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Sammanfattning  

Nationella och internationella rapporter visar på hur svenska elevers kunskaper inom 

naturvetenskap sjunker och svenska lärare får kritik för sitt sätt att undervisa. KNUT är ett 

nationellt forskningsprojekt och ett av projektets mål är att få lärare att arbeta fram 

pedagogiska planer kring energi-, klimat- och resursfrågor i skolans naturvetenskap. Arbetet 

syftar till att undersöka vilket innehåll lärarna i KNUT- projektet väljer till de pedagogiska 

planerna utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Forskning visar på ett antal dilemman med 

undervisningen i naturvetenskap. Elever och lärare har olika uppfattningar om vad problemet 

med undervisningen är och forskningen visar även att eleverna inte är överens med lärarna när 

det kommer till vilket innehåll undervisningen skall ha. De pedagogiska planerna 

analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

 

Resultatet visar att de pedagogiska planerna har ett innehåll där elevernas erfarenheter finns 

med. Dock så syns en skillnader mellan olika skolområden och skolår. Elevernas 

intresseområden behandlas också i de pedagogiska planerna och även här syns skillnader 

mellan skolområden men även det innehållsliga skiljer sig åt. Lärarna i projektet visar i de 

pedagogiska planerna att det finns intentioner att samverka mellan olika ämnen och målnivåer 

och att det även här finns skillnader i innehåll och mellan skolområden. Utifrån 

frågeställningarna och arbetets syfte har lärarna lyckats med sina pedagogiska planer men det 

finns några lösa ändar. Detta arbete har belyst dessa aspekter men vidare forskning kring 

KNUT- projektet är önskvärt.   
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Inledning 
I svenska skolan idag finns det indikationer på att elevernas kunskaper i de naturvetenskapliga 

ämnena, kemi, fysik och biologi, försämras. Indikationerna kommer från både nationella 

utvärderingar och internationella undersökningar vilka fokuserar på naturvetenskap och 

matematik (Skolverket, 2005, 2008 & 2010). Media fokuserar på elevernas resultat och lägre 

kunskapsnivåer skylls på skolan och att skolan utvecklar elevernas kunskaper genom 

”flumpedagogik”. Det är dock inte bara media som uttrycker kritik för undervisningen i 

svenska skolor. Forskare över hela världen riktar också mycket kritik till undervisningen och 

ibland är den ganska skarp, t.ex. att undervisningen idag ser ut som den gjorde för hundra år 

sedan. Kritiken kanske är elak men för att någonting skall förändras måste det till krafter 

utifrån och ibland är skarp kritik enda sättet.  

 

Jag håller med om att det har betydelse hur lärare tar upp olika ämnesinnehåll och att rätt 

utformad undervisning stimulerar eleverna till kunskapsutveckling och även utvecklar deras 

intresse för naturvetenskap. I mitt första examensarbete behandlade jag undervisningsmetoder 

vilka skulle underlätta för begreppsförståelse i skolan. Genom det arbetet har jag förstått 

vikten av att använda rätt metoder i undervisningen. Vad det inte fokuseras lika mycket på i 

media är vilket innehåll undervisningen tar upp och inte heller hur lärarna har valt ut detta 

innehåll. Flera studier, bl.a. en undersökning i ROSE- projektet, visar att elevernas intresse för 

naturvetenskap är stort men att när ämnet behandlas i skolan är det mindre intressant. Det 

betyder att de vill lära sig och har intresse för naturvetenskap men inte om det läraren 

undervisar kring. Regeringen hjälper till i arbetet genom att skjuta till pengar för att lösa dessa 

problem och för att höja lärarnas kompetens i naturvetenskap. Lärarlyftet är ett exempel på 

vad som görs ute i landet för att höja kunskapsnivån hos lärare. Införandet att nationella prov i 

kemi, fysik och biologi är också ett sätt för de styrande att öka kontrollen av hur elevernas 

kunskaper mår.  

 

Från och med höstterminen 2011 har en ny läroplan börjat gälla i Sverige, Lgr 11. I Lgr 11 är 

kunskapskraven tydligare än i tidigare läroplaner och det centrala innehållet är mer 

omfattande och har en tydlig struktur för att hjälpa lärarna att få en gemensam grund att stå 

på. Runt om i landet pågår det också ett antal forskningsprojekt med syfte att få lärarna mer 

involverade och eniga kring undervisningen i skolan. Ett sådant projekt är KNUT- projektet, 

vilket jag också har fokuserat på i mitt examensarbete. KNUT står för Kunskapsutveckling, 

Naturvetenskap, Utomhuspedagogik och Teknik. En utförligare beskrivning av KNUT 
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återfinns i metodologikapitlet. Anledningen till att jag valt just att titta närmare på en del av 

KNUT- projektet är att jag fått upp ögonen för hur viktigt ämnesinnehåll är och hur innehållet 

i naturvetenskap presenteras i skolan. Genom åren på lärarprogrammet har jag sett hur ett 

innehåll påverkar undervisningen, både positivt och negativt. Jag vill också se hur lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena väljer ut innehåll utifrån gällande läro- och kursplaner samt se hur 

de försöker skapa en gemensam grund kring begreppen energi, miljö och resurs.  

 

Inledningskapitlet beskriver kortfattat hur kunskapsläget ser ut i Sverige idag samt vilken 

koppling detta arbete har till KNUT- projektet. Andra kapitlet presenterar källor från svenska 

och utländska författare vilka berör forskning kring elevers upplevelser och forskares 

erfarenheter av vad som är problemet med undervisningen i naturvetenskap. Man berör också 

forskares har för erfarenheter är av densamma.  Idag finns mycket forskning kring 

undervisning i naturvetenskap. En del av forskningen fokuserar på vilka problem 

undervisning ställs inför och vad det är som inte fungerar. Andra delen av kapitlet kommer att 

baseras kring forskning om vad lärarna anser vara problemet och om lärares uppfattningar. 

Även ett försök görs till att definiera begreppet Teachers beliefs, vilket i detta arbete är 

översatt med lärares uppfattningar, finns med. Under kapitlet metodologi beskrivs 

insamlingsmetoder och analysmetoder med och vilka källor dessa bygger på. En närmare 

presentation av KNUT- projektet och dess mål ges också i detta avsnitt. Efter 

metodologikapitlet presenteras resultatet och sist diskuteras resultaten utifrån bakgrund och 

frågeställningar. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilket innehåll lärare väljer ut till undervisningen i 

naturvetenskap utifrån en analys av de pedagogiska planer vilka lärare arbetat fram inom 

ramen för KNUT- projektet. Detta leder in till det för arbetet centrala frågeställningarna: 

1. Vilka kopplingar till elevers erfarenheter syns i de pedagogiska planerna? 

2. Vilka kopplingar finns mellan vad eleverna vill att skolan skall behandla i NO- 

undervisningen och innehållet i de pedagogiska planerna? 

3. I vilken utsträckning framträder olika ämnens målområden i de pedagogiska planerna? 
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Bakgrund 
I bakgrunden belyses forskning kring undervisning i naturvetenskap och vilka problem 

densamma anses besitta. Lärare och elevers syn på undervisningen skildras och centrala 

begrepp utifrån forskningsämnet beskrivs för läsaren. 

Undervisningens dilemman 

Lyons (2006) artikel kommer ifrån undersökningar gjorda i tre länder och av fyra olika 

forskare och visar på tre punkter vilka Lyons anser vara de största problemen inom 

undervisningen i naturvetenskap idag. Trots att länderna är geografiskt åtskilda och inte har 

samma läroplan visar studierna att eleverna uppfattar undervisningen i naturvetenskap på 

samma sätt. Det första som nämns är att undervisningen är transmissiv, vilket kan översättas 

med förmedlingspedagogik. Med detta menas att läraren håller en föreläsning eller skriver på 

tavlan och eleverna lyssnar och skriver av. Eleverna blir på detta sätt passiva åskådare. 

