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Abstract 

This paper deals with how science teachers in the Swedish secondary school choose the content 
in the education they give to the pupils. What are the reasons for their choices and what do they 
think of the purpose of science in secondary school? Through interviewing science teachers the 
investigation shows that there are three different views of how to choose content  in the science 
education: one focuses on the processes of science itself, one integrates the socio-cultural 
aspects and one emphasizes the interests of the pupils. 
 
 

Sammanfattning 
 
Detta arbete har till uppgift att bidra till diskussionen om hur NO-lärare väljer innehåll i sitt 
ämne. För att ta reda på det gjordes en fokusintervju samt fem individuella intervjuer för att 
undersöka vad som ligger till grund för deras val av innehåll. Undersökningarna gjordes i två 
skolor i Stockholms län. 
 
Den metodform som passade bäst för ändamålet var den så kallade kvalitativa 
forskningsmetoden eftersom det skulle ge en större chans att komma närmare de intervjuade och 
kunna leda intervjun på en lite djupare nivå. Jag hade inte för avsikt att jämföra skolor eller 
lärare med varandra. Ändamålet var att se vilka möjliga sätt att se på innehållet i undervisningen 
som kan finnas.  
 
De slutsatser som nåddes är att det huvudsakligen finns tre olika synsätt; ett utgår ifrån framför 
allt vetenskapens sätt att se på och förklara naturens egenskaper, ett andra, som dessutom har en 
mer enhetlig syn på NO, har en mer sociokulturell förbindelse och ett tredje tar mera upp 
elevperspektivet i den mening att läraren tar upp det som eleverna ser som spännande, intressant 
och roligt.  
 
De tre synsätten är inte isolerade från varandra utan förekommer ofta flera samtidigt men det är 
alltid något av dem som hade en större vikt.  

 

Nyckelord 

Naturorienterande ämnen, NO, NV-didaktik, NO:s målsättning, NO:s syfte
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Bakgrund 
 
Under åren av utbildning på universitet har NO-lärarna läst många kurser i olika discipliner inom 
naturvetenskap (NV). De har läst kurser i bl.a. mikrobiologi, zoologi, ekologi, organisk kemi, 
elektromagnetism och biokemi. Tillsammans bildar kurserna den naturvetenskapliga plattform som 
NO-lärarna sedan ska använda i sin undervisning i naturorienterande ämnen (NO).  
 
På engelska är definitionen av naturvetenskap:  

(Natural) Science: the study of and knowledge about the physical and natural laws.” (Oxford Student’s 
Dictionary of English 2001:567) 

 
Det är alltså läran om den fysikaliska världen och dess lagar. Detta innebär att vetenskap jämställs 
med naturvetenskap som mer eller mindre synonymer. 
 
På svenska är naturvetenskap (NV) enligt Nationalencyklopedin  

den sammanfattade benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar. Hit 
brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap.” (Nationalencyklopedin 1994:14:69)  

 
Det är ungefär samma definition som Svein Sjøberg ger. Han skriver i ”Naturvetenskap som 
allmänbildning” att naturvetenskap (NV) är: 

 de ämnen eller vetenskaper som handlar om att beskriva och förstå naturen runt omkring oss, ämnen som 
biologi, fysik, kemi samt geologi, geofysik, etc.” (Sjøberg 2005:36) 

 
Följaktligen är NV läran om naturen, dess processer och lagar som studeras i olika kategorier eller 
ämnen för att möjliggöra en fördjupning. NV studerar således universum och livet i dess olika 
beståndsdelar.  
 
Vad är då NO?  Svein Sjøberg skriver: 

När vi använder begreppet naturorienterande ämnen betyder det skolans naturvetenskapliga ämnen, som 
ett eller flera ämnen som hämtar sitt innehåll i huvudsak från de här vetenskaperna. - - - Det viktiga är att 
få fram att skolans naturvetenskapliga ämnen inte kan deduceras eller härledas från naturvetenskaper som 
vetenskapliga discipliner. Mer konkret: skolans fysikämne är inte bara en miniversion av universitetens 
vetenskapsdisciplin fysik. Det bör i alla fall inte vara det.” (Sjøberg 2005:38) 

 
Sjøberg gör här en viktig poängtering när han säger att NO i huvudsak hämtar sitt innehåll från NV 
men inte är, eller bör inte vara, kortversioner av de disciplinerna. NV är således inte detsamma som 
NO? 
 
I Skolverkets kursplan säger man följande om de naturorienterande ämnena: 

 
BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande 
perspektiv, utgör tillsammans med kursplaner för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och 
komplettera varandra. De olika delarna bildar tillsammans det nationella uppdraget för Utbildningen i 
de naturorienterande ämnena. Studier inom det naturorienterande ämnesområdet kopplas samman med 
kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen. 
 

Vidare i kursplanen för naturorienterande ämnen (NO) står det: 
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Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat 
och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar 
utveckling och utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till 
ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med 
naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för 
systematiska undersökningar och välgrundade argument. (Skolverket 2007/2008) 

 
Under rubriken De naturorienterande ämnenas karaktär och uppbyggnad finner vi följande: 

 
I de naturorienterande ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om natur och 
människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att använda sig av dessa 
kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och hälsofrågor. 
 

Mycket betydelsefullt är också målen som finns beskrivna under rubriken Mål att sträva mot för 
de naturorienterande ämnena, till exempel: 
 

- tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig 
samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet, 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
 
- utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med 
respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden. 
 
- utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder 
till att teorierna förändras, 
 

 
Möjligen utgör inte styrdokumenten en tydlig definition av NO men säger rätt mycket om dess 
mål och syfte.  När man jämför betydelserna av NV och NO kan man konstatera att de inte är 
identiska. NO utgör redskapet för att eleverna ska kunna förhålla sig till naturvetenskap och är inte 
avsett att vara en förminskad eller förenklad version av de olika discipliner som ingår i 
naturvetenskap. NO ska göra NV begriplig, ge eleverna en helhetsbild av omvärlden och dessutom ge 
dem kunskaper nog för att kunna ta ställning i värdefrågor.  
 
Det innebär att NO-lärarna måste transformera sina kunskaper i NV till det redskap som NO ska vara.  
Till sin hjälp har lärarna styrdokument i form av läroplaner, kursplaner och betygskriterier m.m. 
Läroplanernas funktion har diskuterats i läroplansteorin. Själva begreppet introducerades av Urban 
Dahllöf och Ulf P. Lundgren (Sundberg 2007). Lundgren menar att det är ett sätt att undersöka 
utbildningsprocesser i tre avgörande frågor rörande läroplaner: målformulering, utväljande av kunskap 
och utveckling av metoder. Läroplaner är vidare enligt Lundgren inte enbart det juridiska dokument 
som styr skolans arbete utan samlar även de rådande tankarna i samhället om hur kunskaperna i skolan 
ska struktureras och sedan transformeras och kommuniceras till eleverna (Sundberg 2007).  
 
Även om måldokumenten ger specifika mål och syften är de mycket breda när det gäller hur 
undervisning ska organiseras. De ger lärarna ett visst manöverutrymme. Dessutom tolkar varje lärare 
målen vilket givetvis ger en variation av perspektiv. Det innebär att när lärarna löser 
transformeringssproblemet mellan NV och NO gör de det med samma variation.  

 
Transformationen är en viktig del av utbildningsprocesserna och utgör en plattform för 
kommunikation med eleverna. Det är ändå oklart hur det är då tänkt att NO-läraren ska organisera 
undervisningen. En fråga är om de tre ämnena fysik, kemi och biologi ska läsas var för sig eller i t.ex. 
ämnesövergripande teman. I kursplanen står: 
 

BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, 
utgör tillsammans med kursplaner för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och komplettera 



 7 

varandra. De olika delarna bildar tillsammans det nationella uppdraget för 
utbildningen i de naturorienterande ämnena.     (Skolverket 2007/08) 
 

Detta innebär att kursplanen inte reglerar om NO ska läsas i block eller varje ämne för sig. Hur 
undervisningen ska organiseras är inte heller tydligt uttryckt. Kursplanen slår fast vilka mål eleverna 
ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret, t.ex: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

beträffande natur och människa 

– ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling, 

– ha insikt i hur materien och livet studeras på olika organisationsnivåer, 

– ha kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom olika naturliga och tekniska system på 
jorden    (Skolverket 2007/08) 

 
 
Kursplanen säger alltså vad eleverna ska kunna när de går ut grundskolan men hur och när de olika 
kunskapsområdena ska behandlas anges inte. Detta ger lärarna stor möjlighet att använda sig av olika 
sätt att hantera valet av innehåll i undervisningen. 
 
 

Syfte 
 
Det är detta arbetes syfte att undersöka och bidra till diskussionen om hur NO-lärarna väljer innehåll i 
sin undervisning. Vad utgör grunden för deras val? 
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Tidigare forskning 
 
När det gäller undervisningen i skolan finns det olika sätt att tänka om ämnets syfte och innehåll.  
 
Enligt Douglas A Roberts (2007) finns det två skolor som han helt enkelt kallar för vision I och vision 
II. I den första anses NV vara en produkt av lagar och teorier som kommer av observationer, hypoteser 
och experiment. På det sättet är naturvetenskapsundervisning en väg att närma sig de vetenskapliga 
metoderna att analysera, förstå och se på världen. Vision II ser å andra sidan på NV i skolan med 
utgångspunkt från den roll som den har i samhället. (Roberts 2007:9) 
 
I vilket fall som helst handlar naturvetenskapsundervisning i skolan alltid, enligt de synsätten, om 
målsättning. Ska undervisningen ge en grund för fortsatta framtida studier inom naturvetenskap 
och/eller ett bra underlag för att kritiskt kunna hävda sig i den sociala utvecklingen?  
 
