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Abstract 
 
This descriptive qualitative study aims to investigate how teachers in upper secondary schools 
construct their plans for the course Biology 1. The study is based on interviews with six biology 
teachers and shows that most teachers start by making a rough plan before making the more 
detailed planning. They consider the syllabus of the course and the required knowledge to be 
understood by the students. The textbook is used by some teachers in order to provide structure 
for the students, but besides that the textbook is mostly seen as a complement. Beside the 
syllabus and the curriculum, the teachers relate to other aspects that contribute to the 
construction of the course plan for Biology 1. The duration of the lessons, the school hours and 
when the course takes place in the semester are some aspects. Other aspects are the provided 
material and number of pupils.   
 
The study showed that the teachers’ way of planning the course changes over time as they gain 
experience. In the beginning of their teaching carrier they spent more time constructing the 
course plans, while those with more experience can reuse already prepared courses and material 
from previous years. The teachers in this study share that the teacher education did not prepare 
them to plan the course Biology 1. Experience was mainly gained during the practicum of the 
teacher education. Depending on the practicum supervisor, the teacher gained different kind 
and level of experience in planning the course Biology 1 to bring into their careers. The six 
teachers in this study have different backgrounds, affecting them to various degrees. 
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Sammanfattning 
 
Hur lärare går tillväga och fördelar det centrala innehållet i kursen biologi 1, behandlas i denna 
deskriptiva kvalitativa studie. Studien baseras på intervjuer med sex behöriga biologilärare, som 
alla är verksamma på gymnasiet. De flesta lärare börjar med att göra en grovplanering av kursen 
biologi 1, innan de fortsätter med att detaljplanera på olika sätt. Lärarna utgår främst från det 
centrala innehållet i kursen men även kunskapskraven. För att ge eleverna en struktur att 
förhålla sig till i kursen använder sig en del lärare av kursboken, som utöver detta mestadels ses 
som ett komplement av lärarna. Förutom styrdokumenten som är de fjärramar som tas upp i 
studien, behöver lärarna även förhålla sig till olika närramar. Exempel på detta är flera aspekter 
av schemat där lektionens längd, tidpunkt på dagen och kursens placering i terminen påverkar 
lärarna i planeringen av kursen. Andra närramar som nämns är tillgången på material samt 
antalet elever.  
 
Studien visar att lärarnas sätt att planera har förändrats med ökad erfarenhet. Som nya la de ner 
mer tid på att planera kursen medan de med mer erfarenhet har möjligheten att använda en redan 
färdig kursplanering samt detaljplanering och material från föregående läsår. Lärarna upplevde 
att deras utbildning inte förberedde dem på att planera kursen biologi 1. Erfarenhet gällande 
kursplanering hämtades främst under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Beroende 
på lokal handledare under VFU-perioden fick lärarna med sig olika mycket erfarenhet att ta 
med sig in i yrkeslivet. Lärarna har olika studie- och yrkesbakgrunder, men hur detta påverkar 
deras kursplanering samt i vilken utsträckning varierar. 
 
 
 



 

iv 
 

1 Förord  
Fem år på Göteborgs Universitet och ämneslärarutbildningen har gett mig ämneskunskaper i 
flera olika områden inom mitt förstaämne biologi, inklusive ämnesdidaktik. Utbildningen har 
delvis varit utmanande men vilket jag, tillsammans med mina fantastiska framtida kollegor, har 
tagit mig igenom. Det har bidragit till att jag har vuxit och utvecklats i min roll som blivande 
lärare. 
 
En lärare behöver planera sina kurser och fördela innehållet i sin undervisning, vilket ligger till 
grund för terminen och läsåret. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag som 
student fått ta ansvar över enstaka kurser under periodens veckor och där väcktes min 
nyfikenhet över hur lärare gör när de planerar kurser samt hur mycket det kan variera mellan 
lärare och deras planeringar inom samma kurs. Att planera några veckor var överkomligt. 
Tanken på att planera en hel kurs med allt vad det innebär, ser jag som en utmaning då det inte 
är någonting som diskuterats under utbildningen. Nu när jag ska ge mig ut i arbetslivet kommer 
jag att ställas inför detta och därför vill jag skapa mig en bild av hur lärare gör. Arbetet kommer 
förhoppningsvis kunna utgöra ett stöd för mig och andra lärarstudenter i denna fråga. Hur lärare 
går tillväga när de planerar en kurs samt hur de fördelar undervisningen, ska jag undersöka med 
denna studie som bygger på intervjuer med sex verksamma, behöriga biologilärare.  
 
Intervjuerna och skrivandet av arbetet utfördes under tio veckor. Under denna tid har jag fått 
mycket stöttning och uppmuntran av mina nära och kära. Ni vet vilka ni är. Jag vill ändå rikta 
ett tack till några som spelat en speciell roll under dessa veckor. Först är jag är tacksam över 
mina kära biologivänner och medstuderande Johanna Erlandsson och Linnea Norrhall och för 
våra dagliga förmiddagsmöten över videokonferens under dessa veckor. De gav struktur och 
pepp i dessa coronatider. Jag vill även rikta ett tack till min storebror Viktor Nilsson för goda 
råd och kommentarer på arbetet. Och till sist, tack till alla lärare som tog sig tid att medverka 
och göra denna studie möjlig samt ett särskilt tack till min handledare Ola Nordqvist för kloka 
ord och givande diskussioner under arbetets gång. 
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3 Inledning 
Min fem år långa utbildning till ämneslärare börjar lida mot sitt slut. Under min utbildning med 
förstaämne biologi har jag fått med mig breda ämneskunskaper. Utbildningen har även bidragit 
med ämnesdidaktik och pedagogik för att förbereda mig och mina medstuderande på 
kommande arbetsliv som lärare. I mitt examensarbete vill jag ta reda på hur lärare går tillväga 
när de planerar och fördelar sin undervisning. Hur man planerar en kurs och verktyg till att göra 
detta, är ett område som enligt mig inte behandlats tillräckligt under utbildningen. Det tyder 
även på att området är relativt outforskat, då forskning och litteratur inom ämnet var svårt att 
finna. Därför tar jag möjligheten att undersöka detta närmare med mitt examensarbete i hopp 
om att öppna upp och kunna bidra med kunskap och diskussion på området.  
Eftersom det är fler elever som läser kursen biologi 1 än fortsättningskursen biologi 2, har jag 
valt att rikta in mig på biologi 1. Biologi är ett programgemensamt ämne vilket betyder att det 
är elever på naturbruks- och naturvetenskapligt program som läser ämnet (Gymnasium, 2018). 
Som lärare utför man en myndighetsutövning och behöver förhålla sig till styrdokumenten. 
Utöver detta har lärare ett utrymme att utforma hens undervisning som hen vill. Vad styrs 
biologilärarna av när de ska planera kursen? Hur går man som lärare tillväga när man planerar 
en kurs? Vad utgår lärarna från i sin planering och ändrats planerandet med erfarenhet? Vilka 
faktorer påverkar egentligen? Det handlar denna deskriptiva kvalitativa studie om. 
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4 Bakgrund  
Redan 1949 publicerade Ralph W. Tyler en artikel med titeln Basic Principles of Curriculum 
and Instruction som sedan dess har legat till grund för den amerikanska läroplanen. Vilka 
utbildningsmål som ska finnas och hur de ska uppnås är två aspekter som Tyler (2013) 
framhävde redan då. Ytterligare två är hur undervisningen kan organiseras för att vara så 
effektiv som möjlig samt hur målen som uppnåtts kan mätas (Tyler, 2013).  
 
Den svenska gymnasieskolan har i uppdrag enligt läroplanen att ge elever en kunskapssyn och 
förutsättningar som främjar att eleverna utvecklas till ansvarskännande medmänniskor. Skolan 
ska förbereda eleverna till arbete och att aktivt kunna ta ställning gällande frågor i samhället. 
Vidare betonar läroplanen det livslånga lärandet, då samhället är i ständig förändring. Teknisk 
utveckling och miljöfrågornas komplexitet nämns som två exempel (Skolverket, 2011a). 
Utöver detta finns det även ett miljöperspektiv i läroplanen för gymnasiet, som förmedlar att 
“undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 
miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2011a, s. 3). 
 
Detta är någonting som även framkommer i Aikenheads (1980) artikel, där förhållandet mellan 
vetenskap och samhälle behandlas och att de är av stor vikt för att människor ska kunna bidra 
till en positiv samhällsutveckling. Som medborgare har vi rätt att påverka samhället genom att 
rösta. För att kunna ta rätt beslut i många vetenskapliga frågor som påverkar samhället i stort, 
behöver vi ha kunskap om dessa. Exempel på frågor som Aikenheads (1980) tar upp är 
matproduktion, miljöfrågor, energitillgångar och energiproduktion. Liknande skriver Bogner 
(1998) som instämmer i att elever behöver få förutsättningar till att göra ansvarsfulla miljöval. 
Här har skolan och lärare ett ansvar att främja elevers kunskapsutveckling inom detta område 
(Aikenhead, 1980). Det som Aikenhead (1980) skrev om för 40 år sedan, är sådan som är viktigt 
än idag och som finns att se även i den svenska läroplanen (se ovan) och det centrala innehållet 
för biologi 1 för gymnasiet. 