Genom att använda detta undervisningssätt får eleverna uppfattningen att naturvetenskapen är 

något bestämt och att det är en kunskap vilken bara skall memoreras. Genom att använda sig 

av förmedlingspedagogik tycker eleverna i Lyons studie att lektionerna i sig inte är särskilt 

givande när de bara får skriva av det som står på tavlan och de ansåg också att det inte gavs 

tid till diskussioner under lektionerna. Genom detta undervisningssätt skapar eleverna egna 

alternativa begrepp på grund av att de inte fått tid till att ta till sig undervisningen på ett bra 

sätt, menar Lyons. Dessa alternativa begrepp är inte alltid korrekta utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv och skapar problem senare i livet.  

 

Ett annat problem Lyons (2006) har upptäckt är att undervisningen är dekontextualiserad. 

Dekontextualiserad anser Lyons undervisning vara när innehållet är taget ur sitt sammanhang 

istället för i ett sammanhang. Lyons skriver att många delar av naturvetenskapen i 

klassrummet tas upp utan att engagera eleverna eller att får dem att se relevansen med just 

denna del av naturvetenskapen. Att innehållet i undervisningen lyfts ut sitt sammanhang kan 

också få eleverna att utveckla felaktiga begrepp, menar Lyons, och påpekar även att en 

dekontextualiserad undervisning får eleverna att välja andra inriktningar när de skall välja 

utbildning senare i livet. Sjøberg (2001) ger också kritik för denna typ av undervisning och 

anser att läroböcker har ett innehåll där det saknas mening och relevans för eleverna och att 

det inte finns någon förankring i varken nutid eller dåtid. Förklaringar av historiska upptäckter 

inom naturvetenskapen hamnar ofta i skymundan för en beskrivning av personen eller 

personerna som gjorde upptäckten.  Sjøberg utvecklar detta och anser att naturvetenskap i 
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skolan får tävla med andra skolämnen vilket leder till att naturvetenskap får stå tillbaka då de 

andra ämnena erbjuder just relevans och meningsfullhet. 

 

Det sista stora problemet Lyons tar upp i sin rapport är att eleverna upplever undervisningen i 

naturvetenskap som onödigt svår. Lyons menar att elevernas upplevelse av naturvetenskap 

som svår kan ha många olika meningar men att det i många fall beror på att eleverna får ett 

stoff som är taget ur sitt sammanhang eller att de upplever sig själva som lådor som skall 

fyllas med ett stoff. En annan observation Lyons gjort är att eleverna upplevde 

undervisningen som svår när läraren inte kunde förklara svåra begrepp eller sammanhang på 

ett bra sätt. När eleverna upplever att naturvetenskapen är svår tar de med sig denna känsla in 

i den vuxna världen. Sjøberg (2010) har liknande erfarenheter och skriver att naturvetenskap 

ofta ses som krävande och svår och för att kunna ta till sig naturvetenskapens stoff krävs hårt 

arbete, koncentration under en lång tid och motivation vilket ungdomar idag inte är vana vid. 

 

Dimenäs & Haraldsson (1996) är inne på samma spår som Lyons. De skriver i sin bok att 

undervisningen i naturvetenskap brottas med ett antal problem. Ett av problemen är det de 

kallar för stoffträngsel. Detta beskriver de med att eleverna matas med för mycket kunskap 

och att de inte ges tid att lära sig allt utan de memorerar bara detta. Det kan enligt Dimenäs & 

Haraldsson leda till att elevernas kunskapsutveckling hämmas. I likhet med Lyons tar de 

också upp förmedlingspedagogiken där de anser att undervisningen idag ser i stort sätt ut som 

den gjorde för hundra år sedan. Sjøberg (2001) beskriver också hur kursplaner och läroplaner 

är fyllda med saker eleverna skall lära sig. Eleverna får då uppfattningen att naturvetenskapen 

är gammaldags och auktoritär, dvs. något som redan är bestämt i förväg. Sjøberg anser att det 

finns ett överflöd av lagar och regler i kursplanerna vilket gör att eleverna inte kan få 

koncentrera sig på ett fåtal fenomen och förstå dessa på djupet.  

 

Hodson (1998) skriver att naturvetenskapen i skolan har autenticitetsproblem och att lärare 

och läroplansförfattare fortsätter att förmedla bristfälliga eller förvrängda bitar av 

naturvetenskapen. Hodson beskriver sina erfarenheter av laborationer i skolan och att 

laborationerna är färdiga stenciler där eleverna får en färdig laboration att följa och en 

laborationsrapport skall skrivas. Laborationsrapporten används sällan i undervisningssyfte 

utan blir bara en bekräftelse för läraren att eleven har gjort laborationen. Det är inte ofta 

eleverna ges tillfälle till öppna laborationer där tänkandet står i fokus. Gilbert (2004) talar om 

att undervisningen i naturvetenskap saknar historisk och filosofisk förankring, att 



 

5 

 

undervisningen utgår från för många naturvetenskapliga principer samt att undervisningen 

inte förser eleverna med tillfredställande förklaringar av deras upplevelser från vardagen. Om 

man rättar till dessa problem får man enligt Gilbert undervisning i autentisk naturvetenskap. 

Braund & Reiss (2006) påpekar också att undervisningen i skolan i dag har problem med 

autencitet. Elever vilka är ointresserade av naturvetenskap i skolan kan ha ett större intresse 

för naturvetenskap utanför skolan. För att fånga elevernas intresse och utveckla deras lärande 

i naturvetenskap anser Braund & Reiss att skolan skall förlägga mer undervisning utanför 

klassrummen. Genom att förlägga undervisningen till naturvetenskapliga utställningar, 

industrier eller till skogen får eleverna chansen till ett mer autentiskt praktiskt arbete och 

tillgång till material vilket inte finns i skolan och detta gör att eleverna stimuleras till vidare 

kunskapsinhämtning. Arbetssättet utvecklar också elevernas begreppsförståelse och deras 

förmåga att arbeta tillsammans. Sjøberg (2010) anser, utifrån resultaten från ROSE- projektet, 

att undervisningen i naturvetenskap inte lär eleverna hur den har påverkat vårt sätt att leva 

samt hur de kan använda naturvetenskapen för att kritiskt granska information de kommer 

över. ROSE är ett forskningsprojekt och står för ”The relevance of science education”. 

 

Enligt Osborne & Collins (2001) förmedlar lärarna vikten av att kunna naturvetenskap men att 

detta endast når ut till ett fåtal elever. Jidesjö, Oscarsson, Karlsson & Strömdahl (2009) har 

gjort liknande slutsatser och menar att undervisning i naturvetenskap i grundskolans senare år 

endast intresserar de som har för avsikt att studera vidare inom naturvetenskap. I artikeln 

presenterar Jidesjö et al. också resultat från ROSE- projektet och visar på vad svenska elever 

vill lära sig mer om. Studien visade att elevers intressen inom naturvetenskap rörde sig kring 

ämnen som rör kropp och hälsa samt universums uppbyggnad och utformning (Jidesjö et al., 

2009). Osborne & Collins anser att större andelen av eleverna missar viktiga bitar i 

undervisningen och att det saknas vardagliga kopplingar till ämnet. De menar också att 

biologiämnet kopplar till vardagen på ett mer naturligt sätt än vad kemi och fysik gör. Deras 

studie föreslår också att eleverna har svårt att göra kopplingar mellan naturvetenskapen och 

teknologiska uppfinningar då det abstrakta språket i naturvetenskapen gör att de inte förstår.    

 

Osborne, Simon & Collins (2003) påpekar även att eleverna är intresserade av naturvetenskap 

i allmänhet, men att undervisningen av naturvetenskap i skolan inte är så intressant. Sjøberg 

(2010) ger ungefär samma bild av elevernas erfarenheter utifrån ROSE- studien där det visar 

sig att eleverna tycker att naturvetenskap är något vitalt i samhället men att skolan har 

misslyckats med att bygga kunskap och intresse kring den. 
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Lärares uppfattningar kring undervisningen i naturvetenskap 

Avsnittet behandlar begreppet teachers beliefs och hur det kan förstås. Vidare beskrivs vad 

lärare i naturvetenskap ser som dilemman i undervisningen. 