Svein Sjøberg ser i ”Naturvetenskap som allmänbildning” (2005) två sorters argument som han kallar 
för produktargumentet och processargumentet. Produktargumentet talar för vikten av NV för industrin, 
arbetet och andra delar av näringslivet, medan processargumentet innebär att man tar 
naturvetenskapens processer och metoder som verktyg för problemlösning. Han nyanserar sedan de två 
i fyra olika argument: ekonomiargument, nyttoargument, demokratiargument och kulturargument. De 
två första kan betraktas som ”produktargument” och de två sista som ”processargument” i samband 
med den roll som NV har fått och har i både historiskt och kulturmässigt samanhang (Sjøberg 2005: 
386).  
 
Roberts har en annan nyansering för sina två visioner. Efter att ha läst ett antal läroböcker och 
läroplaner i naturvetenskap indelade Roberts det syfte med NV-undervisningen som framträdde i 
dessa i sju olika kategorier som han kallar för emfaser (Roberts 1998: 5ff). I tabell 1.0 nedan kan man 
se att Structure of Science, Scientific Skill Development och Solid Foundation tillhör den första 
kategorin, eller visionen, då de mer poängterar NV som ett sätt att se på och analysera världen. 
Everyday Coping och Self as Explainer kan i högre grad ses som vision II då de mer baseras på den 
funktion som NV har i samhället. Däremot är Correct Explanations och Science, Technology and 
Decisions mer som en blandning av båda visionerna då de tar hänsyn till både det naturvetenskapliga 
sättet att se och förstå omvärlden och den roll som NV har kommit att ha i samhället. (Roberts 
1998:8f) 
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(Roberts 1998, 2007) 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1.0 Roberts emfaser i samband med Vision I och Vision II 
”Structure of science” 

 
”Scientific Skill 
Development” 

 

”Solid foundation” 
 

”… a definite orientation of 

science courses toward 

understandning how science 

funktions as an intellectual 

enterprise.” 

This is an emphasis that says to 

the student, in essence, that using 

the right process  (and using them 

well) inevitably will produce 

reliable knowledge 

 

”This emphasis stresses the 

need to become increasingly 

sophisticated as one develops 

”genuine” or ”deep” scientific 

understanding.” 

Vision I 

… en viss inriktning av en 

serie vetenskapliga kurser  

med tanke på förståelse om 

hur vetenskapen fungerar 

som intellektuell aktivitet. 

Den emfasen säger till studenten i 

allt väsentligt att att använda sig 

av den rätta processen ska 

producera pålitliga kunskaper 

Den emfasen poängterar 

behovet av att bli allt mer 

förfinad, genuin eller djup 

vetenskaplig förståelse. 

”Everyday coping” 
 

”Self as explainer”:  

”… science as a way to make 

sense of objects and events 

of fairily obvious everyday 

importance, and therefore to 

cope with them better by 

understandning them 

scientifically.” 

It differs from the Structure of 

Science in the extend to which it 

makes links between a particular 

idea in science and the scientific 

and the scientific and cultural 

framework of the era in which 

that idea developed. 

 

Vision II 

… naturvetenskap som ett 

sätt att förstå tämligen 

viktiga vardagliga saker och 

händelser och därför med ett 

bättre innebörd för att 

vetenskaplig förstå dem. 

Skillnaden i vetenskapens struktur 

i sin mest utbredda form som 

länkar en speciell idé i 

vetenskapen och det 

vetenskapliga och den här erans 

vetenskapliga och kulturella ram.  

 

Correct explanations ”Science, Technology and 
Decision” 

 

 Vision I & II 

”This was a part of the 

impetus to ”get behind” the 

alleged correctness in order 

to see why one declared 

ideas to be correct or 

incorrect …” 

”That is scientific knowledge has 

limitations in the practical arena 

of trying to make decisions about, 

say, the placement of a nuclear 

power plant.” 
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En annan forskare som skrivit om varför naturvetenskap ska studeras i grundskolan är Whynne 
Harlen. I ”Att våga språnget” (1996) resonerar hon om hur viktig naturvetenskap är för barnen för att 
de ska kunna förstå sin omgivning, sig själva och bättre kunna lösa de problem som de ställs inför till 
vardags i och med naturvetenskapens metoder och förhållningssätt. För det anser hon att man måste 
”bygga upp ett förråd av begrepp”. Det är de begrepp som ska ge eleverna den röda tråden som ska 
hjälpa dem att hitta ett sammanhang för sina egna erfarenheter och kunna se hur de hänger ihop 
(Harlen 1996:10). 
 
Det är alltså även för Harlen en fråga om målsättning och den avgörs i mångt och mycket dels av 
den roll som naturvetenskap har i samhället, dels av insikten att naturvetenskap väldigt mycket 
handlar om den rätta tolkningen av omvärlden. Hon hävdar att oavsett om man lär ut NV i skolan eller 
inte kommer eleverna att utveckla idéer och tankar om omvärlden. Om de grundar sig på slumpartade 
erfarenheter, utan att granska och examinera de händelserna kommer de att utveckla en falsk bild av 
hur världen ser ut och fungerar (Harlen 1996:11). Därför är NV i grundskolan av stor vikt för att 
eleverna ska få en korrekt uppfattning om sig själva och sin omvärld.  
 
Bland svenska forskare som behandlat valet av innehåll i NO-undervisningen finns Tomas Englund 
(Englund 1998). Englund talar om att val av innehåll kan göras på många olika sätt. Han ser framför 
allt tre olika förhållningssätt som han kallar Three Conceptualizations of Educational Content: 
 

Epistemic (School Subject) Content. This version is determined essentialistically and Scientistically. ---its 
basis is a school subject´s relationship to an underlying scientific disclipline, for example, central concepst 
as gravity, power, chemical bonds, photosynthesis, electricity, and so on.  
 
Knowledge Content. This version is derived by analysis of relations- such as the relationship between 
individual and society, individual and nature, and so forth- which are dealt with, explicitly or implicitly, as 
educational content. --- 
 
Socialization Content. This version of educational content is developed out of knowledge content analyses. 
Socialization content includes the different meaning-creation contexts or discourses where different 
conceptualizations of the relation studied (Knowledgw kontent) are expressed… for example patriarchal, 
scientific-rational, or democratic. (Englund 1998: 19-20) 
 

Englund menar alltså att förhållningssätten kan indelas i:  
1. Kunskapsteoretiskt innehåll som innebär rena faktakunskaper i t.ex. gravitation.   
2. Kunskapen sett utifrån relationer mellan individen och samhället eller naturen som indirekt 

eller direkt påverkar innehållet i undervisningen. 
3. Socialisationsinnehåll ur olika perspektiv som t.ex. patriarkal, vetenskapligt rationell eller 

demokratisk.  
 
Om man jämför Englunds begreppsbildning med Roberts vision I och II finns det likheter mellan de 
två men Englund introducerar här två nya dimensioner; individens relation till samhället och naturen 
och förhållanden mellan olika värderingar såsom patriarkala, rationellvetenskapliga eller 
demokratiska. Epistemic content överensstämmer väl med vision I. Jag anser att Englund och Roberts 
kompletterar varandra på ett bra sätt. 
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Däremot finns i mitt tycke en stor skillnad när man jämför Roberts visioner med Sjøbergs nytto- och 
processargument, framförallt när det gäller nyttoargumentet som knyts till de ekonomiska behoven 
såsom industri, arbetsmarknad, osv. Men även processargumentet som handlar mer om 
problemlösning och metoder utgör en viss skillnad gentemot dem. 
 
För Harlen är det viktigaste den rätta uppfattningen av omvärlden, en uppfattning som eleven kommer 
att missa om han eller hon inte undervisas i NO. Harlen har en speciell prägel som på det viset skiljer 
sig från både Sjöberg, Roberts och Englund.    
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Frågeställning  
 
 
Alla forskare som nämns ovan betraktar målen som mycket väsentliga när man ska välja väg till vad 
man ska undervisa. Men olika forskare ser lite olika på de målen. Roberts två visioner är ett försök att 
tydliggöra naturvetenskapens tudelade roller. Harlem betonar framför allt det rent vetenskapliga i 
undervisningen medan andra som Roberts och Englund även framhåller naturvetenskapens inverkan 
på samhället. Målen kan dessutom påverkas av olika omständigheter och därmed få innehållet att 
förändras. Man kan undra om NO-lärarnas syn på målen med undervisningen på samma sätt påverkar 
vilka vägar de väljer och får dem att skiljas åt och kanske även att bilda olika idéströmmar.   
 
I det sammanhanget är det befogat att fråga: 

• Vilka är NO-lärarnas mål med naturorienterande ämnen i skolan? 
• Av vad och hur påverkas dessa mål? 
• Hur och vad väljer NO-läraren innehåll i undervisningen? 
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Metoder 
 
 
Hur gick jag tillväga för att undersöka ämnet? Vilka källor använde jag mig av och hur behandlade jag 
den samlade informationen? När jag tänkte på de frågor jag ville undersöka ansåg jag att det som låg 
närmast till hands och det som troligen kunde leda mig djupast på spåret var att fråga NO-lärarna 
själva.  
 