4.1 Kursen biologi 1 
Biologi är ett programgemensamt ämne på naturbruks- och naturvetenskapligt program. På 
gymnasiet kan elever läsa kursen biologi 1 och fortsättningskursen biologi 2, beroende på 
programinriktning (Gymnasium, 2018). I styrdokumenten för ämnet biologi står ämnets syfte 
skrivet, vilket gäller alla kurser inom ämnet: biologi 1, biologi 2 och bioteknik (Skolverket, 
2011b). I ämnets syfte framgår det att ämnet ska använda sig av biologins arbetssätt och 
metoder såsom experiment, fältstudier och analyser samt kunna dra slutsatser av dessa. 
Eleverna ska få förståelse hur samspelet mellan teori och praktik samverkar samt att 
kommunikationen i ämnet ska ske med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Ett kritiskt 
tänkande ska utvecklas och eleverna ska kunna ta ställning till om en utsaga baseras på 
vetenskap eller inte. Undervisningen ska bidra med kunskap för att elever aktivt ska delta och 
ta ställning i olika samhällsfrågor (Skolverket, 2011b).  
 
Specifikt för kursen biologi 1, som skiljer från biologi 2 och bioteknik, är det centrala innehållet 
som för kursen är ekologi, genetik, evolution samt biologins karaktär och arbetsmetoder. Det 
sistnämnda centrala innehållet delar biologi 1 delvis med biologi 2. Under de enskilda centrala 
innehållen finns det ett antal punkter som ska behandlas i undervisningen. Utöver detta står 
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kursens kunskapskrav, som läraren ska utgå ifrån vid bedömning av elevernas kunskaper i 
ämnet (Skolverket, 2011b). En undersökning gjord av Svahlin (2016) som grundar sig i 
intervjuer med lärare visar att de flesta medverkande lärarna planerar sin undervisning med 
ämnesplanen som grund, även om det fanns variationer bland lärarna i studien om hur 
ämnesplanen kan tolkas (Svahlin, 2016). 

4.2 Kursplanering 
4.2.1 Planering och kompetens 
Var man börjar och hur mycket man hinner med i undervisningen, är två av alla frågor som 
studenterna i Persson och Nordängers (2006) studie funderar över. Det är den yrkesutövande 
lärarens jobb att omsätta läroplanen till undervisning i klassrummet (Lindblad, 1994). 
Lärarutbildningen består av en stor del ämneskunskap, men den utgör ändå bara en del av all 
den kunskap en lärare bör ha med sig i sin profession. En lärare ska utöver sina ämneskunskaper 
besitta ämnesdidaktik och vara insatt i läroplaner och kursplaner för att omvandla detta i 
undervisningen. Många av de delar lärarstudenter får med sig i sin utbildning, såsom 
ämneskunskaper, ämnesdidaktik och pedagogik, förväntas studenter att dra logiska slutsatser 
av och översätta i praktiken själva (Lager-Nyqvist, 2003). Persson och Nordänger (2006) fann 
i sin studie att lärarstudenter är medvetna om att verksamma lärare lägger ner stora mängder tid 
på planering. Bakom en lektion gömmer sig bland annat tid för att sätta sig in i ämnet, 
reflektioner och fördelning av undervisningstiden. Om undervisningen strävar efter att uppnå 
specifika mål krävs en noggrann planering efter de ramar och förutsättningar läraren måste 
förhålla sig till. Lärarstudenterna upplever att yrkessamma lärare är bra på att planera 
långsiktigt. De framhåller även att lärare har förmågan att planera hela terminer och läsår. En 
kompetens som de medverkande studenterna uttrycker att de saknar (Persson & Nordängers, 
2006). Samtidigt har den ämnesdidaktiska forskningen blivit större de senaste åren och ser man 
tillbaka tio år har intresset för forskning som involverar lärare ökat med bland annat lesson- och 
learning studies. Förutom det har regeringen investerat i forskarskolor för lärare med inriktning 
mot ämnesdidaktik och moment i klassrummet (Carlgren, 2010). 

4.2.2 Ramar 
När en lärare planerar och utför sin undervisning finns det en rad ramar som påverkar vilket 
innehåll som kan behandlas och i vilken turordning moment kan utföras. Liberg (2014) delger 
att det finns vad hon kallar närramar och fjärramar som har inverkan på lärarens planering. 
Exempel på närramar är skolan och dess materiella förutsättningar. De traditioner och 
samhällspolitiska förutsättningar som styr skolan är exempel på fjärramar. Ytterligare 
begränsningar nämner Lortie (1975, refererad i Lindblad, 1994) är bland annat den 
yrkesmässiga kompetensen läraren besitter. Även likt Liberg (2014), anger Lortie (1975, 
refererad i Lindblad, 1994) verksamhetens organisation och dess resurser som ramar för vad 
som är möjligt och inte att göra som lärare i sin undervisning.  

4.2.3 Kursbok 
Flera studier visar att lärare använder sig av kursboken som grund för sin planering (Östrand, 
2006; Frealdsson & Johansson, 2007) och den ses även som ett bra stöd till eleverna (Östrand, 
2006). En kvalitativ studie som genomfördes på fysiklärare 2006 under läroplanen Lpf-94, tar 
upp att lärarna i studien låter läromedelsförfattarna tolka kursplanen och litar på att läroboken 
de använder täcker kursens innehåll (Frealdsson & Johansson, 2007).  
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Därtill visar två amerikanska studier från början av 1980-talet att lärare använder och därmed 
styrs av läroböcker i ämnet biologi (Yager, 1982; Rosenthal, 1984). Yager (1982) skriver till 
och med att “biology in the school program can be characterized by one word, textbooks” (s.18). 
Majoriteten av alla lärare (90 %) har ett förtroende för läroboken och använder den till större 
delen av undervisningen (Yager, 1982). Liknande siffror bekräftar även en svensk studie från 
1970 (Lundgren, 1972 refererad i Lager-Nyqvist, 2003). På så sätt påverkar boken indirekt och 
styr läraren och dennes planering av ämnet samt undervisningens innehåll (Yager,1982; 
Johnsson Harrie, 2009; Lager-Nyqvist, 2003). En svensk undersökning visar att användning av 
kursboken skiljer sig beroende på område och ämne i kursen samt att genetik är ett område där 
boken används mer jämfört med andra områden i kursen (Svahlin, 2016).  
 
Rosenthal (1984) analyserade ett flertal amerikanska läroböcker publicerade mellan 1963 och 
1983 i ämnet biologi och såg en minskning av tvärvetenskap, samband med samhällsfrågor och 
att många av böckerna undvek ämnen angående etik och moral. Samtidigt försökte 
läroböckerna göra innehållet relevant för eleverna. Rosenthal (1984) ger i sin studie en viss 
kritik mot de analyserade läroböckerna då vetenskap och teknik är viktigt i samhällets 
utveckling och kommer ställa oss inför nya sociala samt etiska frågor. Ändå behandlas inte 
dessa ämnen i de amerikanska böcker som utgjorde underlag för analysen (Rosenthal, 1984). I 
Sverige slutade läromedel att granskas av staten år 1991 (Johnsson Harrie, 2009). Detta är 
problematiskt när man både ser till Rosenthals analys men även till Bergmans (2007) resultat 
från ytterligare en läroboksanalys. Bergman (2007) analyserade fyra svenska kursböcker i 
kursen Biologi A, som genomfördes under 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf-
94). Analysen visade att av alla fyra böcker som sa sig utgå från kursmålen, levde bara en bok 
upp till det. Om en lärares undervisning enbart utgår från läroboken, riskerar läraren att inte 
täcka allt som ska ingå i undervisningen (Bergman, 2007).  

4.3 Elevinflytande 
Ingen litteratur om elevers inflytande på kursplaneringen i biologi 1 gick att finna under 
studiens gång. Däremot hittades litteratur om elevinflytande och hur detta påverkar kursen. I 
den svenska läroplanen för gymnasieskolan står det att undervisningen inte bara ska bidra till 
att utveckla elevers kunskap om grundläggande demokratiska värden, utan att den även ska 
“bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt 
ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011a, s.2). Vidare framgår det att skolan 
ska tydliggöra för eleverna hur undervisningen går till och vilka rättigheter samt skyldigheter 
eleven har. Detta för att eleverna ska kunna ha inflytande på sin utbildning (Skolverket, 2011a). 
Trots detta finner Ragnarsson (2011) i sin kvalitativa undersökning, där två lärare och ett flertal 
elever har intervjuats, att så inte alltid är fallet. Studien gjordes under Lpf-94 och visar att de 
medverkande lärarna känner att den dåvarande kursen Biologi A inte hade utrymme för så 
mycket elevinflytande som de hade önskat. Lärarna påpekar att kursens innehåll och 
klassrummets verklighet inte alltid går ihop. Undersökningen visar även att det är svårt att ta 
hänsyn till alla olika intressen och viljor även om bristande elevinflytande kan bidra till minskad 
motivation hos eleverna (Ragnarsson, 2011). 
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4.4 Lärarutbildningen 
I likhet med litteratur om elevinflytande, stod ingen litteratur om lärarutbildningen i förhållande 
till kursplanering i kursen biologi 1 att finna. Dock finns det mer generell litteratur om 
lärarutbildningen, som är relevant och har en påverkan på kursplanering i biologi 1. I en 
kunskapsöversikt gjord av Gustafsson och Myrberg (2002) som regeringens proposition vid 
namn Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (2009/10:89) refererar till, har kommit fram till att 
de mest avgörande faktorerna för att eleverna ska lyckas i skolan är lärarens utbildning och 
kompetens. Vidare i propositionen lyfter regeringen betydelsen av ämnesdidaktik. Goda 
kunskaper i didaktik tillsammans med djupa ämneskunskaper behövs för att vara lärare på 
gymnasienivå. Därför är didaktiken tillsammans med ämnesstudierna viktiga, för att 
lärarstudenterna ska bli förberedda inför det kommande yrkeslivet (Prop. 2009/10:89). Inom 
samma ämne lyfter Svahlin (2016) i en reflektion om den egna studien, att lärares översättning 
av ämnesplanen till verkligheten i klassrummet borde vara ett större didaktiskt ämne än vad det 
är idag. Vidare skriver Persson och Nordänger (2006) att många lärarstudenter anser att 
planering är en mycket viktig faktor när det kommer till pedagogisk kompetens. 