Teachers beliefs 

Teachers beliefs, eller lärares uppfattningar (författarens översättning), är enligt Pajares 

(2009) en globalt konstruerat term vilken inte är lätt att tillämpa i studier. Människors 

uppfattningar om ting används inom olika forskningsområden och har enligt författaren gett 

upphov till en rad olika definitioner av ordet och den pedagogiska forskningen har varit 

oförmögen att komma fram till en gemensam definition.   

 

Pajares gör också skillnad mellan belief och knowledge. Han menar att belief baseras på 

utvärdering och bedömning och att knowledge grundar sig i sakliga fakta. Pajares åsikt är 

också att beliefs inte kan observeras eller bedömas utan måste härledas från vad människor, i 

det här fallet lärare, gör, åsyftar och säger. För att då kunna värdera lärares beliefs så måste 

lärarens anlag för handling, verbala uttryck och lärarens uppträdande i klasrummet tas med 

när deras beliefs analyseras, menar Pajares. I fortsättningen kommer teachers beliefs att 

översättas med lärares uppfattningar, vilken är min översättning av ordet.  

Lärares perspektiv 

Tsais studie (2002) visar på att lärare har en föråldrad syn på undervisning i naturvetenskap. I 

studien berättar lärarna att de ser sig själva som förmedlare av en tidigare fast kunskapsbas 

och att lärande är kunskapsreproduktion. Tsai antyder att problemet med en föråldrad syn på 

undervisning i naturvetenskap och lärande i naturvetenskap kommer från lärarnas tidigare 

erfarenheter av naturvetenskap och har då stärkt deras mer föråldrade sätt att se på 

undervisning och lärande. Studien visar också att detta inte är något som är specifikt för just 

det land studien genomförts (Taiwan) utan lärare från olika kulturer delar dessa tankar. I 

studien visar Tsai på att lärarnas uppfattningar om naturvetenskapens natur också är relaterad 

till deras uppfattning om undervisning och lärande. Detta, anser Tsai, gör att lärares 

uppfattningar om naturvetenskapen natur är baserat på tidigare erfarenheter.   

 

Tsai (2007) åskådliggör i en liknande studie hur lärare med en positivistisk syn på lärande 

ägnar mer tid åt lärarledda lektioner, demonstrationer och provresultat och där eleverna är 

passiva deltagare. Tsai har också hittat tecken på att lärare vilka är mer konstruktivistiskt 

lagda, fokuserar på att få eleverna att förstå och har studentledda undersökningar och 
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diskussioner. I de fallen där lärare hade ett konstruktivistiskt förhållningssätt upplevde 

eleverna att det fanns mer tid till självstudier och att utforska deras förkunskaper samt att de 

blev behandlade likvärdigt i diskussioner. 

 

I Hodson & Benczes (1998) artikel menar lärarna att ett stort problem är laborationerna i 

skolan. De anses ge en skev bild av naturvetenskapen med alltför många lyckade resultat och 

färdiga manualer. Lärarna i studien tycker att det fokuseras för mycket på räkneexempel i 

laborationerna. Lärarna uttrycker också att ordningen i vilken olika kunskaper lärs ut är ett 

dilemma. Laborationer och undersökningar kommer ibland innan grundkunskaper har befästs. 

Ett annat problem som lärarna pekar på att det genomförs för få öppna laborationer och att när 

dessa väl genomförs så har eleverna inte de kunskaper som krävs för att klara av dem. Lärarna 

uttrycker också en avsaknad av kommunikation mellan elever och lärare där eleverna får 

agera någon slags konsult åt läraren.  

 

I likhet med lärarna i Hodson & Benczes studie visar en studie genomförd i Sverige att de 

intervjuade lärarna upplever liknande problem med laborationer. I studien, genomförd av 

Högström, Ottander & Benckert (2010), menar lärarna att det är för få öppna laborationer och 

för få tillfällen där eleverna får planera sina egna laborationer. De uttalar också ett problem 

med att de inte har tillräckligt med tid för att diskutera innehållet i undervisningen med 

eleverna och att faktorer som gruppstorlek, lokaler och utrustning är ett hinder för att 

genomföra en bra undervisning. När den nationella utvärderingen av skolan (NU) 

genomfördes 2003 svarade lärarna att tiden var det största hindret för utvecklingen av 

undervisningen (Andersson, 2005). 

  

När det kommer till innehåll så är lärarna eniga och framhäver att det är för mycket innehåll i 

skolans naturvetenskap för att de skall ha tid och lära sig allt grundligt och att det vore bättre 

om man minskade innehållet till förmån för undervisning som visar vad naturvetenskap är för 

någonting (Hodson & Bencze, 1998). De påpekar också att de inte har stöd från kollegor när 

det kommer till en minskning av innehållet. Lärarna i studien uttrycker oro för sin kompetens 

när det kommer till öppna laborationer och hur de skall coacha eleverna och ge dem en rättvis 

bedömning. Att skolan saknar en gemensam vision kring undervisning är också något som de 

anser är ett problem för undervisningen i naturvetenskap, då detta skapar små grupper av 

ämneslärare. Dessa lärare jobbar sällan tillsammans och har oftast kortsiktiga mål.  
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I Oskarsson, Jidesjö, Strömdahl & Karlssons (2009) artikel tror lärarna att det går att skapa en 

allsidig och intressant undervisning men att det är svårt att avgöra om den kopplar till 

elevernas vardagsupplevelser. Vidare visar artikeln på ett missnöje hos lärarna när de nya 

kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena kom ut 2000. Lärarna ansåg att varken 

innehåll eller riktlinjer hade förändrats särskilt mycket och att det är mycket ensamarbete med 

få tillfällen till ämnesintegration. De var också missnöjda sin egen fortbildning i 

naturvetenskap. När det kommer till innehållet i undervisningen är elever och lärare inte 

överens. Oskarsson et al. (2009) visar på stora skillnader i vad lärarna tycker är viktigt att ta 

upp jämfört med vad eleverna vill lära sig mer om. Enligt författarnas studie prioriterar 

lärarna i studien läran om molekyler, växthuseffekten och elektricitet, för att nämna några. 

Det enda stället där lärare och elever är överens är vilken verkan alkohol och tobak har på 

kroppen.  

 

Andersson (1994) anser att problemen inom undervisningen i naturvetenskap inte kan lösas 

genom skild ämnesundervisning. Ämnesintegration i någon form kan ge eleverna möjlighet 

att utveckla nya sätt att tänka och på så sätt förstå hur världen är beskaffad genom att 

ämneskunskaper i naturvetenskap integreras med kunskaper från andra ämnen för att förstå 

t.ex. begreppet försurning. (Andersson, 1994). Sjøberg (2010) är av åsikten att fenomen på 

jorden sällan följer vanliga ämnesuppdelningar i skolan och att detta kan anses vara ett 

argument för ämnesintegration.  Dock påpekar Sjøberg att det inte räcker med organisatorisk 

integration för att utveckla elevernas kunskaper utan skolämnena måste integreras så att 

kunskaper och fakta sätts in i relevanta sammanhang. 

 

I detta kapitel har det beskrivits hur lärare, elever och forskare ser på undervisning i 

naturvetenskap och vilka problem som finns. Detta leder över till metodologin för arbetet. 
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Metodologi 
Metodologikapitlet ger först en kort presentation av KNUT- projektet för att sedan följas av 

en del där det beskrivs hur datainsamlingen gått till.  Under rubriken innehållsanalys ges en 

beskrivning av vad innehållsanalys innebär samt den arbetsgång vilken har använts i analysen 

för detta arbete.  

KNUT- projektet 

KNUT- projektet är ett samarbete mellan fyra regioner i Sverige med syfte att skapa intresse 

hos ungdomar för klimat-, resurs- och energifrågor. KNUT står för Kunskapsutveckling, 

Naturvetenskap, Utomhuspedagogik och Teknik. I KNUT- projektet är lärare, elever, företag 

och forskare involverade. Kommunen detta arbeta fokuserar på arbetar i olika skolområden 

med att skapa en grön tråd i undervisningen från förskolan till år 9 kring energi-, miljö- och 

resursfrågorna. Den del av projektet detta arbete behandlar har i uppgift att skapa långsiktiga 

planeringar kring energi-, resurs- och klimatfrågorna med arbetsområden och kopplingar till 

läro- och kursplanerna i Lgr 11 samt vilket centralt innehåll i olika ämnen som bearbetas i 

arbetsområdena samt kopplingar till kunskapskraven. Till projektet är ett antal forskare och 

regionala aktörer knutna. Forskarnas uppdrag är att bedriva forskning på området och de 

regionala aktörerna står för projektets koppling till näringslivet.  