Den form som passade bäst för ändamålet var den så kallade kvalitativa forskningsmetoden. För det 
första för att det skulle ge en större chans att komma närmare de intervjuade och kunna leda intervjun 
på en lite djupare nivå. En annan orsak var att jag inte avsåg att kvantitativ jämföra skolor eller lärare 
med varandra utan ville se vilka möjliga sätt att se på innehållet i undervisningen som kunde finnas. 
Jag utgick inte heller från att vissa kunde resonera på ett visst sätt medan andra på ett annat osv. Det 
var inte just i detta fall lika relevant att få något slags numeriskt resultat.  
 
Å andra sidan kan man inte dra några generella slutsatser eftersom det är mycket svårt att veta i vilken 
utsträckning de resultaten man får gäller. De två skolorna är dock onekligen en del av verkligheten i 
de svenska skolorna, vilket betyder att de ståndpunkter, synvinklar och värderingar som vi hittar i 
informationsmaterialet som undersöks i detta arbete är en del av verkligheten bland NO-lärare.  
 
Idén att ha en fokusintervju som inledande fas hade sin utgångspunkt i det som Victoria Wibeck i 
”Fokusgrupper” påpekar som dess främsta funktion, det vill säga att generera idéer till de enskilda 
intervjufrågorna. Dessutom utgör de, som hon också anmärker, ett bra komplement till de individuella 
intervjuerna (Wibeck 2007:23f). Dessa egenskaper passar väldigt bra till de frågor som detta arbete 
syftar till att få svar på. 
 
Det är viktigt att komma ihåg, såsom det framgår i ”Fokusgrupper”, att det är en slags gruppintervju 
men däremot är inte alla gruppintervjuer en fokusintervju. En av de saker som särskiljer de två 
kategorierna åt är det faktum att ”ämnet bestäms av forskaren”. ”Detta skiljer en fokusgrupp från 
datainsamlingsmetoder där gruppdiskussionerna uppträder spontant och ingen fungerar som moderator 
(till exempel sådana diskussioner som en deltagande observatör kan påträffa under fältarbete)” 
(Wibeck 2007:23f). 
 
Jag har även använt mig av halvstrukturerad forskningsintervju, som ett sätt att komplettera och 
försöka gå lite mer på djupet. Det innebär att fokusintervjun inte bara skulle ge en grund för att se 
vilka frågor som var mest relevanta att ta upp i de enskilda intervjuerna, utan de utgjorde ett sätt att de 
båda intervjuformerna skulle komplettera varandra, vilket de också gjorde. 
 
När det gäller de individuella intervjuerna grundades de på Steinar Kvales ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” (1997). Kvale menar att ”Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal och 
den är ett professionellt samtal (Kvale 1997:13).” En av de formerna är ”en halvstrukturerad 
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livsvärldsintervju” som definieras som dess syfte, alltså ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomens mening (Ibid.).” Med hjälp av detta ville jag 
undersöka hur lärarna själva ställde sig till problemet med att transformera de kunskaper man har fått 
på universitetet till sin grundskoleundervisning liksom hur de ser sitt eget ämnesområde.     
 
Jag ansåg att de två intervjuformerna skulle medverka gemensamt till att få en beskrivning av hur NO-
lärarna i de två skolorna resonerar kring innehållet i sin undervisning, liksom hur de tänkte om sitt 
ämnesområde och på det sättet få en inblick i hur de förhöll sig till NO:s innebörd och vad som stod 
till grund för deras val av innehåll.   
 
Precis som beskrivs under rubriken ”Intervjuforskningens sju stadier” i ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” (Kvale, 1997:85) så började jag med ”Tematisering”, det vill säga 
”formuleringen av undersökningssyfte” och som det framstår i inledningen av bakgrunden så är detta 
arbetes uppgift att utreda hur NO-läraren ser sitt ämne och hur hon gör och varför, när hon väljer 
innehåll till det. Efter det kommer enligt Kvale ”Planering”. I min planering ingick även 
tematiseringen och fokusintervjun, såsom även föreslås av Kvale, vilka var viktiga eftersom man ska 
ta ”hänsyn till vilken kunskap man eftersträvar (Ibid.).” Det tredje stadiet är givetvis själva intervjun 
åtföljd av utskriften eller transkriberingen som jag föredrar att kalla det.   
 
Efter detta började jag med analysen, vilken jag delade i en faktapresentation (av fokusintervjun och 
de enskilda intervjuerna) och en diskussionsdel.   
 
Under fokusintervjun utkristalliserade sig fyra mer eller mindre tydliga perspektiv utifrån vilka lärarna 
valde sitt innehåll i undervisningen. För att tydliggöra det gjorde jag en tabell som visar detta (tabell 
2). De fyra perspektiven bekräftades sedan i de enskilda intervjuerna men två av perspektiven 
kompletterades som resultat av vad som framkom under intervjuerna. Detta visas i tabell 3. 
 
I min analys återkommer jag till Roberts vision I och II, eftersom jag anser att det är den mest 
omfångsrika och lämpar sig väl till mitt ändamål, nämligen att se hur NO-lärarna väljer innehåll i sin 
undervisning och vad som utgör grunden för deras val. Jag försöker se vilka perspektiv jag kan 
urskilja utifrån deras uttalanden och observera om de faller inom någon av de visionerna. Det innebär 
att utifrån det de säger lägger de alltid tungvikten åt något håll som de, direkt eller indirekt, förhåller  
sig till.  På så sätt ämnar jag upptäcka vad som är gemensamt och vad som skiljer dem åt för att se om 
det finns olika idéströmmar i deras val av innehåll.  
 
Till sist följer en redovisning av de slutsatser som tillkom efter alla genomförda faser.  
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Planering av intervjuerna 
 
Generella förhållanden 
Jag bestämde mig ganska tidigt för att filma fokusintervjun som ett sätt att underlätta transkriberingen. 
Samtidigt lovade jag informanterna att filmen skulle raderas efter transkriberingen och 
ljudupptagningen bara skulle sparas under ett år. Skolorna, som ligger i Stockholms län, skulle inte 
identifieras. Detta gjordes för att behandla informanternas integritet med tillbördig respekt. De är båda 
högstadieskolor, den ena med drygt 700 elever och den andra med över 100 elever.  
 
De enskilda intervjuerna gjordes med hjälp av datorns ljudinspelningsprogram, med mp 3-spelare och 
anteckningar. Alla informanternas namn som används under hela arbetet är fingerade, vilket är också 
gjort för att skydda informanternas integritet och garantera deras anonymitet.  
 
De enskilda intervjuerna gjordes på två skolor, fem på den första och en på den andra. På grund av 
tekniska problem gick bara fem att använda som informationsmaterial. 
Den första skolan valde av jag det enkla skälet att jag redan hade förbindelse med den. Den andra fick 
jag kontakt med genom en av mina lärare på SU. Jag hade för avsikt att även där göra en fokusintervju 
och flera enskilda intervjuer men på grund av praktiska omständigheter gick detta inte att genomföra 
så som det var tänkt. Trots att jag inte kunde göra fokusintervjun och ha flera enskilda intervjuer ansåg 
jag att det samtalet jag hade med läraren där var så pass intressant att jag bestämde mig att ha med den 
i uppsatsen.  
 
Val av lärare till intervjuerna skedde efter kriteriet att de skulle vara verksamma NO-lärare eftersom 
jag var intresserad av se vilka möjliga sätt att fylla NO-ämnen med innehåll som kan finnas idag.  

 

Fokusintervjun 
Åtta lärare deltog i fokusintervjun, sex män och två kvinnor. Den inleddes med en förklaring till varför 
jag hade tänkt filma och jag bad förstås om deras tillåtelse och berättade om det jag redan har talat om 
under ”Generella förhållanden”. Sedan förklarade jag även vad vårt samtal skulle handla om, vilket 
var hur NO-lärare gör när de väljer innehållet till sin undervisning. Jag förklarade även att hur de gör 
när de utövar pedagogiken i deras respektive klasser inte var relevant för mig just då. Detta klargjorde 
att jag inte hade för avsikt att jämföra deras pedagogiska kunskaper och resultat med varandra eller 
med andra lärare på andra skolor eller skolor sinsemellan. Min avsikt var att se vilka olika synsätt 
fanns när det gäller NO liksom sätten och grunden till NO- lärares val av innehåll.  
 
Inför fokusintervjun hade jag bett varje lärare ta med sig en aktuell planering från innevarande termin. 
Den inledande frågan blev: ”Kan ni berätta för mig om hur ni går till väga när ni ska välja innehåll i 
era planeringar?” Detta åtföljdes av två nyckelfrågor: den ena var ” Kan ni ge exempel på hur ni gör 
när ni väljer tema eller aktiviteter för enskilda lektioner? (Varför blev det just detta innehåll och inte 
något annat?)” och den andra ” Jag har ofta hört att lärare har ont om tid, då är ni kanske tvungna att 
prioritera, kan ni ge något konkret exempel på hur ni gör det? De frågorna var ett sätt att få 
informanterna att bli mer konkreta och fokusera på själva forskningsämnet i stället för att till exempel 
hamna i en diskussion om hur mycket eller lite var befogat att planera, vilket mycket riktigt förekom 
när de pratade kring första frågan. Jag insåg också att det skulle behövas en rad följdfrågor för att 
klargöra vissa punkter de tog upp.   
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De fem enskilda intervjuerna 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av datorljudinspelning, mp3-inspelningar samt anteckningar. 
Under tre av intervjuerna fungerade inte ljudupptagningstekniken tillfredsställande, varför 
dokumentationen där till viss del består av anteckningar. Intervjuerna utgör tillsammans med 
fokusintervjun det informationsmaterial som analyseras och som, tillsammans med tidigare 
forskningar som tas upp i bakgrunden, underlaget till slutsatserna.  
 