4.4.1 VFU 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i lärarutbildningen ger lärarstudenten möjlighet 
att via sin lokala handledare på skolan få insikt i en lärares arbete och planering. Ändå upplever 
lärarstudenterna i Lager-Nyqvists (2003) studie att den verksamhetsförlagda utbildningen inte 
ger utrymme för att planera lektioner som är utanför handledarens ramar, både gällande 
utformning av undervisningen och innehåll. Lärarstudenter upplever dessutom att de har fått 
bristande kunskaper i att planera sin undervisning samt hur läroplanen och kursplanen översätts 
till undervisningen på ett medvetet sätt. Det gör att det blir svårt att genomföra själv när det väl 
är dags som nyexaminerad lärare att planera (Lager-Nyqvist, 2003).  

4.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa en ökad kunskap och medvetenhet om hur lärare går tillväga när 
de planerar och fördelar sin undervisning i kursen biologi 1. För detta har ett antal 
frågeställningar formuleras som studien ämnar besvara. Dessa frågeställningar är följande: 

• Hur går lärare tillväga när de ska planera kursen biologi 1? 
• Vad utgår lärarna från när de planerar kursen biologi 1? 
• Hur ser fördelningen i tid ut mellan de centrala innehållen i kursen biologi 1? 
• Har lärarnas sätt att planera förändrats med erfarenhet - i så fall hur? 
• Hur förberedde lärarutbildningen lärarna på att planera kursen biologi 1?  
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5 Metod 
Studien är en deskriptiv studie som baseras på tidigare empirisk forskning samt egen insamlad 
data i form av intervjuer med lärare. Arbetets bakgrund baseras på relevant forskning som 
söktes via Google Scholar samt Göteborgs Universitets sökmotor Supersök. Sökord som 
användes i olika kombinationer på svenska och engelska var “kursplanering”, “biologi”, 
“naturvetenskap” och “lärare”. En del av litteraturen har även framkommit från referenslistor 
via annan relevant litteratur. Studiens bakgrund är baserad på nationell och internationell 
forskning som berör ämnet, men svensk forskning och litteratur har föredragits när det varit 
möjligt. Svårigheter att hitta tidigare forskning inom området påträffades. Därför har forskning 
som på något sätt berör ämnet använts i strävan om att ge en god grund och förståelse till 
studien.   

5.1 Val av metod 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör forskning inte drivas utan tanke på etiska aspekter. 
Vetenskap publicerat i tidskrifter med peer review behöver hålla hög kvalitet med vetenskapligt 
korrekt resultat som är så representativt som möjligt för området och processen ska vara 
transparent. Precis som i samhällsvetenskaplig forskning, så utgör kvalitativa metoder och 
analyser en viktig del även i den naturvetenskapliga forskningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Ett exempel på en kvalitativ metod är intervju. Intervjuresultat ger sällan generaliserbar data 
men däremot en möjlighet att sätta sig in i kunskap gällande en viss kontext (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte, att undersöka hur lärare planerar och fördelar sin 
undervisning i kursen biologi 1 samt studiens tidsram, beslöts att genomförandet av sex 
intervjuer med verksamma och behöriga biologilärare är en lämplig metod för att samla in den 
data som behövs för studien. Vidare har en metod i form av en anpassad innehållsanalys valts 
för att bearbeta och analysera insamlad data. Nedan följer en djupare beskrivning av 
metodvalen.  

5.2 Tillvägagångssätt 
5.2.1 Intervju 
I denna studie används semistrukturerade intervjuer för att utforska lärarnas perspektiv på det 
undersökta fenomenet och få fram data till studien. En semistrukturerad intervju innebär att 
intervjuerna utgår från en intervjuguide innehållande formulerade öppna frågor strukturerade 
efter olika teman för att täcka in det tänkta området (Kvale & Brinkmann, 2014; Dalen, 2015). 
Intervjuaren får i intervjumomentet dessutom möjlighet att ställa följdfrågor för att ta reda på 
mer om fenomenet som undersöks beroende på respondentens svar, vilket kan bidra till en 
fördjupad kunskap och förståelse av respondentens erfarenheter och därmed ämnet (Alvehus, 
2013; Dalen, 2015). Intervjuguiden innehöll utöver de formulerade öppna frågorna även förslag 
på följdfrågor som användes i olika utsträckning efter behov. Intervjuguide finns att hitta under 
Bilaga 2. 
 
Intervjuguiden är baserad på bakgrunden med tidigare forskning, dess luckor och för att besvara 
studiens frågeställningar. I samband med utformningen av intervjuguiden söktes även kontakt 
med biologilärare. En lärare kontaktades via hens rektor och en via handledaren till arbetet. 
Resterande lärare kom författaren i kontakt med via en facebookgrupp för biologilärare. Ett 
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inlägg med förfrågan innehållande kort information om studien och uppskattad tidsåtgång för 
intervjun lades ut. Intresserade lärare fick på eget initiativ ta kontakt med författaren. Kontakten 
hölls via e-post eller meddelanden genom Facebook. Intervjuer bokades in med deltagande 
lärare och tid anpassades efter lärarens schema. Innan intervjuerna utfördes, gjordes en 
pilotstudie på en medstuderande biologilärarstudent i syfte att testa intervjuguidens frågor samt 
inspelningsfunktion på telefon och videokonferensprogrammet (Dalen, 2015).  
 
Deltagare till studien behöver enligt Dalen (2015), Vetenskapsrådet (2017) och Kvale och 
Brinkmann (2014) ge sitt samtycke till medverkan samt på förhand informeras om studien. Ett 
undertecknat godkännande på ett informerat samtycke från den medverkande är till fördel för 
båda parter (Kvale & Brinkmann, 2014). Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt 
kan spåras till en person och bör inte samlas in i onödan. Hit hör ljudfiler från inspelning av 
personer (Vetenskapsrådet, 2017), exempelvis inspelade intervjuer. Därför skickades dagen 
innan intervjun genomfördes, en samtyckesblankett ut till deltagarna samt information om 
studien och att deras medverkan är frivilligt. Det framgick även information om att deltagandet 
och samtycke kan dras tillbaka när som helst. Samtycket skulle godkännas skriftligt innan 
intervjun kunde genomföras, vilket gjordes av samtliga. Samtyckesblanketten finns att hitta 
under Bilaga 1. 
 
Intervjuerna genomfördes antingen via telefon eller videokonferens och spelades in med 
godkännande från deltagarna. Beroende på deltagarnas svar, ställdes öppna men också ledande 
följdfrågor med syfte till ett bredare eller mer specifikt svar. Kursplanering från biologi 1 
efterfrågades som ett komplement till intervjun och skickades frivilligt av de lärare som ville 
delge. Sammanlagt blev det fyra stycken. Efter varje intervju transkriberades materialet med 
hjälp av inspelningarna och i enlighet med Dalen (2015) för att sedan skrivas ut och analyseras. 
En intervju på telefon spelades av tekniska problem inte in. Felet upptäcktes kort efter avslutad 
intervju och med hjälp av stödanteckningar som fördes under intervjun kunde stora delar av 
intervjun skrivas ner. Som intervjuare är viktigt att vara medveten om att intervjusituationen 
för respondenten kan vara ovan. Inspelning av intervjun underlättar för intervjuaren och gör 
samtalet mer flytande, men kan samtidigt göra respondenten obekväm (Dalen, 2015). Därtill 
utförs intervjuerna på distans via dator eller telefon, vilket också skulle kunna påverka 
resultatet. 