Urval 

I kommunen har tre skolområden varit delaktiga i KNUT- projektet. Dessa benämns i arbetet 

med A, B och C. Ett skolområde utgör ungefär ett halvt upptagningsområde. Sammanlagt 

finns det i alla skolområdena 56 förskolor och skolor och av dessa har 26 deltagit i projektet. 

Lärare från förskolan upp till årskurs 9 har deltagit i projektet. Lärarna i projektet besitter 

olika kompetens vilket betyder att alla inte är lärare i naturvetenskap. Anledningen till att det 

inte bara ingick NO-lärare var att de pedagogiska planerna skulle underlätta för arbete över 

ämnesgränserna. Urvalet av lärare till projektet har sett olika ut på olika skolor. En del 

skolledare har frågat de lärare vilka de anser är duktiga inom området om de vill vara 

delaktiga och lärarna har då haft möjlighet att tacka ja eller nej. På andra skolor har lärarna 

själva kommit och frågat om de får deltaga i projektet. Urvalet till projektet kan ses i figur 1 

och ger en bild av resursfördelningen. Diagrammet visar hur många lärare varje område 

förfogar över, antalet deltagare i KNUT- projektet från varje område samt andelen lärare med 

NO-kompetens av deltagande lärare.  
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Figur 1: Fördelning av lärare i KNUT- projektet 

Deltagarna i projektet har under ett år träffats 13 heldagar, med undantag för ett område. De 

har endast träffats 10 heldagar. Under dessa träffar fanns en dagordning och den kunde se 

annorlunda ut från gång till gång. Ibland fick lärarna fortbildning eller åkte på studiebesök. 

Nästa gång stod det arbete med de pedagogiska planerna på schemat. De pedagogiska 

planerna har sedan publicerats på respektive skolområdes hemsida. Efter att jag kontaktat och 

träffat projektledaren samlades de pedagogiska planerna in från respektive skolområde. 

Sammanlagt inhämtades tre planer från tre olika skolområden in för att analyseras. 

Innehållsanalys 

När informationen kommer från dokument kan analysen av data ske med hjälp av 

innehållsanalys. Enligt Grønmo (2004)  läses dokumenten igenom systematiskt för att på så 

sätt hitta bitar av information som kan vara av vikt för det för arbetet centrala 

frågeställningarna.  Det finns två typer av innehållsanalys; kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. I detta arbete har kvalitativ innehållsanalys använts för att analysera de 

pedagogiska planerna. Kvalitativ innehållsanalys är en typ av dokumentanalys som kan göra 

på i princip alla sorters dokument och vanligast är det när dokumenten är i text, tal eller 

ljudform menar Grønmo. När kvalitativ innehållsanalys används granskas innehållet i texterna 

systematiskt för att sedan göra kategoriseringar utifrån syfte och frågeställningar.  

 

Graneheim & Lundman (2004) talar om två begrepp i innehållsanalys som beskriver vilket 

fokus du skall ha på texten, manifest deskriptivt nivå eller latent tolkande nivå. Med manifest 

nivå menas att fokus ligger på det självklara och tydliga i texten, alltså det som står skrivet. 
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Om analysen sker på det latenta innehållet görs en tolkning av textens underliggande 

betydelse. Graneheim & Lundman antyder också att det sker en tolkning av texten vid båda 

men att det är tolkningen sker på olika djup och abstraktionsnivå. I analysen av de 

pedagogiska planerna ligger tolkningen på båda nivåerna och har använts olika beroende på 

vilken frågeställning det gällt. Kring första frågeställningen och hur de pedagogiska planerna 

kopplar till elevernas erfarenheter användes latent tolkande nivå då det inte direkt syntes hur 

innehållet kopplades till elevernas erfarenheter. Manifest deskriptiv nivå användes till 

frågeställningarna vilka behandlade vad eleverna vill lära sig om och hur andra ämnen syns i 

de pedagogiska planerna. Till frågeställningen om vad eleverna vill lära sig om i 

naturvetenskap användes till viss grad också latent tolkande.  

 

I arbetet har Elo & Kyngäs (2008) arbetsgång för kvalitativ innehållsanalys använts. De delar 

upp analysen i tre faser; Förberedelser, organisera och rapportera resultat. Förberedelsefasen 

syftar till att få en känsla för innehållet i texterna och bestämma vad det skall letas efter i 

texterna. I förberedelsefasen lästes de pedagogiska planerna igenom för att på så sätt försöka 

skapa en bild av hur de var upplagda och vilken struktur de hade.  

 

Den stora fasen, enligt Elo & Kyngäs (2008), är att organisera analysen. Att organisera sker i 

tre steg. Först kodas materialet under tiden det läses igenom. Post-itlappar eller färgpennor 

används för att skriva ner viktiga saker vilka har dykt upp i texten och är relevanta utifrån 

syfte och frågeställningar. Nästa steg i processen är att kategorisera lapparna eller 

anteckningar utifrån vad de handlar om. Elo & och Kyngäs belyser vikten av att inte bara 

skapa kategorier utifrån innehåll utan också att innehållet i minnesanteckningarna skall 

jämföras med varandra för att få bästa resultat. Sista steget i organiseringen blir att skilja 

kategorierna åt och organisera dem i rubriker utifrån forskningssyftet. Rubrikerna skall vara 

karaktäristiska för just den kategorin och innehållet i den kategorin. Det var under 

organisationsfasen svårigheter började dyka upp. I och med att de pedagogiska planerna redan 

var indelade i kategorier var det svårt att hitta nya. Därför gick jag tillbaks till bakgrunden för 

att på så sätt försöka komma upp med nya kategorier utifrån litteraturen. I de pedagogiska 

planerna hittades ord som idébank, undervisningens innehåll, vad vi arbetar med och hur 

undervisningen kan utvecklas. I dessa ord dolde sig ett innehåll vilket kopplade till elevernas 

vardagsupplevelser i någon grad. Därför fick en kategori namnet Elevernas erfarenheter. 

Nästa kategori dök upp i litteratur där elever förmedlat vad de vill att undervisningen i 

naturvetenskap skall behandla. Kategorin fick namnet Elevernas intressen. Det genomfördes 
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en jämförelse med Jidesjö et als. (2009) artikel och de pedagogiska planerna för att se hur de 

pedagogiska planerna behandlade vad eleverna ville lära sig om. Sista kategorin visade sig när 

de pedagogiska planerna läste igenom ytterligare en gång. Då syntes kopplingar mellan 

naturvetenskapen och andra ämnen, framför allt de samhällsorienterade ämnena. På så sätt 

rubricerades sista kategorin Samverkan mellan ämnen och målområden. 

 

I rapporteringsfasen förklaras kategorierna och innehållet i kategorierna skall presenteras. För 

att öka trovärdigheten anser Elo & Kyngäs (2008) att det med fördel kan användas citat från 

texterna som på så sätt understryker valet av kategorier i resultatet. Kategorierna presenteras i 

arbetet med hjälp av tabeller och figurer då detta föll sig naturligt då det inte fanns citat att 

använda. I första kategorin presenterras resultaten i en tabell där innehållet och hur 

kopplingen till elevernas erfarenheter visas. Kategorin vilken behandlar vad eleverna vill att 

undervisningen i naturvetenskap skall ta upp presenteras också i en tabell. Tabellen visar 

vilken koppling mellan innehållet i de pedagogiska planerna och elevernas önskemål kring 

undervisningens innehåll. I sista kategorin kvantifierades innehållet i de pedagogiska planerna 

utifrån ett SO-perspektiv och vilket perspektiv det behandlade; energi, klimat och resurs. 

Resultatet visas i form av en figur.  