Den inledande frågan var i alla enskilda intervjuer: ”Vad är det som avgör ditt val av innehåll i NO, 
när det gäller dina lektioner eller de teman du ska ha under terminen?” Efter det ställdes en 
nyckelfråga: ” Så som du innehållsmässigt har berättat att du ser på ditt ämne, hur skulle du vilja 
benämna ditt undervisningsområde, NO eller fysik, kemi och biologi?” Detta var en fråga som var 
tänkt att underlätta för informanterna att fokusera på att förklara hur de såg på NO och vilket dess 
syfte var för dem.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de två intervjuformerna delvis samverkade på det sättet att 
fokusintervjun skulle ge underlag till de enskilda samtalen och delvis på det sättet att medan den första 
skulle ge en mer generell information, skulle den andra ge tillfälle att se på de sakerna som togs upp 
på ett litet djupare och mer utbrett vis. Detta skulle göra det möjligt att ha en viss helhetssyn, vilket, 
var det meningen, skulle visa vilka olika synsätt som fanns bland NO-lärarna för att sedan kunna 
studera dem närmare.  
 
De följdfrågor som skulle vara nödvändiga att ställa kunde inte i förväg planeras, vare sig för 
fokusintervjun eller de enskilda intervjuerna. Däremot kunde man för de individuella intervjuerna i 
förväg ha en viss uppfattning om hur informanten tänkte, vilket gjorde det lättare att se vilka 
följdfrågor som kunde ställas.   
 
Att ha två skolor var ett försök att utvidga informationsfältet och ha möjlighet till lite flera eller 
tydliggörande synvinklar. Dessvärre kunde jag bara få en informant på skola 2, vilket innebar att det 
saknades dels vad en fokusintervju skulle ha gett, en viss helhetssyn när det gällde den skolan, och 
dels den information som man skulle ha fått med några intervjuer till. Å andra sidan blev den intervjun 
lång och mycket innehållsrik. Den används, inte bara som kontrast till de andra synsätten utan även 
som ett konkret sätt att se på NO och dess syfte, vilket kommer att visa sig i analysen senare i detta 
arbete. Jag har även valt att redovisa den intervjun separat som ett sätt att kontrastera och lyfta fram de 
andras ställning i deras val av innehåll.    
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Analys 
 
 
 

Fokusintervju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 2. De intervjuades olika synsätt vid val av innehåll i undervisningen och deras 
                 placering i olika perspektiv. 
 
 

Hur väljs undervisningens innehåll?  Perspektiv  
 
• Tittar på de nationella målen och egna 

mål 
• Tittar på vilka arbetsområden i vilka 

årskurser enligt kursplanen  

o Målens perspektiv: när läraren utgår 
ifrån målen och syften så som det 
beskrivs i läro- och kursplanen för sitt val 
av innehåll 

 
 
 

 
 

 
• Brainstorm med eleverna för att 

undersöka deras intressen 
• Styrs väldigt mycket av elevernas 

intresse 
• Styrs av elevernas förutsättningar 

 

o Elevens perspektiv: när läraren utgår 
ifrån vad eleven anser är roligt, spännande 
och tillämpligt för sitt val av 
ämnesinnehåll. 

 
• Någon anknytning till nåt som har hänt i 

media för att väcka intresse 
• Samarbete med andra lärare när man 

kan hitta knytpunkter 
• ... logisk progression från 7:an till 9:an  
• Eget intresse viktigt, lättare att prata om 

saker man är intresserad av 
 

 

o Lärarens perspektiv: när läraren utgår 
ifrån vad hon anser är relevant, nyttigt för 
eleven att kunna och själv tycker är roligt 
och intressant för sitt val av 
ämnesinnehåll.  

 

 
• Svårare arbetsområden ger större 

möjligheter att nå MVG (förmågorna) 
• Se till att eleverna kan få betyg i 9:an 
• Ska ge eleverna chans att visa olika 

förmågor för bedömning 
• Att man ska sätta betyg i de fyra olika 

ämnena så att man får in de olika 
momenten 

o Betygets perspektiv: när betygsättning 
påverkar lärarens val av ämnesinnehåll. 
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Perspektiven 
 
I tabell 3, som är gjord för att grafiskt belysa det som kom upp under fokusintervjun, kan man av vad 
som sades se att det finns fyra olika perspektiv som tydligt framträder, ensamma eller i kombination 
med de andra. De finns definierade i tabellen. Målens perspektiv nämns av alla 8 informanter, 
elevperspektivet berörs som avgörande av fem men nämns på ett eller annat sätt av alla, 
lärarperspektivet tas upp av tre. Två informanter tycker att betygsättning framför allt i nionde klass 
påverkar vad de ska ta upp. 
 
Målens perspektiv nämns av alla men på ett diffust sätt då det inte närmare förklaras vilka de målen 
är och hur de i så fall påverkar deras val av innehåll. Däremot kan man i fokusintervjun (dock inte i 
tabellen) se att de ofta väljer de teman som är mest anknutna till naturvetenskapens metoder och 
synsätt, det vill säga det som faller mest under följande målsättning;  

 … utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig samt stärker denna 
förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet… (Skolverket, 2008)  

Till exempel säger Måns, när han försöker förklara hur han gör för att visa för eleverna hur NO hänger 
ihop:  

Sen försöker jag också slå ihop ämnena. Jag kör inte biologiblock utan blandar och…biologi i kemi, t.ex. så 
att de ofta har två böcker ute samtidigt för att få dem att förstå kopplingen mellan. Att det inte är isolerade 
ämnen, att allt hänger ihop…Det andra att de olika ämnena har olika perspektiv som de angriper 
naturvetenskapliga fenomen med….  

Solveig nämner periodiska systemet som exempel på arbetsområde och Gustav tar i sin grovplanering 
upp syror och baser. Det är alltså själva naturvetenskapen som sätt att analysera och förstå världen 
som är i centrum men inte dess roll i samhället.  

Elevperspektivet tas upp av nästan alla deltagare i gruppintervjun som någonting som har en oerhörd 
vikt i deras val av innehåll i NO. De utgår, i första hand, ifrån elevens intresse. De vill se vad det är 
som upptar elevernas uppmärksamhet, vad det är som de anser är roligt och därefter bygger man upp 
hur djup eller omfattande undervisningen ska vara. Det innebär att med vissa grupper som har ett 
större intresse för NO kan man ta upp saker som man överhuvudtaget inte tar med andra mindre 
intresserade eller ”svagare” grupper. Olof utrycker detta på följande sätt:  

Med vissa grupper håller vi på och jobbar sju, åtta veckor med genetik medan med en annan klass kanske 
två veckor beroende på intresse och så att säga hur det tas emot av eleverna.  

Ett annat sätt att arbeta med elevperspektivet är vad Ernst kallar för ”inventering bland eleverna”:  

Sen har jag nästan alltid en inventering bland eleverna, som brainstorm, vad de kan, så försöker jag få 
eleverna att kategorisera det de har tagit upp. Så att de verkligen kan få OK ... kanske fyra, fem, sex olika 
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kategorier. Och utifrån det jobba fram vad man ska syssla med så att det verkligen blir vad eleverna är 
intresserade av.   

  
Här kan man säga att man utgår ifrån elevens förkunskaper, men även här används det som ett sätt att 
försäkra sig om att det innehåll som väljs verkligen är det som eleverna har visat intresse för.  
 

Lärarperspektivet är grundläggande för några av informanterna för vad de ska ta upp, hur mycket 
och hur djupt. För det första är det angeläget att poängtera att många NO-lärare tar mer av och går 
djupare i de teman och ämnen de själva anser är roliga och spännande och för det andra att de följer 
vissa traditioner när det gäller i vilken ordning de ska ta saker och ting. Gustav säger exempelvis: 

 ... jag försöker få någon slags logisk progression från 7:an till 9:an … i till exempel syror och baser.--- 
Det beror på vad man gör med det men om man går in på och förklarar lite varför och tar upp 
jonbegreppet t ex, då tycker jag att det är lite för tidigt att köra det i 7:an. 

Då svarar Olof att det inte finns något som man är tvungen att gå efter, att det handlar om en tradition 
som man inte alls behöver följa. I det här fallet är lärarperspektivet viktigare för Gustav än för Olof 
som i större utsträckning använder sig av elevperspektivet.  

Ett tredje sätt för samma perspektiv är när Carina säger att förutom de mål som framkommer på 
läroplanen finns de kunskaper som hon anser är nyttiga för eleverna att kunna. Det hon säger innebär 
ett slags nyttoargument (Sjøberg 2005), vilket i viss mån kan falla inom elevperspektivet, men i och 
med att det avgörs av vad läraren anser är nyttigt för eleverna att kunna är det mer ett perspektiv som 
kommer från lärarens värderingar och inte från elevernas tycke.  

Betygsperspektivet är inte ett perspektiv som själv kan stå som grund för val av innehåll men som 
mycket tydligt visar hur lärarna kan se på NO som ämne.  

När det gäller hur betygsättning kan påverka NO-innehållet säger Gustav:  

En till sak kan jag lägga till, nu för tiden tänker jag också när jag planerar innehåll i arbetsområdena att vi 
får med alla de … olika förmågorna … som vi ska bygga vår undervisning på… som vi ska bedöma hos 
eleverna.  