5.2.2 Anpassad innehållsanalys 
Insamlad data analyserades med hjälp av en anpassad innehållsanalys som har sin utgångspunkt 
i Graneheim och Lundman (2004). Analysen påbörjades genom att läsa transkriberingarna av 
det insamlade materialet upprepade gånger. När en innehållsanalys genomförs är medvetenhet 
om att en viss tolkning görs i stort sätt oundvikligt, vilket kan ses som ett problem när man ser 
på metodens trovärdighet. Intervjuerna utgör analysens kontext och grund vilket Graneheim 
och Lundman (2004) kallar för “unit of analysis”. Från intervjuerna togs meningsenheter ut. En 
meningsenhet består av begrepp, meningar eller stycken som är relaterade till innehållet och 
kontexten. Meningsenheterna analyserades genom att se likheter och skillnader vilket sedan 
sammanställdes i en matris för att skapa en bra överblick av materialet. Allt material som kan 
kopplas till deltagarna kommer att raderas när studien slutförts, i enlighet med Vetenskapsrådet 
(2017). 
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5.2.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett begrepp som påvisar hur pålitlig en mätning eller resultat är. För att ett resultat 
ska ha hög reliabilitet, ska det kunna upprepas vid ett annat tillfälle och ge samma resultat 
(Alvehus, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kan vara besvärligt med intervjuer då man 
inte kan fastställa om respondenten ger exakt samma svar vid ett annat tillfälle. Det kan bero 
på olika faktorer såsom tidsperspektiv och formulering av frågan (Alvehus, 2013).  
 
För att höja reliabiliteten och kontrollera tillförlitligheten i de givna svaren, kan ledande frågor 
med ett syfte användas som en medveten teknik. De ledande frågorna bekräftar även 
intervjuarens tolkning i intervjusvaren. Eftersom man vill fastslå att svaren i en intervju håller 
hög reliabilitet kan det dock bidra med reducerad variation och kreativitet (Kvale & Brinkmann, 
2014). En studie bör även mäta det den ska undersöka. Med andra ord bör en studie vara valid 
(Alvehus, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns en begränsad syn på att validitet är 
mätning och resultat bestående av siffror. Samtidigt finns det en bredare definition av begreppet 
som säger att en metod är valid när metoden undersöker det den har avsikt att undersöka. Det 
betyder, enligt Kvale och Brinkmann (2014) att även kvalitativa metoder, vilket är den kategori 
denna studie går under, kan ge valid vetenskaplig kunskap. 

5.3 Urval 
De sex deltagande lärarna har frivilligt ställt upp i studien och därför räknas urvalet som ett 
bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det kriterium som fanns, var att 
lärarna var verksamma och behöriga i ämnet biologi. Enligt Alvehus (2013) bör man vid 
bekvämlighetsurval vara medveten om risken och undvika att urvalet blir för smalt. De 
deltagande lärarna i studien är behöriga i ämnet biologi och arbetar på gymnasieskolan men har 
olika bakgrunder och erfarenheter, därför anses urvalet för studiens syfte att vara 
tillfredsställande. 
 
Lärarna har vid förfrågan fått reda på ämnet samt uppskattat tidsomfång och har själva fått 
avgöra om de vill delta. Förfrågan via Facebook gav ett positivt utfall med ett bredare 
geografiskt omfång och större variation än förväntat. Författaren kände inte till fem av sex 
lärare sedan tidigare. Relationen med den sjätte läraren uppskattas inte ha påverkat studiens 
resultat. Antal intervjuer bestämdes utefter studiens syfte, relevans och tidsram (Dalen, 2015; 
Kvale & Brinkmann, 2014) och bör enligt Dalen (2015) inte vara för stort eftersom metoden 
och efterarbetet är tidskrävande. För att skapa en rättvis insyn och kunskap om 
frågeställningarna i förhållande till tid för studien, hölls intervjuer med sex olika lärare. 
Intervjuerna hölls via videokonferens eller telefon, beroende på vad lärarna föredrog. 

5.3.1 Deltagande lärare 
För att skydda lärarnas identitet har deras namn ersatts med ”lärare” och en bokstav. Det är ett 
medvetet val av mig som författare för att värna om lärarens identitet och följa 
dataskyddsförordningen GDPR (Datainspektionen, u.å). Nedan finns en kort presentation om 
varje lärare.   
 
Lärare E har arbetat i ungefär 7 år som lärare i biologi på sammanlagt tre olika skolor, varav 
längst på den nuvarande skolan. På skolan är de över 10 lärare med behörighet i biologi och 
fyra av dem undervisar i dagsläget i kursen biologi 1.  
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Lärare I är yrkesverksam sedan 2009 och har tillbringat sin tid på två skolor. Den nuvarande 
skolan är relativt liten och alla lärare arbetar i ett enda arbetslag. De är två biologilärare på 
skolan, men lärare I är ensam om att undervisa i biologi 1 och 2.  
 
Lärare O är behörig biologilärare och arbetar sitt första år som gymnasielärare. Hen har hittills 
inte undervisat i kursen biologi 1 utan i andra naturvetenskapliga kurser. Eftersom lärare O är 
behörig i ämnet men utan erfarenhet i kursen, är det intressant att undersöka tankar och 
resonemang läraren har kring kursplanering i biologi 1.  
 
Lärare S har arbetat på sex olika skolor sedan sin examen 2010. Skolan lärare S arbetar på idag 
är organiserad i ämneslag. De är ungefär 10 lärare med behörighet i biologi på skolan.  
 
Lärare T har arbetat som lärarvikarie i flera år både innan och under sin utbildning till lärare 
där examen togs 2014. Lärare T har vikarierat på ett flertal skolor och varit fastanställd på en 
skola, där hen arbetar idag. Det är en liten skola, där lärare T ensam undervisar i bland annat 
biologi.  
 
Lärare A har till hösten arbetat som lärare i 25 år och har stannat kvar på samma skola alla år. 
Där är de flera biologilärare som arbetar relativt tätt ihop. 
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6 Resultat 
I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat. I Figur 1. nedan presenteras först en 
översikt i form av en tankekarta på begrepp som undersöktes och framkom i studien, för att 
sedan redovisas mer ingående i skriftligt format. 
 

 
Figur 1. Tankekarta. En översikt på begrepp som undersöktes och framkom i studien som påverkar lärare 
i deras planering av kursen biologi 1.  

6.1 En kursplanering tar form 
Alla lärare tar på olika sätt under intervjun upp att de utgår från de styrdokument som finns när 
de ska planera kursen biologi 1. Främst nämns det centrala innehållet men även 
kunskapskraven. Vanligast är att lärarna delar upp kursen i de tre av fyra centrala innehåll som 
finns: ekologi, genetik och evolution. Det fjärde centrala innehållet, biologins karaktär och 
arbetsmetoder, nämns av två lärare som menar att det är någonting som finns med i 
undervisningen mer eller mindre hela tiden. Resterande lärare tar inte upp det fjärde centrala 
innehållet, men tolkas av författaren att det finns med i undervisningen med grund av de 
undervisningsmoment som kommer på tal under intervjuerna. Fyra av lärarna berättar att de har 
en grovplanering färdig innan terminsstart. Lärare I säger att efter några år i yrket, har en relativt 
detaljerad plan skapats som återanvänds varje år. 
 
Tre lärare brukar vid planering av kursen utgå från vilken elevgrupp de ska undervisa. 
Examinationstillfällen bokas tidigt in av de flesta lärarna för att eleverna inte ska få för många 
prov i olika ämnen under samma vecka, och är en faktor som lärarna utgår ifrån vid sitt 
planerande av kursen. Från intervjuerna med lärare I och O framgår det att de vill förbereda 
eleverna på kommande universitetsstudier. Lärare O tänker mycket på vad eleverna behöver för 
kunskaper för att klara av de första kurserna på universitetet. Det som skiljer lärarna åt i denna 
aspekt är att lärare O pratar om ämnesinnehåll och lärare I om kognitiva förmågor och 
naturvetenskapliga arbetssätt.   
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Två av lärarna lyfter att de börjar kursen med det centrala innehållet ekologi. Detta gör de av 
olika anledningar. En lärare motiverar sitt upplägg med att många elever under höstterminen 
byter skola och program. Ekologi är ett område många elever har kunskap om från högstadiet 
och därför är lättare att både hänga med och läsa ikapp om man kommer in i kursen en bit in på 
terminen. Lärare A resonerar att eleverna är osäkra och nervösa när de kommer till en ny skola 
och program, och att man då får vara smidig med sin undervisning. Hen vill även passa på att 
gå ut när vädret är bra och det finns grönt material att tillgå. Dessutom gör läraren en studieresa 
med eleverna i kursen till en nationalpark i början av terminen med dubbelt syfte: Att undersöka 
ekologiska samband och att främja gemenskapen i den nya klassen.  
 
Hur lärarna fördelar det centrala innehållet i kursen varierar. Tabell 1 nedan visar en översikt 
av de fyra kursplaneringar som samlades in från de deltagande lärarna. Tabellen visar antal 
veckor respektive lärare behandlar de olika centrala innehållen i kursen biologi 1. Flera centrala 
innehåll kan förekomma under samma vecka. Tabellen är sammanställd och tolkad av 
författaren och eftersom planeringarna hade olika detaljeringsgrad finns en risk att allt som är 
planerat i kursen inte framgick. Lektionslängd och antal tillfällen i veckan samt vilket läsår 
planeringarna utfördes varierar. Därtill undervisar lärare S kursen under en kortare period och 
lärare E har klassen även i andra kurser där evolution täcks in.  
 