Forskningsetik 

När ett arbete av detta slag skall genomföras är det viktigt att ta hänsyn till de 

forskningsetiska aspekter som finns. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra viktiga punkter vilka 

forskaren/författaren har att förhålla sig till.  Dessa fyra är; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2009).  

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera berörda personer om forskningen 

och vad den handlar om samt syftet med arbetet (Vetenskapsrådet, 2009) . Berörda personer i 

detta arbete har blivit informerade om arbetet vid projektets början och vet vilket syfte som 

ligger bakom.  

Varje person i projektet har rätt att välja om de vill vara med i projektet och benämns av 

Vetenskapsrådet som samtyckeskravet (2009). Då KNUT- projektet är frivilligt har 

personerna fått möjlighet att tacka nej till deltagande.  

De personer vilka ingår i arbetet skall hållas konfidentiella och skyddas från att obehöriga får 

del av deras uppgifter. Detta kallar Vetenskapsrådet för konfidentialitetskravet (2009)). De 
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pedagogiska planerna och uppgifter om gruppsammansättning vilka har legat till grund för 

arbetet raderas när arbetet är slutfört för att hålla dessa uppgifter konfidentiella.  

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket kopplar till konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 

säkerhetsställer att de uppgifter vilka har samlats in i arbetet endast kommer att användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2009) .   

Kapitlet har behandlat hur arbetet med att analysera de pedagogiska planerna har gått till och 

hur KNUT- projektet är upplagt. Forskningsetiska aspekter vilka har tagits i beaktande under 

arbetets gång presenterades också. I nästa kapitel presenteras resultatet av analysen. 
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Resultat   
Analysen av resultatet presenteras utifrån arbetets frågeställningar. Kategorierna belyses med 

hjälp av tabeller och figurer för att på så sätt få en inblick i vad kategorierna innehåller.  

Elevers erfarenheter 

I denna kategori återfinns innehåll vilket har en koppling till elevernas vardag eller att lärarna 

tydligt har skrivit sambandet mellan innehåll och vardag i de pedagogiska planerna. I tabell 1 

redovisas innehållet i kategorin med innehållet från de pedagogiska planerna i vänsterspalten 

och kopplingen till elevernas vardag i högerspalten. I de pedagogiska planerna syns elevernas 

erfarenheter i kategorier såsom idébank, undervisningens innehåll, vad vi arbetar med och hur 

undervisningen kan utvecklas.   

Tabell 1: Elevers erfarenheter i de pedagogiska planerna. Bokstäverna A, B och C visar vilka skolområden om 

behandlar just det innehållet i sina pedagogiska planer. 

Innehåll Koppling till elevernas erfarenheter 

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi, kemi och fysik (A, C).  Bioteknik och etik kring detta, 

spridning av STD-sjukdomar, 

kärnkraftsdebatt, försurning 

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för 

att må bra (B, C). 

Energi för kroppen, KRAV-märkt mat 

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter (B, 

C) . 

Plantering, besök i naturen nära skolan 

Ekosystemens energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, 

förbränning och andra ekosystemtjänster (A, C).  

Studiebesök i skolskogen. 

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de 

kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, t.ex. i ficklampor (B, 

C).  

Varför håret blir elektriskt 

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och 

deras påverkan på miljön. Fossila och förnybara bränslen. Deras 

betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.(A, B, C). 

Hur påverkar olika energikällor 

klimatet 

Enkla fältstudier och observationer i närmiljö (B, C). Lekplatsbesök, åka pulka 

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i 

ekosystem (A, B, C). 

Bondgårdsbesök, naturruta, besök i 

naturen nära skolan 

Enkla väderfenomen och deras orsaker, t.ex. hur vindar uppstår (B, 

C). 

Energi i blixtar och vindar 
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Jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra. 

Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika 

tidpunkter på året (B, C). 

Stjärnskådning 

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de 

blir avfall som sedan hanteras och sedan återgår till naturen (A, B, 

C). 

Energiåtgång vid tillverkning och 

transporter. 

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 

innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t.ex. 

nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft (A, B, C). 

Studiebesök på tekniska verken, avfall 

som energikälla, återvinning, försurning 

och övergödning i närområdet. 

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar 

vi har när vi nyttjar den (A, B, C). 

Allemansrätten 

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (A, B). Besök i naturen, Allemansrätten, 

skräpplockning 

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till 

varandra. Hur dag, natt, månader, år och sekunder kan förklaras (B, 

C).  

Ebb och flod, årstider, klimatzoner 

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, t.ex. 

vid gungor och rutschbanor (A, B, C). 

Upptäcka skolgården, pulkaåkning, 

dubbdäck 

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för 

hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (A, B, C). 

Kompostering, källsortering, odling, 

bondgårdsbesök, besprutad frukt, 

sopsortering 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen (A, B, C). 

Kretslopp i naturen, nederbörd och 

temperatur, vattenkraft, hur olika 

lampor fungerar, smälta snö 

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och 

påverkan på hälsan samt hur de är märkta och bör hanteras(B, C). 

Återvinning, förnuftigt användande 

Vattnets egenskaper och kretslopp (B, C).  Reningsverket 

Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de 

kan källsorteras (A, C). 

Skolans återvinning 

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs 

och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (B, C). 

Årstidsobservationer 

 

Utifrån tabell 1 går det att se att mycket av innehållet i de pedagogiska planerna är kopplat till 

vardagen. Lärarna har försökt att koppla mycket av innehållet till den verklighet eleverna 

upplever varje dag. I många fall handlar det om att eleverna får uppleva sin omgivning ur ett 
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naturvetenskapligt perspektiv, t.ex. vad som händer på och omkring skolgården. 

Användningen av industrier och andra företag i undervisningen ger en indirekt koppling till 

vardagen då eleverna förbrukar vatten och el i sitt dagliga liv. Tabellen 1 visar inte innehåll 

från de pedagogiska planerna som saknar koppling till vardagen men utifrån tabellens ringa 

storlek går det att dra slutsatsen att det innehållet är relativt stort. 

Elevernas intressen 

Andra kategorin vilken dykt upp i analysen av de pedagogiska planerna är den som berör 

elevers intressen och vad de vill veta mer om utifrån aktuell forskning. Tabell 2 visar vilket 

innehåll i de pedagogiska planerna som kan kopplas till det eleverna vill lära sig mer om. 

Elevernas intressen i naturvetenskap kommer från Jidesjö et. als. (2009) artikel kring vad 

elever vill lära sig mer om inom naturvetenskap och hur de uppfattar undervisningen. 

Tabell 2: Hur innehållet i de pedagogiska planerna kopplar till elevernas erfarenheter. Bokstäverna A, B och C i 

vänsterspalten visar i vilket skolområdes plan innehållet återfinns. 

Innehåll Vad elever vill lära sig om 

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi, fysik och biologi (A, C).  HIV/AIDS, STD-sjukdomar, 

abort, universums uppbyggnad  

 

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (B, C).  

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, kemi och 

biologi. T.ex. i faktatexter och tidningsartiklar (B, C). 

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika 

källor och samhällsdiskussioner med koppling till naturvetenskap (C). 

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras 

påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället (A, B, C) 

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och 

påverkan på klimatet (A, B, C). 

 

Nya upptäckter inom 

naturvetenskap och teknik. 

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra 

(B, C). 

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan (C). 

 

Motion för hälsa, vad vi ska 

äta för att må bra, ätstörningar, 

hur kroppen växer,  

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala 

relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur 

de kan behandlas (C). 

Motion för hälsa, hur kroppen 

växer, hur alkohol, tobak och 

narkotika påverkar kroppen, 

epidemier. 

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt (C).  Explosiva kemikalier. 
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Människan i rymden och hur satelliter fungerar (B, C). 

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas 

utveckling (C). 

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt 

rörelser hos och avstånd mellan dessa (C). 

Spektakulära objekt i 

universum, liv i universum, 

raketer, satteliter och 

rymdresor, olösta mysterier i 

universum, upptäckter inom 

naturvetenskap, viktlöshet i 

rymden,  

 

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 

en hållbar utveckling (A, B, C). 