Detta medför att även om betygsättning inte är ett kriterium som man utgår ifrån för att fylla NO med 
innebörd påverkar det tillräckligt för att det ska betraktas som perspektiv.  

Detta är mer påtagligt för niorna eftersom det är de som ska betygsättas. För åttorna och sjuorna är det 
å ena sidan inte fråga om betyg, men å andra sidan är det ofrånkomligt att vetskapen om att 
betygsättningen i nian till viss del ska bildas på de tidigare bedömningarna som man har gjort av 
eleverna, måste det påverka tillräckligt redan då, t ex för att kunna bedöma de förmågor som de ska ha 
utvecklat under de åren.     

Nästa moment är det vi nämnde i början av beskrivningen av betygsperspektivet, nämligen hur man 
såg på NO som ämne. Olof utrycker det väl när han säger:  
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Jag är tvungen att anpassa mig till betygsättning men det är inte någonting jag tänker på hela tiden, 
snarare tvärtom. Men det är rättvisare att sätta betyg i fysik, kemi och biologi än i NO. Om en elev t 
ex har nästan VG i NO så blir det bara G. Men om man betygsätter i fysik, biologi och kemi så 
kanske han får VG i fysik, VG i Kemi och G i biologi eller så, ungefär. Det är bra när de ska söka till 
gymnasiet. Jag försöker ta det som helhet, när det passar men man måste ampassa sig. 

 
 

Det betyder att man, åtminstone till viss del, tar vissa moment som olika kurser eller ämnen som 
därefter ska betygsättas. Om de sedan försöker förklara hur de hör ihop eller när det går få dem att 
samverka, är det en annan fråga. Faktum är att de bedöms som tre olika ämnen.    

 

Enskilda intervjuer  
 
I de enskilda intervjuerna finns dels de jag gjorde bland de informanter som deltog i gruppintervjun 
från skola ett och den som gjordes i skola två.  

De resultat som visas av intervjuerna, bekräftar och fördjupar resultaten från fokusintervjun.  Det finns 
vissa nyanseringar som är viktiga för att förstå både skillnader och överensstämmelser. Dessa sker 
framförallt när det gäller elevperspektivet och lärarperspektivet. När det gäller betygsperspektivet 
kommer det upp en del som i viss mån hör ihop: läroböckerna.    

En enskild intervju, den med Thorbjörn i skola två, utgör innehållsmässigt en kontrast till det som 
visade sig i den första skolan. Vissa frågor som han ställer sig är intressanta i sig. Perspektiven är 
samma kategorier som de i skola 1, dock med en annan inriktning och annat synsätt.  
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Tabell 3.  Om perspektiv vid val av innehåll i undervisningen enligt vad som sades under de enskilda intervjuerna  

Hur väljs innehållet i undervisningen? Perspektiv 

o T ex ekologi med olika perspektiv i kemi, fysik och biologi 

o Försöker se NO som helhet men det går inte alltid  

o NV har gemensamma metoder 

o Undervisar alla NO-ämnen  

o Människan 

o För att ge eleverna en bred grund och visa hur man jobbar 

vetenskapligt 

o NO-ämnesroll i grundskolan 

o Beslutfattande i samhället 

o Naturvetenskapliga fenomen och begrep sfären  

o Miljöfrågor 

o NV i samband med moral, politik och ekonomi 

o SV i samverkan med NV ↔ energibegreppet 

o Ett syfte är ”medborgarkunskap” 

o Samhällsfokus 

o Vad eleven ska ha kunskapen till: världsuppfattning, fortsatta 

studier 

 

• Mål- och syftesperspektiv 
• Begreppen Fenomen och 

förklaring 
• I samband med Samhället  

 

o Tar reda på elevernas förkunskaper 

o Elevernas intresse och motivation avgör djupet 

o Gruppintresse (elevens) styr bara en kurs eller en lektion 

 

 

• Elevperspektiv 
 

o Försöker se NO som helhet men det går inte alltid 

o Försöker lägga in flera aspekter 

o Traditionerna gör att man vill haka på vad andra gör 

o Traditioner, vad man gjort tidigare 

o Logisk följd som skapar förståelse 

o Vad läraren tycker är viktigt 

o Naturvetenskapliga fenomen och begreppssfären 

 

• Lärarperspektiv 
 

o Tänker inte på betygen hela tiden men måste anpassa sig till 

betygsättning 

o Måste se till att jag får något vettigt fysikområde i slutet av nian 

så att jag kan sätta vettiga betyg. 

o Anpassar sig till böcker eller betygsättning 

o Rättvisare att sätta betyg i enskilda ämnen än i NO Betyg i 

NO.  

o Kan inte tänka mig något annat 

 

• Läroboks- & betygsperspektiv 
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Till det som tidigare kallades Målens perspektiv har nu lagts till en syftesaspekt eftersom det är 
viktigt att poängtera att syftet i sig påverkar starkt vad NO-läraren väljer för innehåll och visar hur hon 
uppfattar målen. I skola 1 tas detta upp som något i bakgrunden men som i sig inte beskrivs närmare 
och där det inte förklaras på vilket sätt det är med i valet av innehåll. Det blir också tydligare att NO 
framför allt ses som de metoder och synsätt som förklarar naturen när t ex Gustav säger:  
 

Oavsett om man jobbar med någonting som är mer biologi så är det ju en naturvetenskap och 
naturvetenskaperna har gemensamma metoder.”  

 
Ernst förklarar hur han ser på NO:  
 

Jag vill att eleverna får en bred grund att stå på så att de kan se hur man jobbar vetenskapligt ….   
 
Ännu en gång är det naturvetenskapen som ett sätt att förklara naturen som står i centrum. Jag anser att 
för dem är detta det mest väsentliga när det gäller NO:s syfte och mål, de sociokulturella aspekterna 
där NV ingår är i den mån man tar upp dem av sekundär karaktär.  
 
Elevperspektivet och lärarperspektivet utgör motsatta synsätt, i den meningen att elevperspektivet 
kan utgå ifrån vad eleverna anser är roligt eller är ifrån början intresserade av medan lärarperspektivet 
utgår ifrån det som hon själv anser är spännande eller i vissa fall från vad läraren anser är nyttigt för 
eleven att kunna. Carina anstränger sig dock att utgå från både elev- och lärarperspektiv när hon 
försöker ta upp det hon tycker är intressant, de kunskaper som hon anser är viktiga för eleverna å ena 
sidan och det som eleverna tycker är roligt å den andra. Hon testar här olika metoder att få de två 
perspektiven att gå ihop som ett sätt att göra lektionerna mer dynamiska och få eleverna att vara 
aktiva.  
 
Till betygsperspektivet tillägger man nu lärobokperspektivet.  Det faktum att man i skola 1 har 
separata betygskriterier för fysik, kemi, bilogi och teknik, det sistnämnda eftersom några anser att det 
är närliggande med de andra tre ämnena, vilket gör att de ofta pratar om NOT. Redan i det tidigare 
avsnittet, som tar upp fokusintervjun, har det kommenterats att betygsättningen när man gör på det 
viset innebär att det finns moment i vilka NO tas som minikurser. Dessa försöks sedan, när det går 
eller passar, att få att gå ihop.  
 
Att läroböckerna är skilda för biologi, kemi och fysik påpekas av en av lärarna där som ett problem 
när man försöker få de olika kategorierna att samverka. Carina efterlyser en NO-lärobok istället för de 
tre olika som finns idag som ett sätt att underlätta för en undervisning som skulle vara mer enhetlig.  
 
Det är tydligt att de ovan nämnda anledningarna visar att man ofta tar upp NO som delade i 
beståndsdelar som man får att samverka när det går. Olof förklaring belyser just det när han säger:  
 

Jag är tvungen att anpassa mig till betygsättning men det är inte någonting jag tänker på hela tiden, 
snarare tvärtom. Men det är rättvisare att sätta betyg i Fysik, kemi och biologi än i NO. Om en elev t ex har 
nästan VG i NO så blir det bara G. Men om man betygsätter i fysik, biologi och kemi så kanske han får VG 
i fysik, VG i Kemi och G i biologi eller så, ungefär. Det är bra när de ska söka till gymnasieskola. Jag 
försöker ta det som helhet, när det passar men man måste anpassa sig. 
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Det betyder till exempel att Olof, fast han anstränger sig för att hela tiden utgå ifrån eleverna, måste 
anpassa sig till exempelvis betygsättning och läroböckerna. Det antyder att han ibland måste utgå från 
betygsperspektivet även om han eftersträvar att bygga upp elevernas intresse.   
 
Carl är mer inne i lärarperspektivet, även om det är blandat med elevperspektivet, när han utrycker att  
 

Jag vill jobba med naturlig progression och man vill prata om områden som ligger nära till hands 
och då är det inte alltid så att nu är det fysik, nu är det biologi, utan det är … ingår kanske valda 
delar utav fysik och biologi en gång och så nästa gång med kemi och biologi och då tänker man inte 
i kemi och biologi nu ska vi prata människokroppen i kemi utan nu är det människokroppen och sen 
tar man … (ohörbart 04:20) och sen betygsätter därefter.--- Jag vill se det som att man väljer ett 
område som de kan bli intresserade av och sen lägga ner det på de olika delområdena, egentligen 
till betygsättningen, inte för dem. 