Centralt innehåll Lärare E Lärare A Lärare T Lärare S 

Biologins karaktär och arbetsmetoder 19 13 7 uppgift saknas 

Ekologi 10 15 7 7 

Genetik 15 12 10 11 

Evolution 4 6 14 7 
Tabell 1. En tolkning av de fyra insamlade kursplaneringarna. Sammanställningen visar antal veckor per 
centralt innehåll. Flera centrala innehåll kan förekomma under samma vecka. Hela översikten finns att 
hitta under Bilaga 3. 
 
Flera av lärarna berättar att de arbetar överlappande med områdena. På en skola har läraren 
tillgång till en lärobok med ett upplägg där områdena går in i varandra. Enligt läraren ger boken 
en bra röd tråd genom kursen och upplever att eleverna med hjälp av boken får en bredare 
förståelse. I lärare E och O:s undervisning är det ekologin som tilldelas minst tid medans lärare 
T anpassar tidfördelningen till områdena beroende på elevernas intresse. Hur lång tid det tar att 
planera det olika delarna menar lärare E och O beror på eget intresse och hur nyligen området 
bearbetades. En annan lärare lägger, efter några års erfarenhet, mest tid på att förbereda 
genetiken för att göra det så förståeligt som möjligt eftersom många av dennes elever upplever 
området som svårt.  

6.1.1 En hållbar kursplanering 
Det skiljer sig mellan lärare angående kursplanering i biologi 1, både när det gäller 
tillvägagångssätt och framförhållning men främst innehållets fördelning. Från intervjuerna 
framgick det att lärare planerar allt från 30-minutersintervaller med framförhållning upp till två 
månader, till att ha planeringen i huvudet. Hälften av lärarna svarar att planeringarna brukar 
hålla någorlunda bra. De är flexibla och anpassar innehållet om det skulle behövas. Två av 
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lärarna medger att deras planering aldrig håller, även om det blivit bättre med tiden. En lärare 
delger att planeringen ska hålla, i alla fall i antal veckor då provdatum är inplanerade sedan 
länge. Det finns ett talesätt bland lärare och som två lärare berättar om. En av dem är lärare I 
som dessutom i sin kursplanering använder sig av talesättet som lyder:  
 

”Det man inte hinner fram till påsk, det hinner man inte alls.” 
- Lärare I 

Det framgick att det vanligaste är att lärarna gör en grovplanering innehållande antal veckor, 
studiedagar och lov samt examinationsuppgifter. Grovplaneringar brukar vara färdig innan 
kursstart, för att sedan planeras allt mer i detalj. Lärare A, som i studien har längst erfarenhet 
har sin planering i huvudet. Läraren dokumenterar varje år vad som görs i kursen för att kunna 
se tillbaka. Anledningen till det menar hen är att en detaljplanering för en hel termin ändå aldrig 
håller. Det viktiga, påpekar läraren, är att vara flexibel och göra det bra för eleverna. Fler lärare 
är flexibla i förhållande till sin planering. Sammanfattningsvis håller majoriteten av 
planeringarna skapligt. 

6.1.2 Ramar som påverkar kursplaneringen 
Det finns mer än styrdokumenten med centralt innehåll som lärarna behöver ta hänsyn till i sitt 
planerande av kursen biologi 1. Olika aspekter med schemat såsom tid på dagen och 
lektionslängd påverkar planeringen. På två av skolorna är kursen fördelad annorlunda och läses 
mer intensivt, än traditionellt över ett helt läsår. För de lärarna påverkar kursens fördelning på 
läsåret kursplaneringen. En lektion på morgonen, anser lärare A är mycket mer värd än en sen 
eftermiddagslektion och längden på lektionen nämns av flera lärare påverkar lektionsupplägget. 
Gruppstorlek är ytterligare en faktor som för majoriteten av lärarna inverkar på planeringen. 
Med för stora grupper är det svårt att utföra exempelvis laborationer. Lärare O säger, att det blir 
kaos om man ska kolla i mikroskop med en hel klass. Hälften av lärarna nämner tillgängligheten 
av undervisningsmaterial som en påverkande faktor. Flera av lärarna i studien bokar tidigt på 
läsåret in kommande provdatum. Som ovan nämnt är detta med syfte att eleverna inte ska få för 
många prov samma vecka i olika ämnen, samtidigt som några lärare lyfter att detta kan styra 
deras planering och provets innehåll. Elevers förkunskaper, kunskapskraven och vad eleverna 
faktiskt ska lära sig samt de begränsningar som läroboken kan ge är andra mer spridda faktorer 
som påverkar deras planering av kursen. 

6.1.3 Kursbokens användning 
Lärare E har utgått mycket från boken när hen har lagt upp sin planering, speciellt som 
nyexaminerad. Läraren uttrycker att läroböcker har någon kunnig inom ämnet arbetat heltid 
med att ta fram, och anser att man inte bör vara rädd för att använda dem. Allt ifrån att hämta 
inspiration till och låta eleverna läsa själva. Lärare T resonerar på ett annat sätt och säger såhär 
om sin kursbok: 
 

“Kursboken brukar inte spela så stor roll, utan där brukar jag välja det 
jag tycker fungerar och det som fyller ett syfte.”  

     - Lärare T 
 
Lärare T anser även att det är trevligt att kunna ge eleverna en kursbok, men att den mest 
används som referenslitteratur. En del av lärarna använder bokens struktur för att underlätta för 
eleverna att hänga med i kursen. Lärare A menar att boken används som grund för elevernas 
skull, för att eleverna lättare ska ha en struktur att följa om man råkar missa en lektion samt för 
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de elever som har svårigheter att följa med. Tydlighet i undervisningen är viktigt. Tre av lärarna, 
gör som lärare T, de använder läroboken som ett komplement och stöd för eleverna. De anser 
att det är viktigt att eleverna får möjligheten att läsa på egen hand eftersom vi lär på olika sätt 
och vissa elever föredrar att läsa själva. Lärarna brukar ge sidhänvisningar, inte minst inför 
inläsning till prov. Lärare I berättar likt de andra, att boken inte följs slaviskt men att dess 
upplägg ibland används. Beroende på område kan läraren använda boken mer eller mindre för 
elevernas skull. Genetik är ett sådant område där lärare I använder boken mer, då det är ett 
område hen upplever många har svårigheter med. De flesta lärare använder sig av genomgångar 
och annat eget material istället för boken. Lärare A påvisar, till skillnad från de andra lärarna 
att hen kämpat för den bok läraren använder idag, och motiverar det med att den tidigare boken 
var tråkig. Samtidigt är läraren medveten om att boken inte tar upp allt och att läraren får 
komplettera de luckorna själv.  

6.1.4 Elevinflytande 
Av de deltagande lärarna i undersökningen är lärare T den som sticker ut gällande 
elevinflytande. Lärare T låter eleverna få grovplaneringen vid terminsstart, där de får säga vad 
de vill ha mer respektive mindre av i undervisningen. På så sätt ser läraren till att kursen följer 
styrdokumenten samtidigt som eleverna får hjälpa till med kursens innehåll samt 
detaljplanering. Även lärare I är intresserad av och utgår från elevernas intressen vid 
planeringen och brukar låta eleverna få påverka mer allt eftersom, längre fram på läsåret. 
 

“...vissa perioder får de vara med och styra mer, och det blir mer fram 
mot vårterminen, och kanske andra halvan av vårterminen när jag har 
lärt mig känna gruppen och är trygg i att det som de önskar är 
någonting som kommer att funka.” 

     -  Lärare I  
 
Generellt sett delger nästan alla lärare att eleverna har ganska lite inflytande och att de själva 
inte kan göra någonting åt innehållet i kursen samt att grovplaneringen är klar innan 
terminsstart. Samtidigt nämner samma lärare att det finns ett utrymme inom angivna ramar, 
såsom att välja mellan olika alternativ och examinationsformer. Om eleverna skulle delge 
någonting som de vill ha med i undervisningen, säger lärare S, tar hen hänsyn till det. Två av 
lärarna anger att kursen är pressad och att de som lärare måste styra den för att få det att gå 
ihop. Två andra lärare upplever att eleverna inte har någonting emot att de som lärare 
bestämmer över kursen.  
 
Alla lärare förutom en använder sig av någon slags digital plattform för att kommunicera 
planeringen med eleverna. De flesta av dessa återkopplar till och uppdaterar planeringen efter 
varje lektion, så att alla elever ska veta vad som hänt på vilken lektion. Lärare I ger även första 
lektionen ut planeringen i pappersform till sina elever i årskurs 1. 

6.1.4.1 Kursutvärdering 
Frågan om lärarna brukar ha kursutvärdering i slutet av kursen besvaras av fem lärare. Alla fem 
har någon form av kursutvärdering. Fyra lärare delger att de har en utvärdering för kursen. För 
de flesta är den standardiserad och behandlar lärare och kurs samt är anonym. En av lärarna 
utför utvärderingar i kursen varje termin. Tre av lärarna brukar ibland utföra egna utvärderingar 
i kursen som mer berör kursens innehåll.  
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Utvärderingarna ger lärarna en överblick och de tar elevernas omdömen i beaktande vid 
kommande kursplanering. Lärare S läser utvärderingarna på våren och ytterligare en gång inför 
höstterminen. Lärare I tar åt sig återkopplingen från utvärderingarna på ett personligt plan och 
känner efter om responsen stämmer med den egna känslan. Det blir en självrannsakan, säger 
läraren, om det är någonting hos läraren eller i dennes klassrum som bör ses över. En ständig 
öppen dialog med eleverna är någonting som lärare T tror på och avslöjar att det oftast inte 
brukar framkomma något nytt på utvärderingen. Vanligtvis har hen som lärare under terminens 
gång redan känt av det som framkommer i utvärderingen.  