Livets utveckling och olika organismers anpassning till olika livsmiljöer (B, 

C). 

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och 

ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för 

jordbruk fiske (C). 

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. 

Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, t.ex. i samband med skogsbruk 

och jakt (A, C). 

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som 

samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling (A, C). 

 

Hur man kan skydda 

utrotningshotade djur. 

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om jämställdhet, 

identitet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt 

överfarbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå (C). 

 

Preventivmedel, aborter, 

HIV/AIDS, STD-sjukdomar, 

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, t.ex. i gungor 

och rutschbanor (A, B, C). 

Hur det känns att vara viktlös i 

rymden. 

   

I tabell 2 hittas många kopplingar mellan lärarnas valda innehåll och vad eleverna vill att 

undervisningen i naturvetenskap ska behandla. En del av innehållet i planerna kopplar till 

flera saker eleverna vill lära sig om. Tabellen visar också att till mycket av innehållet i 

planerna går att koppla till samma område vilket eleverna vill lära sig inom naturvetenskap. 

Tabellen visar inte hur väl innehållet i planerna täcker upp det eleverna vill lära sig mer om. I 

figur 2 ges en bild av hur innehållet i planerna täcker upp elevernas intressen. Data över 

elevernas intressen kommer från Jidesjö et als. tabell (s. 222, 2009) och figuren visar vad som 

dök upp när Jidesjö et als. tabell jämfördes med de pedagogiska planerna. 
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Figur 2: Diagrammet visar hur väl de pedagogiska planerna täcker upp elevernas intressen. 

Skolområdenas pedagogiska planer behandlar många av de saker elever vill att 

naturvetenskapsundervisningen skall ta upp. Diagrammet visar på 75 % täckning vilket kan 

anses som bra. Mycket av innehållet är inte självklart att det kopplar till elevernas intressen 

men om lärarna vinklar undervisningen mot dessa täcker innehållet intressena.  

Samverkan mellan ämnen och målområden 

Sista kategorin behandlar hur lärarna kopplar ihop innehåll i naturvetenskap till innehåll i 

andra skolämnen för att få en helhetssyn i undervisningen. Resultatet presenteras i tabell 3 och 

visar exempel på innehåll från andra ämnen och hur de är kopplade till energi-, resurs- och 

klimatfrågorna. Rutorna i tabellen innehåller två punkter från centralt innehåll i de 

pedagogiska planerna. I fallen där inget innehåll återfinns i tabellen, saknas det underlag för 

just den rutan utifrån de pedagogiska planerna.  

 

Figur 3: Diagrammet visar fördelning av samhällsorienterade ämnen utifrån energi, klimat och resursfrågor. 
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Ämnesintegration är ett genomgående tema i de pedagogiska planerna vilket tabell 3 visar på. 

I ett klimat-, energi- och resursperspektiv kopplas geografi, religion, samhällkunskap och 

historia in och belyser hur naturorientering och samhällsorientering skapar en grön tråd i 

undervisningen. Dock så visar tabellen att energi är ett ämnesområde där samhällsorienterade 

ämnen har svårt att integreras med undervisningen i naturvetenskap. Religionsämnet har lite 

bidrag till innehållet i de pedagogiska planerna och visar på få målnivåer.  

Resultatsammanfattning 

Resultaten visar på följande saker utifrån respektive frågeställnig: 

 Elevernas erfarenheter finns med i de pedagogiska planerna men skiljer sig åt mellan 

skolår och skolområden. Skolområde B och C lyckas bäst med detta och i F-6 syns 

elevernas erfarenheter mer än i år 7-9. 

 Elevernas intressen finns med i de pedagogiska planerna men skiljer sig innehållsligt 

åt och mellan skolområden. Universums natur och människokroppen är de av 

elevernas intressen som återfinns mest i de pedagogiska planerna och skolområde C 

gör detta på flest antal ställen. 

 Målområden från andra ämnen finns men varierar innehållsligt och mellan skolår. 

Geografi och samhällskunskap är de ämnen där samverkan mellan målområden sker 

mest och det är framförallt i de lägre årskurserna detta är tydligast. 

 Resultatet från analysen har presenterats i detta kapitel. I nästa kapitel diskuteras resultaten i 

gentemot litteraturbakgrunden och arbetets frågeställningar. 
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Diskussion 
Resultaten diskuteras utifrån arbetets frågeställningar och litteratur. Även specifika saker 

vilka dykt upp i de olika skolområdena under respektive frågeställning belyses i diskussionen. 

Metodologikapitlet problematiseras kort och en avslutande reflektion summerar kapitlet och 

ger förslag för på vidare forskning.  

Elevernas erfarenheter i de pedagogiska planerna 

De pedagogiska planerna innehåller kopplingar till erfarenheter från elevernas vardag i alla 

skolområden och visar på så sätt att lärarna försöker bygga undervisningen på sådant eleverna 

har varit med om eller som pågår runt omkring dem varje dag. Elevernas erfarenheter i de 

pedagogiska planerna handlar mycket om att upptäcka naturvetenskapliga fenomen vilka 

uppenbarar sig runt skolan och dess närområde (Tabell 1). Besök till platser vilka ligger 

utanför skolans område, t.ex. bondgårdar och reningsverk ligger i linje med vad Braund & 

Reiss (2006) anser vara undervisning vilken utvecklar elevernas kunskap i naturvetenskap och 

begreppsförståelse inom densamma. Genom att göra kopplingar till elevernas erfarenheter 

från vardagen och lyfta in dessa i undervisningen närmar sig de pedagogiska planerna vad 

litteraturen kallar autentisk naturvetenskap (Hodson, 1998; Gilbert, 2004; Braund & Reiss, 

2006). 

 I tabell 1 syns en tydlig dragning mot biologiämnet och hur djur, växter och ämnen 

samverkar i naturen. Läran om hur kroppen fungerar bidrar också mycket till de pedagogiska 

planernas koppling till elevernas erfarenheter. Dessa resultat stämmer överens med Osborne 

& Collins (2001) studie där de visar att eleverna upplever relevans i undervisningen när den 

kopplar till elevernas egna erfarenheter och att det är därför undervisning kring 

människokroppen är intressant för eleverna. Lärarna i Oscarsson et als. (2009) artikel ansåg 

det svårt att veta om innehållet undervisningen i naturvetenskap kopplade till elevernas 

erfarenheter men i de pedagogiska planerna från KNUT- projektet har lärarna gjort dessa 

kopplingar kring en del av innehållet, dock är det svårt att säga om det var lärarnas intention 

eller om det skedde omedvetet.  

Vad tabell 1 också visar är att skolområde B och C lyckas bättre med kopplingar till elevernas 

erfarenheter än vad skolområde A gör. Vad detta beror på är svårt att säga och jag kan endast 

spekulera. Det första jag kommer att tänka på är att lärarna i skolområden med större antal 

kopplingar till elevernas erfarenheter är vana vid att lägga upp undervisningen utifrån dessa. 

Har de arbetat utifrån vardagserfarenheter tidigare hade de kanske detta i bakhuvudet när de 



 

21 

 

skulle arbeta fram de pedagogiska planerna. En annan aspekt kan vara att i skolområdet med 

lägre antal kopplingar inte har valt att skriva ut dessa och att det är varje enskild lärares 

uppgift att utgå från dessa när de undervisar. 

En annan sak vilken framkommit i analysen men inte redovisats i resultatet är skillnader 

mellan olika skolår. Denna del är omfattande och utgör ett nytt arbete men jag väljer ändå att 

problematisera detta kort då jag anser att det är intressant utifrån arbetets syfte att belysa 

detta.  I alla skolområden syns tydligt koppling mellan elevernas erfarenheter och 

undervisningens innehåll från förskolan upp till år 3. Nästan lika tydligt är kopplingarna i år 

4-6. När planerna sedan går över till år 7-9 saknas det nästan helt kopplingar mellan elevernas 

erfarenheter och undervisningens innehåll. Detta kan enligt mig vara ett tecken på att lärarna i 

år 7-9 baserar sin undervisning på sina egna erfarenheter av undervisning i naturvetenskap, 

vilket Tsai (2002) anser vara en föråldrad syn på undervisning och att lärarna i förskolan till 

år 6 undervisar mer utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv (Tsai, 2007).  

