vetat att detta är något som ingår i uppdraget. Lärarna uttryckte också efter 

intervjun att det var ett givande samtal där de tvingades stanna upp och reflektera.  

Att jobba med diskursanalys har varit en stor men givande utmaning och är för mig ett 

helt nytt sätt att analysera på. Jag tror att jag i framtiden kommer fundera mer än 

tidigare på hur folk talar om ett visst fenomen och det kan vara ett bra redskap att 

lättare kunna ”läsa mellan raderna”. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Intervjun inleds med att informera om vem jag är, var jag kommer ifrån och 

undersökningens syfte. Därefter informeras de deltagande vidare om de etiska 

riktlinjer som följs under och efter intervjuerna. Det är som följer: 

 Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan. 

 Alla uppgifter insamlas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor inte kan identifieras av utomstående. 

 Intervjun kommer att spelas in med diktafon och sedan transkriberas till text.  

 Det material som samlas in kommer endast att användas för min undersökning 

och inte lämnas ut till någon annan. 

 

2. De deltagande får vars ett exemplar av den nya kursplanen för naturkunskap. 

Dels den generella med ämnets syfte och även naturkunskap 1a1 med centralt 

innehåll och kunskapskraven. 

De deltagande får i lugn och ro läsa igenom det som delats ut och uppmanas 

att göra markeringar eller stryka under sådant de finner intressant. 

3. Intervjun börjar sedan med att de intervjuade får berätta om vad de strukit 

under och varför.  

 

4. Nedan finns förslag till ämnesområden som kan vara intressanta. Dessa ska 

inte ses som att de följs till punkt och pricka utan som stöd och förslag under 

intervjuns gång. 

 Skillnader gamla? 

 Tyngdpunkt? 

 Förskjutning mellan biologi, kemi, fysik, geovetenskap? 

 Mer styrt? Mer öppet? 

 Innebär förändring i undervisning, betyg, för elever? 

 Politiska krafter 
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Bilaga 2. Kursplanen 

Ämne - Naturkunskap 

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i 

biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och 

hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap 

möter samhällsvetenskap. 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning 

i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna 

utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i 

såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val 

och ställningstaganden. 

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge 

eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och 

arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla 

olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens 

resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa 

hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. 

Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska 

eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga 

kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. Undervisningen 

ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att 

söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap. 

 

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla följande: 

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att 

diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika 

handlingsalternativ. 

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor 

och i förhållande till hållbar utveckling. 
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3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna 

hälsan som för folkhälsan och miljön. 

4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion 

samt dess växelverkan med omgivningen. 

Kursplaner och betygskriterier 2011-10-12 14:18 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning…A9EDA0?subjectCode=NAK&courseCode=NAKNAK01a1#anchor_NAKNAK01a1 Sida 2 av 5 

[Visa/Dölj] 

5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan 

granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. 

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för 

samhällens framväxt och för människans världsbild. 

 

Kurser i ämnet 

Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper 

grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i 

elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 

1b. 

Naturkunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på naturkunskap 1a1. 

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 

betyg i kursen naturkunskap 1b. 

Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper 

grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i 

elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 

1a1 eller kursen naturkunskap 1a2. 

Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen 

naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b. 

 

Naturkunskap 1a1, 50 poäng 

Kurskod: NAKNAK01a1 

Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets 

syfte. 
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Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. 

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller 

konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring 

normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella 

hälsa. 

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, 

klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt 

kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. 

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att 

undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa 

företeelser i omvärlden under prövning. 

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva 

ovetenskapligt grundade påståenden. 

 

Kunskapskrav 

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 enkla 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 redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet 

och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i 

växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven 

översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som 

för folkhälsan. 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas 

till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och 
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föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan 

användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. 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. 

 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

 

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 välgrundade 

argument för dessa. 

Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och 

relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan 

med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt 

diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för 

folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument. 

Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas 

till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser 

och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för 

dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan 

användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom 

kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk 

granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt 

naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt. 
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Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

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 naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt 

för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge 

några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt 

ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. 

Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper 

om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och 

fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan 

eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens 

sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med 

välgrundade och nyanserade argument. 

Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas 

till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och 

nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger 

välgrundade och nyanserade argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan 

användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för 

den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas 

genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån 

några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för 

samhällets framväxt. 

 