 
Det tyder på att när han lägger det som en naturlig progression, i den meningen att han följer en viss 
ordning, följer den ordningen som ofta bestäms av traditionen, ett klart lärarperspektiv.  Sedan 
kombinerar han båda perspektiven då han väljer ett område av intresse för eleverna i olika delområden 
för att kunna betygsätta. Han försöker förklara för eleverna att den indelningen är för betygens skull 
men det medför i alla fall vissa moment där NO tas som tre (fyra med teknik) olika ämnen.  
 
Slutligen har jag den aspekten som påpekades i början och som har med mål och syfte att göra. Där är 
det mycket klart att det som är avgörande i deras val av innehåll är NO som naturvetenskapens sätt att 
se och förstå naturen. De sociokulturella aspekterna är tydligen inte lika viktiga. Det vill säga NV som 
en del av vårt kulturarv i västvärlden eller de eventuella moraliska aspekter runt i kring forskning, etc.  
 
I och med det faktum att lärarna i skola 1 fokuserar så mycket mer på exempelvis ett av målen i 
kursplanen 
 

– ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och 
kunskaper i skriftlig och muntlig form, 

  
är synsättet hos lärarna i skola 1 en tydlig Vision I enligt Roberts. Deras synsätt passar väl in i Roberts 
emfas Structure of Science som Roberts menar är  
 

… a definite orientation of science courses toward understandning how science functions as an 
intellectual enterprise.  (Roberts 1998:8) 

 
Vision II som har mer att göra med hur NV inverkar på samhället är här däremot inte lika tydligt 
förekommande.   
 

Intervjun med Torbjörn gav samma kategorier när det gäller perspektiven, det vill säga: 
målperspektivet, elevperspektivet, lärarperspektivet och betygperspektivet. Däremot så finns det en 
entydig skillnad i synsätt på nästan alla punkter. Den inbegriper nämligen begreppen fenomen och 
förklaring, och det som han själv placerar som NO i ett samhällsvetenskapligt sammanhang. Här finns 
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det redan en stor skillnad mellan skola 1 och skola 2 där den sistnämnda placerar NO med ett starkt 
samband med samhällvetenskapen, alltså en tydlig vision II enligt Roberts (Roberts 2007:9:).  

Under mål- och syftesperspektiv kan man fastställa att han i det perspektivet ser två olika 
dimensioner eller sfärer: 1) begrepp, fenomen och förklaring och 2) sambandet med samhället. Han är 
noga med att påpeka att den första dimensionen kombineras med den andra, vilket gör den mer 
präglad, som det redan har påpekats, av det som Roberts kallar för vision II (Roberts 2007:9).   

I begreppsdimensionen lägger han förståelse av både fenomenen och språket men framför allt ur det 
som han anser det naturvetenskapliga: 
  

… och då finns det förstås en del faktorer som handlar om de mer strikt naturvetenskapliga 
fenomenen och begreppssfären som är kopplad till det. --- De faktorerna finns ju med men samtidigt 
finns det ju också med frågor som är naturvetenskapliga i sin karaktär.  

 
Det finns flera exempel där han tar upp det man kan nämna som mer strikt naturvetenskapligt men han 
sätter det omedelbart i ett socialt samanhang.  
   
Dimensionen som har med sambandet med samhället, eller med samhällsvetenskapen som han 
utrycker det, att göra är alltså central för honom när det gäller NO:s mål och syfte. Han säger till 
exempel:  
 

Det handlar om materiens partikeldynamik exempelvis. Den anser jag vara central för förståelsen 
för diverse samhällsfrågor då som man ser i medierna dagligen.  

 
Vi ser hur den sociala aspekten genomsyrar, för honom, hela NO och dess syfte som när han 
exemplifierar på följande vis:  
 

… som handlar om drivmedel till bilar och etanolens vara eller inte vara så finns det förstås en hel 
del kring den frågan som är politiska beslut eller beslut utifrån någon sorts moralisk hållning eller 
vad man tror på eller huruvida man prioriterar ekonomi och så vidare. 

 
Sambandet som han ser det är så pass viktigt att han påstår:   
 

Ja, jag skulle säga så här att jag tror att min målsättning är i grunden kanske samhällsvetenskaplig 
men metoden eller vägen dit, om man inte ska tänka sig en sorts ytlig kunskap enbart, så tror jag 
vägen dit måste vara via naturvetenskapen och naturvetenskapliga kunskaper.”   

 
Det är otvivelaktigt så att hans tankar sammanfaller med de sociokulturella målen som finns framför 
allt beskrivna i skolverkets kursplaner under rubriken ”ämnenas syfte och roll” där man säger att 
eleven:  

”- utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt kulturarv …” 

”- utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen …” 
 
 ”- utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med   
 respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden.”  
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(Skolverket 2008)  
 
Han bygger upp sin planering och hela innehållet i sitt ämne med utgångspunkt framför allt från just 
den aspekten ur NO:s syfte och mål. Detta innebär en stor differens från skola 1 som satte de 
naturvetenskapliga metoderna och synsätten i centrum. Med andra ord kan vi se skola 1 mer som 
vision I och skola 2 mycket som vision II (Roberts 2007:9). 
 
Lärarperspektivet är också någonting som präglar Thorbjörns syn på NO, eftersom det är han som 
lärare som väljer ämnen efter vad han anser är vettigt för eleverna att kunna, vilket också Carina på 
skola 1 tar upp, men också det han anser är viktigt för dem som kommer att behöva det på 
gymnasieskolan, för att som han säger ”kunna komma in på gymnasiet men även ut”. Han menar att 
de inte bara ska komma in utan även ha kunskaper för att kunna gå igenom hela 
gymnasieutbildningen.  
 
Man hittar lärarperspektivet även i hans sätt att hantera de sociokulturella aspekterna av NO:s syften, 
av det skälet att de saker han har som utgångspunkt och som blir ämnets innehåll väljs av honom efter 
vad han anser är viktigt för eleverna att kunna som samhällsmedlemmar. Han förklarar till exempel:  
 

Vad ska barnen ha kunskapen till? Det är väl en ganska central fråga tycker jag nog då i beslut om 
innehåll.  

 
Han säger också:  
 

Ja, jag skulle säga så här att jag tror att min målsättning är i grunden kanske samhällsvetenskaplig 
men … 

 
Elevperspektivet har ett mycket litet utrymme för Thorbjörn, han uppger att det påverkar ibland i 
mycket liten utsträckning, mer specifikt under vissa lektioner eller korta kurser. Han påpekar att 
eleverna har viss medverkan men inte när det gäller att välja vad man ska uppfylla ämnet med. Det 
betyder inte att eleverna är passiva, det innebär att det är han som lärare som ger eleverna vad de ska 
utforska, sedan kan de utveckla sina tankar och konfrontera dem med verkligheten och se hur de 
fungerar i praktiken. Vad eleverna anser är roligt, spännande eller intressant kan bara påverka 
marginellt i konkreta lektioner. När jag frågar honom: ” Varje grupp är lite annorlunda andra grupper, 
beroende på sammansättning, det beror på väldigt mycket. Du säger att det inte påverkar så speciellt 
mycket eller har jag missuppfattat dig?” svarar han  
 

Om man gör en skiljelinje där då, i den frågan, så skulle jag vilja säga att när det gäller den långsiktiga 
idén och planeringen så styr jag inte särdeles mycket utifrån eleverna, det vill säga det är ju inte så att jag 
går och frågar eleverna - Nu ska vi planera nästa termin, vad ska vi lägga upp det utifrån?  
 

Däremot säger han att  
 

… i stunden och inom en kurs och på enskilda lektionerna så jobbar jag ju utifrån elevernas synpunkt.  
 
Här kan vi verkligen se en stor skillnad från många av lärarna på skola 1, där elevperspektivet var 
ständigt närvarande och genomsyrade valet av tema för flera av NO-lärarna. 
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Betygperspektivet utgör den största divergensen mellan Thorbjörn och de andra lärarna eftersom det i 
samtalet med Thorbjörn blir mycket tydligt att han inte sätter betyg i beståndsdelar eller ämnen, han 
sätter betyg i NO och kan inte tänka sig något annat. Han till och med utrycker att: 
 

Det är ändå inte så ovanligt att folk väljer att t.ex. undervisa, när det gäller NO, att undervisa i olika 
kurser, fysik, kemi, biologi och i och för sig få dem att samverka då och då men i stort sett som små kurser, 
om man säger så. ---Ja. Nej, visst. En del lyckas väl med det gissar jag och jag tycker det i och för sig är ett 
märkligt baklängestänkande där då att man på något sätt utgår från den klassiska ämnesdisciplinens 
inordning och sedan anstränger för att … ihop det i någon sorts mer likartad ordning över hur verkligheten 
är skapad. Jag tycker det verkar lite baklänges då och jag har svårt att tänka mig att man lyckas så väl. 

 
Han gör själv en kraftig markering mot andra tankesätt som han anser är att tänka baklänges även när 
de lyckas.  
  
Sammanfattningsvis är de viktigaste slutsatserna som man kan dra ifrån den långa intervjun med 
Thorbjörn:  
1) att för honom var mål och syften konkretare (uppfattning om begrepp och förståelse av fenomen 
och sambandet med samhällsvetenskapen) och fyllde den klara uppgiften att ge NO en tydlig mening 
och på det sättet ha en klar roll i valet av innehåll.  
2) Lärarperspektivet var mer avgörande när man skulle planera de mål och teman som man skulle ha 
under terminen, medan elevperspektivet har en mer marginell vikt då det bara påverkar det som har att 
göra med enskilda lektioner eller enstaka kurser.  
3) Betygperspektivet visar att det för Thorbjörn är otänkbart, ett sätt att tänka baklänges som han själv 
uttrycker det, att ha betyg i separata ämnen i stället för NO. Han ser hela NO som ett ämne i sig som 
ska bedömas som helhet.  
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Diskussion 
 
De frågor som presenterades inledningsvis var: 

• Vilka är målen och blir målen påverkade? 
• Vilka synsätt finns på NO som ämne? 
• Hur väljer NO-läraren innehåll i sin undervisning? 