6.1.5 Lärare och elevers intressen 
Hälften av lärarna har det centrala innehållet genetik som intresse. Hos två av lärarna speglar 
det sig i deras undervisning genom att det området får mer tid. Evolution, ekologi och praktiska 
moment som diskussioner och laboration är också intressen som lyfts, men inte lika frekvent. 
Majoriteten av lärarna låter inte sina intressen spegla sig i undervisningen. Lärare A tyckte att 
frågan var svårbesvarad och angav istället det område hen tyckte minst om.   
 

“Minst är det miljöproblemen, för dem är jag trött på nu (skratt) men 
jag måste ju på något sätt ta dem också.” 

     - Lärare A 
 
Även om det är minst roligt, så visar det sig inte eftersom det enligt det centrala innehållet måste 
behandlas i undervisningen. Lärare I delger att hen upplever slutet på terminen som roligare, 
utan att veta varför men resonerar kring om det är på grund av ämnet eller elevrelationer som 
vuxit under terminen.   
 
Lärarna upplever att elever har följande intresse och de svar som framgått i samma utsträckning 
är: ekologi, genetik och genteknik samt att intresset hos elever är väldigt varierande. En av 
lärarna tror att elevernas intresse för ekologi grundas i att det innehåller fler praktiska moment 
än det teoretiska området de behandlat tidigare i kursen. En annan lärare upplever att eleverna 
har ett miljöintresse och att allt fler blir veganer. Förutom ekologi och att eleverna har 
varierande intressen, anges genetik och genteknik. Lärare T upplever att eleverna i den åldern 
gärna relaterar till sig själva och därför är genetik spännande för många. Samtidigt nämner de 
deltagande lärarna att eleverna även tycks ha minst intresse för miljö och genetik. Genetik anger 
tre av lärarna är det område som eleverna uppskattar minst på grund av att många tycker det är 
svårt.  
 

“Genetik tycker de flesta är tufft, svårare, och därför blir det inte lika 
kul. Men de tycker det här med släktskap och egenskaper är spännande. 
Hur man har ärvt egenskaper, det tycker de är spännande.” 

- Lärare I 
 
Området med genetik bryter flera lärare ner för att det inte ska bli för mycket. Genetik och 
cellbiologi innebär enligt lärare E mycket utantillinlärning, vilket inte uppskattas av hens 
elever.  
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6.1.6 Lärares erfarenhet  
Flera av lärarna nämner att större erfarenhet har gjort dem mer flexibla, bekväma och 
avslappnade. Majoriteten av lärarna uttrycker att de la ner mycket tid på planering och 
förberedelser i början av sin karriär. En lärare menar att många nya lärare har ett färdigt schema 
som den förväntar sig att alla elever ska följa, men att så ser inte verkligheten ut. Med ett antal 
år av erfarenhet lägger lärare S tid på att undervisningen ska ha en röd tråd, återkoppla till 
tidigare ämne och försöker ge eleverna en holistisk bild av ämnet. Vidare lägger läraren idag 
fokus på, utöver vad eleven ska lära sig, hur eleven ska lära sig och hur man kan kontrollera att 
eleven har lärt sig. Flera av lärarna har arbetat fram en kursplanering de kan återanvända och 
modifiera efter behov. Lärare I säger att innehållet kan anpassas, men sällan planeringen.  
 
Det finns en skillnad mellan lärare E och lärare A angående hur deras erfarenhet har påverkat 
dem. Lärare E upplever att det på ett sätt blivit svårare att planera ju längre hen arbetat som 
lärare. Ju mer lärare E lär sig, desto mer vill hen få med i undervisningen. Lärare E trycker på 
att lärare behöver vara uppmärksam på att nivån på innehållet inte höjs, vilket hen ser en tendens 
till hos äldre kollegor som arbetat länge. Även om läraren upplever att innehållet i 
undervisningen blivit enkelt, har inte de nya eleverna samma uppfattning. I motsats till lärare 
E berättar lärare A att erfarenheten har gett en insikt och kännedom om vilket innehåll elever 
generellt sett brukar tycka är svårt i kursen. Det utnyttjar hen i sin undervisning genom att 
avsätta mer tid till att bland annat repetera innehållet, vilket brukar ha en lugnande inverkan på 
eleverna.  
 
Lärare O, som arbetar sitt första år på en gymnasieskola har lärt sig mycket det första året. Det 
lärare O vill förbättra angående de utmaningar som uppstått gällande kursplaneringen, är att 
vara mer flexibel. Vidare berättar hen att det finns en osäkerhet i den nya rollen som lärare och 
att det är svårt att veta vilken nivå kursen ska hålla. Lärare O:s undervisning har bestått främst 
av genomgångar där hen upptäckt att mer variation krävs. 

6.1.6.1 Bakgrundspåverkan 
Lärarna har olika bakgrunder och ingångar till läraryrket, vilket syns i svaret på frågan: “Hur 
tror du att din erfarenhet och bakgrund har påverkat dig i din kursplanering? ” På grund av 
tekniska problem spelades inte lärare E:s intervju in och kan därför inte återges ordagrant.   
 

“Jag vill ju inte tro att den har påverkat mig så vansinnigt, men jag är 
ju biolog i grunden. Jag fick ju min biologexamen innan min 
lärarexamen. Eh... så jag vill ju tro att jag har ett annat perspektiv 
eftersom jag har en annan utbildning också. Förhoppningsvis är det de 
som min bakgrund har gett mig.” 
     -   Lärare T 

 
”Jag gjorde mitt examensarbete i evolutionär teknik med liksom DNA 
sekvensering och sånt. Så jag känner mig väldigt bekväm med den typen 
av laborationer och lägger in det i kursplaneringen. Medan jag har 
kollegor som drar sig för att göra den typen av vita biologiexperiment, 
för att man inte har den bakgrunden och tycker att det blir väldigt 
komplicerat. Så det tror jag påverkar.” 
     - Lärare S 
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”Mycket, just i och med att jag vet vart man startat i universitetet då, 
känns det som att jag har ganska bra koll på vart man bör ligga, för att 
man ska klara det. Sen speglar säkert mitt forskningsintresse lite vad 
jag lägger fokus på.” 
     - Lärare O 

 
”Jo, men det har nog påverkat en hel del. I och med att jag undervisat 
på (skola) tidigare, där det va mycket mer fokus på elevers 
naturvetenskapliga tänk och det här, forsknings delen i det, tyckte jag 
hade större del av kurserna och det har jag plockat med mig [...]. Det 
här med tänket, det naturvetenskapliga tänk som man hela tiden måste 
prata med eleverna om, de är väldigt inställda på att en fråga har ett 
rätt svar. Medan ska man titta på forskning så måste man jobba utifrån: 
vad fick du för svar på den frågan, när du gjorde den här 
undersökningen. Att det inte behöver vara rätt eller fel.” 
     - Lärare I 

 
”Ja, jag känner nog att jag är ganska jordnära, rätt så, alltså [...] jag 
är uppvuxen på en gård, jag hade häst när jag va lite och så. Så man är 
ju van vid att vara ute och se naturen på ett sätt som kanske inte alla är 
idag. Att man försöker ge exempel från, som det faktiskt ser ut. För 
många vet ju inte hur det ser ut ute. De vet ju inte… så att alltihopa, ja 
det blir det klart. Jag kan ju ta andra exempel, jag kan planera för det 
och hitta på saker som inte hade gjort om man inte har den 
bakgrunden.” 
     - Lärare A 

 
Från intervjun med lärare E framgår att läraren tror att hens erfarenhet och bakgrund har 
påverkat en del och läraren vill att eleverna ska få en helhet i kursen. Lärare E berättar att det 
är viktigt att eleverna vet varför vi ska göra det vi gör, inte bara för att det står i en bok eller 
liknande. Lärare E menar att eleverna genomskådar lärare snabbt och har man ingen bra 
förklaring på varför, så blir det tungrott och eleverna får tvingas mer till att göra saker. 

6.1.6.2 Den första planeringen 
Alla lärare vittnar om att de la ner mycket mer tid på kursplanering och planering i början av 
sitt yrkesverksamma liv. Allt måste göras från grunden, vilket är tidskrävande, och en lärare 
säger att arbetstiden inte alltid räckte till. Det är en frihet i yrket att få utforma kursens upplägg 
själv som lärare. Nedan följer tre uttalanden från tre olika lärare om deras första 
kursplaneringar. 
 

“Man är ju glad att man har kollegor som har jobbat lite längre. För 
man försöker ju göra, man får ju hjälpas åt, få hjälp av de som är äldre, 
som jobbat ett tag. Det går ju inte, annars så jobbar man ju ihjäl sig 
(skratt)...” 