Elevernas intressen i de pedagogiska planerna 

När data analyserats och resultatet presenterats utifrån frågeställningen vilken handlar om hur 

de pedagogiska planerna inlemmar elevernas intressen dyker det upp nya saker. De 

pedagogiska planerna behandlar mycket av det eleverna vill lära sig om inom naturvetenskap. 

Resultatet av analysen visar att lärarna, direkt eller indirekt, tar upp sådana saker eleverna vill 

att undervisningen i naturvetenskap skal behandla. Detta kan, enligt mig lösa en del dilemman 

inom undervisningen, såsom elevernas uttryckta ointresse för naturvetenskap i skolan 

(Osborne et al., 2003; Jidesjö et al., 2009; Sjøberg, 2010).  

Innehållet i planerna täcker upp väl (se Figur 2) för elevers intressen vilka dykt upp i bl.a. 

Jidesjö et als. (2009) forskning. Om lärarna i KNUT- projektet haft dessa intressen i åtanke 

när de arbetat fram planerna är svårt att säga men min åsikt är att de har en viss kunskap om 

aktuell forskning och även erfarenhet av vad eleverna vill lära sig mer om. Detta är dock inte 

hela sanningen anser jag. I tabell 2 är det inte helt klart att t.ex. människans beroende av och 

påverkan på naturen kopplar till elevernas intresse att lära sig mer om utrotningshotade djur. 

Men om lärarna får upp ögonen för elevernas intressen eller har haft elevernas intressen i 

åtanke vid utformningen av planerna går dess att sammanfoga vilket jag har gjort i 

resultatpresentationen.  

Det innehåll vilket dykt upp i planerna och som stämmer överens med elevers intressen 

utifrån aktuell forskning (Jidesjö et al, 2009) rör sig framförallt inom två områden; 
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Universums natur och människokroppen. Framför allt behandlar planerna elevernas intresse 

för människokroppen. En orsak till detta kan vara att lärarna vet om att eleverna vill lära sig 

mer om sådant de har erfarenhet av och enligt Osborne & Collins (2001) är biologi ämnet ett 

sådant ämne där eleverna kan göra kopplingar mellan naturvetenskapen och sina egna 

erfarenheter på ett naturligt sätt.  Jag anser också att om undervisningen kopplar till områden 

eleverna vill lära sig mer om skapar det en lust att lära sig mer och deras egen 

kunskapsinhämtning och kunskapsutveckling stimuleras.  

Ett annat skäl till att innehållet i planerna kopplar mest till elevernas intressen om universums 

natur och människokroppen är de pedagogiska planernas omfattning. Planerna skapas för 

förskolan till år 9 och de elever vilka bidragit till forskningen kring elevers intressen är 15 år 

och går i år 9. Vad yngre elever vill lära sig mer om i naturvetenskap har inte tagits med i min 

jämförelse mellan elevernas intressen och de pedagogiska planerna men forskning på området 

finns och därför skulle en jämförelse mellan yngre elevers intressen och de pedagogiska 

planerna vara ett exempel på vidare forskning.  

Även universums natur är et vanligt förekommande intresse hos eleverna. I de pedagogiska 

planerna står det inte exakt utskrivet sådant eleverna vill lära sig mer om men om lärarna 

utgår från innehållet i de pedagogiska planerna när de planerar sin undervisning kring 

universums natur går det att vinkla undervisningen i viss mån så att den passar elevernas 

intressen. T.ex. vill eleverna lära sig om hur det är att vara viktlös i rymden och om det finns 

liv utanför jorden (Jidesjö et al, 2009). Dessa intressen kan läraren väva in i t.ex. mekanik 

eller när undervisningen tar upp aktuella frågor i naturvetenskap. Osborne et al. (2003) 

framhåller att naturvetenskapen i skolan måste undervisa kring sådant som är aktuellt idag 

eller vad framtiden har i rockärmen, inte vara tillbakablickande. Utgår jag från dessa ord så 

visar elevernas intressen i de pedagogiska planerna att undervisningen tagit ett steg i rätt 

riktning. 

Tabell 2 visar en stor skillnad i antalet intressen respektive skolområdes pedagogiska planer 

tar upp. Skolområde A och B behandlar lägst antal intressen, 7 resp. 8. Skolområde C kopplar 

ihop elevers intressen och sitt innehåll på 19 punkter. Detta är ett intressant resultat men det 

går ej att säga att skolområde C haft för avsikt att blanda in elevernas intressen i innehållet. 

En enkel förklaring till skolområde C resultat är att deras pedagogiska plan är mer utförlig än 

de andra skolornas planer. Skillnaderna i koppling mellan innehåll och elevernas intressen i 

skolområde A och B är mindre men de pedagogiska planerna skiljer sig avsevärt åt i 
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omfattning. Skolområde A pedagogiska plan är minde i omfattning men de har ändå lyckats få 

med mer av elevernas intressen än skolområde B. Vad det beror på går ej att se men kan vara 

intressant för vidare forskning.  

Samverkan mellan ämnen och målområden 

I de pedagogiska planerna finns exempel på samverkan mellan ämnen och målområden i 

idrott och hälsa, slöjd, matematik, teknik och samhällsorienterande ämnen. Matematik är det 

ämne där samverkan sker på minst antal målnivåer utifrån naturvetenskap och energi-, miljö- 

och resursfrågor. Samhällsorienterade ämnen visar på mest samverkan mellan målnivåerna 

gentemot naturvetenskap och energi-, miljö- och resursfrågor. 

 När lärarna i KNUT- projektet avsett att koppla samman samhällsorienterade ämnen med 

naturvetenskapliga är framgången i arbetet något ojämn vilket figur 3 visar och mynnar ut i 

två aspekter av samverkan mellan ämnen och målområden, vilka diskuteras tillsammans 

härunder. Energifrågor har en mindre inblandning av andra ämne än resurs- och miljöfrågor. 

Religion visade sig vara det ämne av de samhällsorienterade där ämnesintegration var svårast. 

Varför det är på detta sätt är svårt att uttala sig om. Sjøberg (2010) menar på att universiteten 

idag utbildar lärare så de kan undervisar i ett eller flera skolämne och att det på universiteten 

inte är särskilt vanligt med ämnesintegrering. Det kan vara så att religion är det skolämne där 

lärarna har minst erfarenhet att ämnesintegrera eller att det i deras utbildning saknades kurser 

där ämnesintegrering var en del av upplägget. En annan tanke vilken dyker upp hos mig är att 

det kanske saknas religionslärare i KNUT- grupperna och att övriga lärare inte är så väl 

förtrogna med religionsinnehållet i kursplanerna. Då statistik och information saknas över 

övriga lärares kompetens är det svårt att göra en rättvis bedömning av läget tankarna kan vara 

intressanta för vidare forskning.  

När lärare bestämmer sig för att arbeta över ämnesgränserna kring vissa frågor, t.ex. energi, 

klimat och resurs, kommer de överens om ett innehåll för att skapa en undervisning där 

eleverna får se hur skolämnena hänger samman och hur en fråga sällan kan besvaras av ett 

skolämne. I många fall handlar det om att krympa innehållet i några ämnen och sätta ihop ett 

gemensamt innehåll för att nå ett mål. Forskning visar att lärare inte alltid har stöd för denna 

minskning av innehåll från sina kollegor (Hodson & Bencze, 1998). Detta kan, enligt mig, 

vara en av anledningarna till att vissa skolämnen syns mindre i de pedagogiska planerna än 

vad andra gör. För att lyckas med ett arbetsområde där fler ämnen samverkar med varandra 

krävs det att undervisningens former ändras och att sättet att lära ut tänks över (Sjøberg, 
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2010). Det leder i sin tur till att lärarna behöver tid för att diskutera upplägget och 

undervisningens innehåll, vilket de inte alltid anser att de har (Högström, Ottander & 

Benckert, 2010). Vid skapandet av de pedagogiska planerna har lärarna haft utsatt tid i sitt 

schema för projektets träffar. Jag anser att tiden inte har varit en avgörande faktor till att 

religion och historia visar på mindre antal tillfällen till samverkan mellan ämnena (se figur 3), 

utan det är nog snarare så att lärarna kommer från en organisation där tid till samverkan inte 

varit aktuellt och är därför inte vana vid att jobba med det arbetssättet.  