 
Svaren på de frågor som presenterades är inte entydiga i den meningen att det finns inte ett svar för 
varje fråga, det är flera svar, och ibland även motstridiga. Det gör det hela mycket intressant och 
dynamiskt.  
 
Vilka målen är, är i skola 1 inte lika tydligt som i skola 2 men det finns där, framför allt när det gäller 
hur man ser på själva ämnet. Det är ganska tydligt att i skola 1 är naturvetenskapen bland annat 
förmågan att se de mönster och strukturer, det som gör världen begriplig, ungefär som det står i 
kursplanen. Även om det i kursplanen även finns många andra möjligheter. Ett synsätt som står 
mycket nära Whynne Harlens synsätt i ”Att våga språnget”, när hon hävdar att genom 
naturvetenskapen kan eleverna få tillfälle att erhålla den rätta uppfattningen om världen och dess natur 
(Harlen 1996:11).   
 
Å andra sidan finns det i skola 2, även om man också där i viss mån kan spåra Harlens uppfattning, ett 
betydande större utrymme för de sociala aspekterna som berör NV i samhället. Det gäller dels de 
eventuella moraliska aspekter som berör NV, liksom de politiska och ekonomiska. 
Det är inte konstigt att Thorbjörn framför:   
 

…delvis handlar ett syfte om någon sorts medborgarkunskap.  - - - ” man kan tänka sig medborgarkunskap 
som en faktor som styr. 
 

Det följer hans logik, liksom när han påstår att:  
 

… det finns en sorts strävan emot kunskaper som handlar om beslutsfattande i samhällsfrågor utifrån 
naturvetenskapliga kunskaper och perspektiv.” - - - ” jag skulle säga så här att jag tror att min målsättning 
är i grunden kanske samhällsvetenskaplig men metoden eller vägen dit … måste vara via naturvetenskapen 
och naturvetenskapliga kunskaper.” 

 
Målen är då: kunskaper för att göra världen begriplig, även i vardagen, kunskaper för elevens fortsatta 
studier, kunskaper för att kunna delta och förstå den allmänna debatten, kunskaper för att kunna delta i 
de demokratiska processerna och/eller beslut.  
 
Anpassar man målen? Här är det en fråga som får olika innebörd beroende på vilket perspektiv man 
fokuserar på; Elevperspektivet eller lärarperspektivet. Det är viktigt att poängtera att alla lärare har 
både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv, skillnaden är att betoningen på det ena eller det andra 
kan vara rätt stor. Flera lärare har utryckt att elevgruppen innebär stora skillnader i deras val av 
innehåll. Om det är en så kallad ”svag” grupp, med exempelvis omotiverade elever som har svårt att 
koncentrera sig och ta ansvar, då är det bara att ta det mest basala som Olof uttryckte det. Vilket i sin 
tur påverkar sättet att se på målen eftersom man anpassar dem till eleven.   
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Som flera lärare har uttryckt det är de som har ett mer utpräglat elevperspektiv mycket mer benägna 
att i viss mån anpassa målen till elevernas intresse och önskemål. Däremot berörs de som lägger en 
större tyngd på lärarperspektivet mindre av den sortens påverkan. Å andra sidan influeras de oftare av 
sina egna intressen och därmed, också i detta fall, kan även målen beröras.  
   
Sättet på vilket målen kan bli påverkade eller förändrade har, enligt vad som sägs av lärarna jag 
intervjuade, med bredden och djupet i de teman som tas upp att göra och ibland även med vilka teman 
man är mer benägen att behandla.  
 
Något annat som också påverkar är när läraren bestämmer vad som är nyttigt för eleven att kunna eller 
vad eleverna behöver de kunskaperna till. Där utgår läraren ifrån egna värderingarna eller ifrån det 
man kallar för traditioner, det vill säga saker som lärarna efter många år i skolan anser beprövade.   
 
Hur läraren väljer innehåll eller hur de resonerar kring detta är beroende av fyra olika faktorer: 
ämnets syfte, lärarens syn på ämnet NO, lärarens val av betoning av perspektiv samt NV i samband 
med samhället. När det gäller syftet är det viktigt om man ser det som Thorbjörn, alltså som en slags 
medborgarutbildning, eller som Gustav som mer poängterar naturvetenskapens gemensamma metoder 
för att söka kunskap. Inte för att de syftena skulle utesluta varandra, det är inte frågan om det, utan 
därför att det innebär att man fokuserar mer på ett av dem.  Thorbjörn ser också begrepp och förståelse 
av fenomen som en del av NO:s syfte men sätter mer tyngd på sambandet med samhällsvetenskapen. 
För Gustav finns också ett samband med samhället men han sätter mera tyngd på att få naturen att bli 
begriplig. Det finns då ett slags skiljelinje mellan de två sätten att se på ämnets syften: de som mer 
understryker vetenskapens syn på naturen och de som betonar de samhällsvetenskapliga aspekterna. 
Så att medan den ena mer diskuterar etanolens vara eller icke vara kanske den andra mer diskuterar 
hur det periodiska systemet fungerar och varför det behövs.  
 
När det gäller lärarens syn på NO är det viktigt att komma ihåg att flera av informanterna ansåg att av 
olika själ var de tvungna att betygsätta i fyra ämnen (dit räknades också teknik). De flesta av dem 
därför att de, till exempel, tyckte det var rättvisare om till exempel en elev hade VG i fysik och kemi 
men bara G i biologi skulle det innebära att han eller hon fick bara G i NO och det tyckte det var inte 
bra. Thorbjörn däremot ansåg att NO var ett ämne som inte fick delas och som han undervisade som 
helhet och betygsatte därmed som helhet.  
Oavsett varför det är så att om man sätter betyg i olika kategorier inom NO innebär det att det 
åtminstone ska finnas vissa moment där de kategorierna tas som minikurser i olika ämnen. Om man 
sedan försöker få dem att samverka så är det en annan fråga. Det väsentliga är då att synen på målen 
påverkas och där med även ämnets innehåll (se exemplen ovan).  
 
Det framkom också att medan vissa informanter hade en större betoning på elevperspektivet hade 
andra det mera på lärarperspektivet. Det innebär att medan vissa utgick ifrån det som eleverna ansåg 
var roligt, intressant, spännande, utgick andra bland annat ifrån vad de ansåg var relevant för eleverna 
att kunna. Detta präglar också synen på målen och därmed även på ämnets innehåll.  
 
NV i samband med samhället var, som det redan poängterats, olika för skola 1 och skola 2 vilket 
också ger olika utgångspunkter. Detta är tydligt då Thorbjörn till exempel säger att  
 

Jag tror att min målsättning är i grunden kanske samhällsvetenskaplig men metoden eller vägen dit … 
måste vara via naturvetenskapen och naturvetenskapliga kunskaper.  
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Ernst, från skola 1 säger däremot när han förklarar sitt huvudsyfte med No att han försöker att 
eleverna 
 

… får en bred grund att stå på… så att de kan se … hur man jobbar vetenskapligt … .   
 

 

Slutsatser  
 
Enligt vad man kan se i materialet så finns det minst tre olika synsätt eller strömmar när det gäller att 

se på och välja innehåll i NO. De två första utgår ifrån NO:s syfte och syn på hur enhetligt ämnet är.  

 Det ena medför ett synsätt som utgår ifrån framför allt vetenskapens sätt att se på och förklara 

naturens egenskaper. Ett sätt som påminner mycket om Vision I (Roberts) eller Harlens syn om 

” den rätta uppfattningen” i ”Att våga språnget” och som ofta delar upp NO i olika ämnen 

(fysik, kemi och biologi), vilka lärarna försöker att få att samverka när det går. Här hittar vi 

framför allt lärarens perspektiv, läraren som försöker få eleven att se omgivningen på ett rent 

vetenskapligt sätt.  

 Det andra, som utgår ifrån en mer enhetlig syn på NO och som dessutom har en tydligt social 

aspekt, en förbindelse med samhället. Ett synsätt som erinrar om Roberts Vision II och delvis 

Vision I eftersom det handlar om en hybrid av båda visionerna, fast tyngdpunkten ligger på 

förbindelsen med, som Thorbjörn säger, ”socialvetenskapen”. Detta överensstämmer framför 

allt målperspektivet medan lärarperspektivet och elevperspektivet har en mindre representation 

här. 

 Det tredje har att göra med elevperspektivet, framförallt vad eleverna ser som spännande, 

intressant och roligt, vilket präglar NO-lärarens arbete när hon ska välja innehåll för sin 

undervisning.    

 
Jag anser att de här punkterna är viktiga för den diskussion vi måste ha bland lärare. En diskussion 
som handlar om hur vi ska utforma innehållet i vår undervisning. En diskussion som redan har börjat 
och som sprids över hela samhället. Det handlar givetvis om läraryrket men det handlar lika mycket 
om att utforma framtiden. Jag vill och tror att det här arbetet ska kunna bidra med stoff till denna 
nödvändiga debatt.  
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Bilaga  

Intervjuguide 
Fokusintervju 
 

• Kan ni berätta för mig hur ni går till väga när ni ska välja innehåll i era planeringar? 
 