     - Lärare A 
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“Jag hade ett liknande tillvägagångssätt. Jag stolpade upp innehållet, 
alltså grovt först och uppskattade hur mycket tid jag skulle lägga på 
områdena. Jag planerade in avslutningstiden, om man säger, att den 
här veckan ska vi vara klara med det här och sen gick jag in och 
detaljplanerade de olika områdena.” 
     - Lärare I 

 
“Ja, som sagt, Skolverket var min vän. Väldigt, väldigt mycket, utgå från 
centralt innehåll, vad behöver jag ha, vad måste jag ha, vad tyckte jag 
själv var kul när jag gick i skolan, mindre kul. Vad var bra som läraren 
gjorde, mindre bra. Vad är min styrka? Det ska man tänka på, att alla 
lärare är inte stöpta i samma form...” 

     - Lärare T 
 
Att inte vara rädd för att fråga om hjälp av olika slag framgår från flera lärare. Lärare T menar 
att just det är en styrka som finns i lärarkåren. Lärare I berättar att hen först bröt ner innehållet 
och gör en grund innan detaljer börjar planeras, liknande som läraren arbetar även idag. 
Skolverket med de centrala innehållet och kunskapskraven använde sig uttalat av två lärare, när 
de planerade kursen när de var nya i yrket. Många tog hjälp och stöd av kursboken och letade 
inspiration på nätet. Lärare S la mer fokus på fakta i början och ett flertal av lärarna upplevde 
även att tidsaspekten var svårberäknelig. Två lärare uttrycker att det är till fördel om man redan 
känner eleverna och att planeringen blir lättare allt eftersom man lärt känna gruppen. Vad som 
är återkommande i intervjuerna är att flera lärare återanvänder sina kursplaneringar år efter år 
med fåtal ändringar inför den kommande terminen och kursen.  

6.1.7 Lärarutbildningen och VFU 
Fem av sex lärare säger att deras lärarutbildning förberedde dem “inte alls” till ganska “dåligt” 
och “sådär” på att planera kursen biologi 1. Generellt pratades det väldigt lite eller inget alls 
om kursplanering och planering under utbildningen. En lärare menar att utbildningen till större 
del var ämnesfokuserad och uttrycker att den innehöll väldigt lite “hands on” om hur man 
undervisar och planerar. En annan berättar att hur man använder det centrala innehållet och 
arbetssätt som matriser, var någonting som man lärde sig i yrket. En tredje kommer ihåg att de 
fick göra någon enstaka lektionsplanering. Lärare S upplevde följande under sin utbildning: 
 

“Våra handledare och lärare på lärarutbildningen var ganska tydliga 
med att de inte skulle påverka vår verktygslåda, eller vad de sa. Det 
mesta snappade man upp på VFU:n och sådär. Hur har den läraren lagt 
upp det.” 
     - Lärare S 

 
Fyra lärare tar upp den verksamhetsförlagda utbildningen och att det var därifrån de fick med 
sig varierad erfarenhet om planering beroende på den lokala handledaren. Lärare T gör idag på 
ett liknande sätt som den dåvarande lokala handledaren. En annan lärare lärde sig på VFU:n att 
genomföra lektioner och moment relativt bra. Lärare I säger att VFU:n gav mer erfarenhet om 
planering än i universitetets bänkar. 
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7 Diskussion 
Det blev tidigt klart att hur lärare planerar är ett relativt outforskat område. Sökandet efter 
litteratur och forskning som enbart riktade sig mot kursplanering gick inte att finna inom 
tidsramen för detta arbete. Forskning och litteratur, både nationell och internationell, berörande 
aspekter som på något sätt påverkar en lärares planering hittades i olika stor utsträckning. 
Därför är det med förhoppning att denna studie kan bidra till att täppa till en bit av det hål som 
finns angående detta ämne. 
 
Efter att ha undersökt detta ämne, ska följande frågeställningar besvaras:  

• Hur går lärare tillväga när de ska planera kursen biologi 1? 
• Vad utgår lärarna från när de planerar kursen biologi 1? 
• Hur ser fördelningen i tid ut mellan de centrala innehållen i kursen biologi 1? 
• Har lärarnas sätt att planera förändrats med erfarenhet - i så fall hur? 
• Hur förberedde lärarutbildningen lärarna på att planera kursen biologi 1?  

 

7.1 Hur går lärare tillväga när de ska planera kursen biologi 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2. Översikt på hur lärare går tillväga när de ska planera kursen biologi 1.  
 
De flesta av lärarna delar upp kursen i dess centrala innehåll, ekologi, genetik och evolution till 
områden eller bryter ner det till ännu mindre områden. Enbart två lärare nämner det fjärde 
centrala innehållet, biologins karaktär och arbetsmetoder och påstår att dess punkter finns med 
i undervisningen på olika vis mer eller mindre hela tiden. Fyra lärare börjar med att utforma en 
grovplanering med bland annat lovdagar och studiedagar att förhålla sig till. På så sätt kan de 
enklare fördela kursens olika områden över kursen och läsåret samt uppskatta hur mycket tid 
de har till sitt förfogande. 
 
Det finns en trend bland lärarna att formulera en grovplanering, en struktur för kursen som 
sedan blir allt mer detaljerad. Strukturen i sig verkar till största del ha sin grund i 
styrdokumenten - centralt innehåll och kunskapskraven. Den här frågeställningen har mycket 
gemensamt med följande frågeställning.  
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7.2 Vad utgår lärarna från när de planerar kursen biologi 1? 
Alla deltagare utgår från Skolverkets styrdokument, någonting som även Svahlins (2016) studie 
bekräftar. Det centrala innehållet är det som lärare i första hand utgår ifrån vid kursens 
planering, men även kunskapsmålen. Vilken elevgrupp man kommer att undervisa är ytterligare 
någonting som nämndes och att lärare tidigt behöver planera in provtillfällen. Vad lärarna har 
för mål med sin planering, vilken turordning det centrala innehållet bearbetas samt antal veckor 
för varje område varierar mellan lärarna. Frågan som studenterna i Persson och Nordänger 
(2006) ställer, om vad man ska börja med och hur lång tid allting tar, är nästan helt omöjlig att 
besvara. Lärarna behöver ta hänsyn till och påverkas av olika faktorer som diskuteras nedan. 

7.2.1 Ramar 
Liberg (2014) skriver om närramar och fjärramar som påverkar lärare med möjligheter och 
begränsningar i deras utövande. De närramar som flest lärare nämner i intervjuerna är 
gruppstorlek och schemat. Beroende på tid på dagen, längden på lektionerna och tidpunkt på 
terminen behöver lärarna anpassa sitt upplägg. Hälften av lärarna berättar att de utformar 
kursplaneringen och kursens innehåll efter vilken typ av elevgrupp de ska undervisa. Det 
framgår även att det är en fördel att känna elevgruppen sedan tidigare. Elevers intresse, 
tillgången på material samt kursbok är ytterligare närramar som nämns av lärarna. De fjärramar 
som kommer upp är skolans styrdokument. Skolans utformning samt styrdokument påverkas 
av rådande politik. Därtill hör kunskapskraven vilket en lärare anger som ram för sitt planerande 
av kursen.  
 
Det är alltså inte bara de gemensamma styrdokumenten som lärare behöver förhålla sig till när 
de planerar kursen. Flera andra påverkande ramar nämns i studien, vilka skiljer sig mellan 
skolor och lärare. Trots att alla lärare har samma styrdokument kan andra ramar påverka 
utfallet av kursen. Hur mycket kursen kan variera beroende på olika när- och fjärramar är ett 
område jag anser är värt att undersöka samt hur mycket det får variera för att få kallas 
likvärdig skola.  

7.2.2 Kursbok 
Flera studier (Yager,1982; Johnsson Harrie, 2009; Lager-Nyqvist, 2003; Rosenthal, 1984) visar 
att lärare i ämnet använder kursboken i hög grad vilket leder till att boken direkt och indirekt 
styr planeringen samt ämnets innehåll. Detta anser jag är problematiskt när lärobokanalyser tas 
i beaktning. En svensk forskningsanalys gjord på kursböcker i biologi under Lpf-94, avslöjar 
att av de fyra böcker som påstod sig utgå från kursmålen i kursen, var det bara en som levde 
upp till det (Bergman, 2007). Värt att tillägga är att statens granskning av läromedel upphörde 
år 1991 (Johnsson Harrie, 2009). Vid andra analyser, i detta fall av amerikanska läroböcker i 
biologi, såg man en brist på tvärvetenskap och koppling till samhällsfrågor (Rosenthal, 1984). 
Om lärare enbart grundar sin planering och innehåll i undervisningen på läroboken, vilket 
påträffades i Frealdsson och Johansson (2007) studie med fysiklärare som utfördes under Lpf-
94, finns det en risk att undervisningen blir bristfällig. Trots att studien utfördes under en äldre 
läroplan samt i ett annat ämne, anser jag att resultatet är problematiskt och relevant i förhållande 
till denna studie. Det eftersom elever riskerar att få bristande kunskap, att kunskapskrav 
eventuellt missas och att elever får missvisande betyg om kursen enbart planeras utifrån 
läroboken. För att dra det ett steg längre innebär detta också i mina ögon att lärare i så fall inte 
genomför sin myndighetsutövning på ett korrekt sätt. 
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Deltagarna i studien använder boken i stor utsträckning som ett komplement till 
undervisningen, vilket avviker från tidigare forskning. Boken används i flera fall för att skapa 
struktur för eleverna och ger ett bra stöd. Det kan säkerligen bidra till att boken i viss grad har 
inflytande på undervisningens innehåll, vilket Yager (1982), Johnsson Harrie (2009) och Lager-
Nyqvist (2003) tar upp i sina studier. En lärare ger även rådet att använda sig av kursboken vid 
planering av kursen när man är nyexaminerad. Jag skulle vilja påstå att det nästan är omöjligt 
att inte påverkas av kursboken om man utgår från dess struktur och använder den som stöd för 
elevernas skull. Om lärare är medvetna om att kursboken kan ha brister i sitt innehåll i relation 
till styrdokumenten samt etiska och samhällsviktiga frågor, ser jag inte det som något negativt 
om läraren täcker dessa områden med annat material.  
 