Oscarsson et als. (2009) artikel visade att lärare inte var nöjda med tidigare kursplaner och att 

innehållet i kursplanerna inte stimulerade till samarbete över ämnesgränserna. Lärarna i 

KNUT- projektet har utgått från de nya läroplanerna vilka trädde i kraft 2011 och i sina 

pedagogiska planer har de lyckats hitta innehåll vilket samverkar över ämnesgränserna med 

visst förbehåll. Lärarna avsåg att skapa en grön tråd i undervisningen kring energi, miljö och 

resursfrågor. Dessa frågor rör inte enbart naturvetenskapliga ämnen utan såväl religion, 

historia, samhällsvetenskap och geografi tar upp dessa naturvetenskapliga frågor vilket också 

enligt Sjøberg (2010) är ett skäl att ämnesintegrera.  

 I de pedagogiska planerna är samhällskunskap och geografi de skolämnen där lärarna i 

KNUT- projektet hittat mest tillfällen till arbete över ämnesgränserna kring klimat och resurs, 

undantaget är energifrågor (figur 3). Där var fördelningen jämn mellan skolämnena och 

tillfällen till samarbete över ämnesgränserna var få i förhållande till klimat- och resursfrågor. 

Geografi och samhällskunskap visade på många chanser till samarbete med 

naturvetenskapliga ämnen. Min teori om varför det förhåller sig på detta sätt är att i kring 

samhällskunskapen är det många frågor vilka är aktuella idag och där samhällskunskap och de 

naturvetenskapliga ämnena är inblandade.  Skolämnet geografi visar på många möjligheter att 

samverka med andra ämnen kring energi-, resurs- och klimatfrågor. Enligt mig kan det finnas 

en enkel förklaring till detta. Av egen erfarenhet vet jag att mycket av det som tas upp i 

samband med geografiundervisning i skolan också är inbäddat i naturvetenskapen. T.ex. 

klimatförändringar och resurser på jorden, såsom vatten och fossila bränslen, faller under 

båda disciplinerna. I läroplaner utanför Sverige kallas detta för Earth science och faller under 

ämnet naturvetenskap. Kopplingen mellan geografi och naturvetenskap är väldigt stark och 

det kan vara en av anledningarna till att lärarna i KNUT- projektet hittat dessa kopplingar. 

Denna teori behöver analyseras ytterligare och kan vara föremål för vidare forskning. 
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De pedagogiska planerna är strukturerade efter årskurser hos samtliga skolområden och därför 

syns det tydligt att även här har vissa årskurser lyckas bättre än med samarbetet över 

ämnesgränserna. Detta syns ej i mitt resultat men jag väljer ändå att diskutera detta på grund 

av att jag finner det intressant att eventuellt forska vidare kring detta. De lägre årskurserna, 

förskolan år 3, visar på mer möjligheter till samverkan mellan olika ämnen och en av 

anledningar tror jag är att de är mer vana att integrera skolämnen med varandra. I de lägre 

skolåren har de inte heller samma strävan att dela upp skolämnena som de har när eleverna 

blir äldre. På mellanstadiet, år 4-6 syns nästan inga exempel på inblandning av andra ämnena i 

undervisningen kring energi-, klimat- och resursfrågor. För mig är det ett stort frågetecken då 

jag uppfattat och erfarit dessa skolår som relativt duktiga på att jobba i teman och integrera 

skolämnen med varandra. Även på högstadiet, år 7-9, är samverkan över ämnesgränserna 

skral i de pedagogiska planerna. Upptäckten är för mig inte så konstig, dock är det mer 

alarmerande. Min erfarenhet är att lärarna i de senare skolåren har en starkare 

ämnestillhörighet och mindre angelägna att samverka över ämnesgränserna än vad lärare i 

grundskolans tidigare år vilket också Sjøberg (2010) skriver. Lärare i grundskolans tidigare år 

kanske inte känner samma starka band till de naturvetenskapliga disciplinerna som 

ämneslärare på högstadiet har. Hur det egentligen förhåller sig kan jag inte uttala mig om men 

kan vara föremål för vidare forskning.  

Metodologidiskussion 

Det första jag har valt att problematisera i metodologikapitlet är till vilken grad materialet 

stämmer. Jag samlade in de pedagogiska planerna innan arbetet och viss tid har förflutit sedan 

dess. Jag fick meddelat att planerna var i stort sätt klara men att visst arbete med dem återstod. 

När jag nu efter arbetet tittat på respektive skolområdes aktuella planer är det inte samma 

material som jag fick från början. Planerna har genomgått en förändring på så sätt kan en 

senare analys ge ett annat resultat. Den person som vill göra om min undersökning måste då 

utgå från de planer jag analyserat. Svenska skolan idag är en verksamhet i ständig förändring. 

Lärare som deltog i projektet från början kan ha hoppat av eller slutat på skolan vilket leder 

till att statistiken i figur 1 inte behöver vara aktuell när arbetet läses i framtiden.  

Beskrivningen av innehållsanalys i metodologikapitlet behöver också problematiseras. 

Analysen av texten skedde på manifest och tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vid analys på tolkande nivå är personen som läser mer påverkbar av tidigare erfarenheter än 

om analysen görs på manifestnivå. Då jag har erfarenhet av skolan och undervisning i 
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naturvetenskap är jag något färgad men har försökt att tänka bort detta vid analysen. Dock kan 

inte mänskliga faktorn elimineras helt. 

 Avslutande reflektion 

Utifrån frågeställningarna till arbetet har jag kommit fram till att de pedagogiska planerna har 

ett innehåll där elevers intressen och erfarenheter behandlas och med goda exempel på 

samverkan över ämnesområdena. Framgången med att arbeta fram de pedagogiska planerna 

utifrån detta arbetes frågeställningar är olika beroende på årskurser och skolområden och 

beror på många olika saker vilka jag diskuterat tidigare. Det som inte diskuterats tidigare är 

KNUT- gruppernas sammansättning och hur detta kan ha påverkat lärarnas arbete med 

planerna. Figur 1 visar att antalet lärare i de naturvetenskapliga ämnena är låg. I två grupper 

är cirka 30 % NO- lärare och i den andra gruppen endast 22 %. Gruppernas kompetens i 

naturvetenskap kan ha spelat in hur respektive grupps pedagogiska planer arbetats fram, anser 

jag. De frågeställningar detta arbete behandlar har inte legat till grund för KNUT- projektet 

utan är frågor vilka dykt upp när de pedagogiska planerna analyserats. Syftet för lärarna har 

alltså inte varit att arbeta fram planerna utifrån dessa frågeställningar men de har ändå lyckats 

behandla mycket av det aktuell forskning visar vara viktigt med undervisning i 

naturvetenskap.  

 För att lyckas till fullo med att arbeta fram aktuella, forskningsanknutna pedagogiska planer, 

kanske det måste till något mer och komplicerat. En forskare uttrycker sig som följande om 

lärande, undervisning och naturvetenskap (min översättning): 

”Att ändra lärares uppfattningar om undervisning och lärande i naturvetenskap kan vara nödvändig 

förutsättning för att ändra sin tro om naturvetenskapens natur, eller vice 

versa; Att ändra lärares uppfattningar om naturvetenskapens natur kan vara en nödvändig 

förutsättning att kunna ändra sina föreställningar om undervisning och lärande naturvetenskap.” 

(Tsai, 2002, s. 780) 

Att gå in djupare i KNUT- projektet har inte varit aktuellt för min del då det saknats tid men 

det skapar möjligheter för andra forskare att gräva vidare i de pedagogiska planerna. En 

intressant fråga jag gärna skulle fortsatt med är att se hur lärarna tänkte kring 

ämnesintegrering och varför vissa skolämnena är bättre representerade än andra eller om 

elevers intressen och erfarenheter varit aktuella samtalsämnena under lärarnas diskussioner.   
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