• Spelar det någon roll vad de har själva (eleverna) för föreställningar? 
 

• Men är det du tar upp det i slutet av 9:an och inte i 8:an eller 7:an finns det någon 
tanke bakom?  

 
• OK, men är det till flera ämnen som man kan knyta an t ex, biologi?   

 
• Jag såg på din grovplanering att i 8:an har du syror och baser. Är det ett ämne 

som du tar både i 8:an, 7:an och 9:an eller är det en tanke att det ska var just på 8:an 
... eller ...?  

 
• När ni säger de fyra olika ämnena ingår alltså matte i det? 

 
• Är det någon som känner sig manad att ge något bra exempel på när ni planerar tema 

eller aktiviteter eller till enskilda lektioner eller är det ungefär samma sak som ni ... eh ... 
pratade om eller är det någonting nytt som man kan tillägga? 

• Jag har också en fråga här som är knuten till någonting som jag hört väldigt ofta: 
Lärarna har väldigt ont om tid. Då är ni kanske tvungna att prioritera. Och då när man 
prioriterar, prioriterar man bort någonting och prioriterar man fram någonting nåt annat. 
Kan ni ge då något konkret exempel på hur ni gör när ni är tvungna att prioritera?  
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Enskilda intervjuer 
 
Intervju med Olof 
 
• Vad är det som avgör ditt val av innehåll i NO? Vad dina lektioner i NO ska innehålla? 

 
• Hur klassen fungerar och så, i och med att du utgår ifrån elevernas intresse, innebär 

det att du tar vissa saker i vissa grupper som du inte alls tar hos andra?  
 

• När vi hade gruppsamtalet sa du att med vissa grupper körde du väldigt basic, vad 
menar du med det?   

 
• Utgår du ifrån, i någon bemärkelse, från betygsättning i fysik, kemi och biolog när du 

utformar dina lektioner, dina teman?   
 
• Så som du innehållsmässigt ser på detta, vad skulle du vilja benämna dit 

undervisningsområde, NO eller fysik, kemi och biologi? 
 

• Hur menar du med att anpassa sig? Kan du utveckla det lite?  
 

• Du har pratat under gruppintervjun om svagare grupper och starkare grupper. Kan du 
förklara lite närmare vad du menade med det? 

 
• Men hur vill du ha ditt ämnesområde alltså som fysik, kemi och biologi som 

samverkar med varandra eller …?   
 
• Kan du utveckla varför du anser detta? Alltså NO kontra fysik, kemi och biologi som 

tre olika ämne?  
 

• Kan du utveckla lite mer och säga vad är det som är så mycket bättre att ha det som 
NO än som de tre olika kategorierna?  

 
• Vill du tillägga något mera? 

 
Intervju med Ernst 
 
• Vad är det som avgör ditt val av innehåll i NO? Vad alltså dina lektioner ska innehålla i NO? 
 
• Så som du innehållsmässigt ser på detta, hur skulle du vilja benämna ditt undervisningsområde, NO 

eller fysik, kemi och biologi? 
 
• Kan du utveckla varför du anser detta? Alltså NO kontra fysik, kemi och biologi som tre 

olika ämnen? 
 

• Försöker du verkligen att knyta an fysik, kemi och biologi? 
 
 
 
 
Intervju med Gustav 
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• Vad är det som avgör ditt val av innehåll i NO? Vad ska alltså dina lektioner i NO 

innehålla? 
 

• Tar du innehållet separat eller som helhet eller samverkande ämne? 
 

• Påverkar betygsättning på något sätt? 
 

• Så egentligen utgår du i betygsättning från biologi, kemi och fysik, är det så du menar?  
 
• Så som du innehållsmässigt ser på detta, vad skulle du vilja benämna ditt 
undervisningsområde, NO eller fysik, kemi och biologi? 

 
• Kan du utveckla varför du anser detta? Alltså NO kontra fysik, kemi och biologi som 

tre olika ämnen? 
 

• Jo, det kanske finns lärare som föredrar att ta ämnen i samverkan med varandra och i 
ett större perspektiv som ett sätt att närma sig och förstå omvärlden medan andra tar 
kanske varje område för sig som man gör t ex i gymnasiet. (förklaring av den tidigare 
fråga)  

 
• Alla har sagt i fokusintervjun att man utgår ifrån eleven. På vilket sätt utgår du ifrån eleven? 

Är det så att i en klass lär du ut saker som du inte lär ut i en annan klass? 
 

• Betyder det att det att du tar upp tema som du inte tar upp med andra klasser?   
 

• Är betygen viktig för dig i ditt val av ämne eller tema? 
 

• Om det skulle vara möjligt skulle du tänka dig att sätta betyg i NO i stället?  
 

• Varför? 
 

• Du pratade också om förmågorna, vad menade du med det?  
 
 
Intervju med Carl 
 
• Vad är det som avgör ditt val av innehåll i NO? Vad alltså dina lektioner ska innehålla i 
NO? 

 
• Du har pratat också (i ett tidigare samtal) hur du ska göra för att sätta betyg och sådär alltså, i 

den här röda tråden, så att du följer något slags kontinuitet … (ohörbart), är det så du har tänkt? 
 

• OK, då förstår jag. Så du utgår aldrig ifrån betygsättning inom fysik, kemi och biologi 
när det gäller planera, eller välja dina teman eller innehåll om man säger så?  

 
• Så som du innehållsmässigt ser på detta, vad skulle du vilja benämna dit undervisningsområde, NO 
eller fysik, kemi och biologi? 
 

• Kan du förklara varför?  
 
• Kan du utveckla varför du anser detta? Alltså NO kontra fysik, kemi och biologi som tre 
olika ämnen? 
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• Jo, varför NO och inte uppdelade? Och du höll på att förklara.  
 

• OK, då förstår jag hur du menar. Känner du att du gör det eller att du måste anpassa dig efter 
tja t ex betygsättning i 9:an som du sa när de ska snart börja gymnasieskolan? 

 
• När du säger att du tänker också förutom det här röd tråden eller rödflöde som du sa, som jag 

tror betyder ungefär det samma, du pratade om traditionerna och så pratade om vad eleverna vill, 
vad menar du med traditionerna?  

 
• OK, då förstår jag, och sen vad eleverna vill. Vad innebär det? Innebär det elevernas 

benegenhet att ta till sig NO eller något annat? 
 

• Blir det så att på visa grupper eller med visa grupper göra eller välja visa tema som du inte kan 
med andra grupper, alls?  

 
• Det här har jag redan svarat på men ändå ställer jag frågan. Du vill kalla ditt ämne science 

eller NO?   
 

• OK, och det är därför du skulle vilja jobba på det sättet, är det så?  
 
 
Intervju med Thorbjörn  
 
• Vad är det som avgör ditt val av innehåll i NO? Vad alltså dina lektioner ska innehålla i 
NO? 
 

• Med social situation, menar du elevens sociala situation? 
 

• Du säger att du utgår från gruppens intresse, är det så du menar? 
 

• När du säger gruppdynamiken, vad menar du med det då? 
 

• Men när du väljer ett tema, du har ett antal teman under årens lopp från 7:an till 9:an, 
exempelvis. Ditt val av tema, följer det någonting, hur gör du? Vad är det du väljer som 
tema för att börja med?  

 
• När du säger en tydlig koppling till NV vad menar du då? Kan du utveckla det lite? 

 
• Var sätter du accenten? Vad har du i centrum om man säger så? Samhällsvetenskaplig 

synvinkel eller mer naturvetenskaplig? 
 

• Du säger i alla fall att du inte utgår främst ifrån gruppens intresse, ifrån vad som fyller 
deras intresse just då. Varje grupp är lite annorlunda andra grupper beroende på 
sammansättning, det beror på väldigt mycket. Du säger att det inte påverkar så speciellt 
mycket eller har jag missuppfattat? 

 
• Alltså det är deras eget projekt eller förslag till projekt? 

 
• Det står på eran sida att ni försöker få eleverna att vara med i utformningen av 

undervisningen?  
 

• Vad innebär det i just NO? 
 

• Kan du upprepa det sista du sa för jag missade?  
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• Så som du innehållsmässigt ser på detta, vad skulle du vilja benämna ditt 
undervisningsområde, NO eller fysik, kemi och biologi? 
 
• Kan du utveckla varför du anser detta, alltså NO kontra fysik, kemi och biologi som tre 
olika ämnen? 
 

• Ok. Men kan det inte hända att t.ex. vissa elever kanske är väldigt bra på fysik, kanske 
ganska bra på kemi men inte så bra på biologi? I stället för att få då kanske VG är du 
tvungen att sänka deras-? 

 
• Förstår du? Upplever du det som rättvist eller-? 

 
• Det var det jag ville åt egentligen. Den egentliga frågan är: Påverkar din 

betygssättning din undervisning i någon mån? Inte ditt sätt att undervisa, det är inte det 
jag är ute efter utan ditt sätt att planera. Din planering, ditt val av tema, ditt val av ämne. 
Påverkar betygssättningen eller är det marginellt? 

 
• OK. Uppfattar jag dig rätt om du säger t.ex. att du utgår från gruppens behov av 

kunskaper i ämnen? 
 

• Alltså som samhälle, menar du så? 
 

• Innebär det att i dina olika grupper ser temaläggningen ungefär lika dan ut? 
 