Den svenska studien genomförd av Svahlin (2016) visar att boken används i varierande 
omfattning bland annat beroende på område. Från Svahlins (2016) studie framgår även att 
genetik är ett sådant område där boken används mer. Det är även någonting som lärare I 
bekräftar. Läraren tar i genetiken stöd av boken för att hjälpa eleverna som ofta upplever 
området som svårt. Generellt sett använder många lärare sig av bland annat egentillverkat 
material i sin undervisning av olika anledningar. Av lärare A framgår en medvetenhet om att 
boken har sina brister och att hen som lärare i de fall får komplettera själv. Kursboken lärare A 
använder har hen även fått strida för, då den tidigare ansågs ointressant. Ingen av lärarna låter 
boken vara undervisningen, vilket tyder på en insikt i att själv vilja styra kursen och 
undervisningen.  

7.2.3. Elevinflytande 
Lärarna tar hänsyn till elevernas intresse men utöver det är elevinflytandet relativt begränsat. 
Det är svårt att låta eleverna påverka innehållet då lärarna känner sig styrda av styrdokumenten 
samt att grovplaneringen är färdig innan terminen startar. Lärare T sticker ut från de andra 
deltagarna och använder sig mycket av elevinflytande. Lärare T använder det lilla utrymme hen 
anser lärare har genom att styra innehållet dit man kan inom ramarna för det centrala innehållet. 
De andra deltagarna låter eleverna få påverka undervisningen genom att välja mellan alternativ 
exempelvis gällande studiebesök, laborationer och examinationsformer. Så om kursen är 
utformad idag upplevs den av två lärare som pressad, vilket en kvalitativ studie från Ragnarsson 
(2011) med två lärare bekräftar. Ragnarssons studie är liten och utfördes under Lpf-94, vilket 
gör att dess resultat inte är generaliserbart eller kan kopplas till denna studie, även om den tyder 
på att en förbättring inte verkar ha skett. På grund av att kursen känns pressad känner lärarna 
att de måste styra kursen även om det i vissa fall bidrar med dåligt samvete mot eleverna. Detta 
anser jag delvis krockar med den svenska läroplanen där det framgår att undervisningen ska 
bedrivas i demokratiska arbetsformer (Skolverket, 2011a). Eleverna kan fortfarande få 
förtydligat hur undervisningen kommer att gå till samt vilka rättigheter och skyldigheter de har, 
även kursen upplevs som pressad och elevers inflytande därmed begränsat. Samtidigt gör 
lärarna i studien så gott de kan med det lilla utrymme om finns i kursen, vilket verkar accepteras 
av deras elever. Jag har själv svårighet att se hur eleverna på ett rimligt sätt ska få mer inflytande 
i kursen än vad flera av lärarna ger möjlighet till. Som lärare I sa, får eleverna allt mer inflytande 
när läraren lärt känna gruppen och vet att deras önskemål är genomförbara.  
 
Ragnarssons (2011) studie visar att motivationen hos eleverna kan minska med för lite 
elevinflytande. Därför är det positivt att den här studien visar att lärarna är lyhörda mot eleverna 
och möter deras önskemål i den mån det går. Valmöjligheter mellan föreslagna alternativ, 
inläsningslistor, kompletterande material och olika examinationsformer lyfts av flertalet lärare. 
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Majoriteten av lärarna ger eleverna tillgång till planeringen via den digitala plattform som finns 
på skolan. Där kan eleverna hålla sig uppdaterade om förändringar görs. Alla tillfrågade lärare 
svarar att de har utvärderingar, de flesta är standardiserade men i vissa fall även egenutformade. 
Utvärderingarna genomförs antingen varje läsår, terminsvis eller både och. Lärarna tar till sig 
elevernas åsikter. Detta är ett sätt att låta eleverna påverka utbildningen, samtidigt som 
eventuella förändringarna inte påverkar dem som gör utvärderingen om utvärderingen 
genomförs vid kursens slut.  

7.3 Hur ser fördelningen i tid ut mellan de centrala innehållen i kursen biologi 1? 
Två lärare berättar att de börjar kursen på höstterminen med ekologi. En tredje lärare börjar 
med området genetik. Lärarnas olika resonemang låter alla logiska var för sig. De två lärarna 
som börjar med ekologi gör det av olika anledningar. En lärare arbetar på en mer lågpresterande 
skola, där elever kommer och går under den första tiden av terminen. Ekologi, förklarar läraren, 
är ett område eleverna är bekanta med sedan tidigare och därför lätt att komma in i samt ta igen 
om eleven börjar en bit in i terminen. Lärare nummer två för ett resonemang om att det början 
av höstterminen finns grönt material utomhus. Eleverna är nya och nervösa och att man måste 
börja försiktigt för att sedan öka svårighetsgraden. Ännu intressantare blir det att höra på den 
tredje lärarens resonemang, som börjar med genetik. Resonemanget lyder att läraren inte vill 
vilseleda eleverna och få dem att tro att kursen är lätt. Vidare att svaga elever på ett enklare sätt 
kan gömma sig i ekologins praktiska moment och att svårigheterna upptäcks för sent för att 
kunna åtgärdas om genetiken skulle genomföras på vårterminen. Samtliga förklaringar och 
planeringar har sina för- och nackdelar. Det finns inte heller några riktlinjer om i vilken följd 
undervisningen ska fortgå. Det är en frihet och ansvar som läraren har i sin profession. Frågan 
är om det är bättre att börja i det lilla och zooma ut eller tvärtom.  

7.3.1 Intressen 
Hälften av deltagarna medger att deras intresse angående det centrala innehållet speglar sig 
i kursplaneringen. Andra hälften anger att deras intresse, eller ointresse, inte medvetet syns i 
planeringen utan de anpassar undervisningen främst efter elevgrupp. Dessutom måste lärarna 
gå igenom delarna i det centrala innehållet oberoende av eget intresse.  
 
Vad som utmärker sig för elevers intresse från lärarens perspektiv är att genetik upplevs både 
som mest intressant men även som svårast. Genetik verkar vara det område många elever kan 
relatera till. Arv och gener tycks stå högt upp i ranking hos eleverna. Samtidigt är genetik 
abstrakt och flera lärare försöker dela upp området samt bryta ner innehållet för eleverna. När 
det är svårt och tufft, upplever lärare att eleverna tröttnar. Genetik är även ett område där boken 
används mer jämfört med andra områden vilket även styrks av (Svahlin, 2016) som dessutom 
visar att användning av boken skiljer sig beroende på område och ämne i kursen.  
 
Miljö och hållbar utveckling verkar eleverna ha olika åsikter om. Elevers ökade intresse för 
miljön lyfts av en lärare, samtidigt som en annan menar att eleverna inte anser att miljö och 
hållbar utveckling är speciellt häftigt. Samtidigt är det viktigt att arbeta tvärvetenskapligt för att 
ge eleverna bästa möjlighet att göra ansvarsfulla miljöval (Bogner, 1998 & Aikenhead, 1980). 
Aikenhead (1980) påpekar att skolan och lärarna har ett ansvar att utbilda eleverna inom detta 
område. Kanske är det därför miljö har fått en given plats i den svenska läroplanen för 
gymnasieskolan. Miljöfrågan är ett tvärvetenskapligt område och idag viktigare än någonsin.  
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7.4 Har lärarnas sätt att planera förändrats med erfarenhet - i så fall hur? 
Svaret på denna fråga grundas i data från de sex intervjuer som gjorts i studien då ingen 
forskning angående ämnet gick att finna. Alla lärare uttrycker på något sätt att de med erfarenhet 
har blivit mer ödmjuka och flexibla i sin roll som lärare. Lärare O bekräftar att den processen 
skedde i hens fall ganska snabbt, och redan efter första genomförda området gick det lättare att 
detaljplanera nästa. I början medger alla att de la ner mer tid på att planera kursen, vilket de har 
igen idag och många använder sina gamla planeringar som grund inför kommande läsår. Utifrån 
grunden uppdaterar de innehållet och anpassar efter elevgrupp. En lärare delger att hen idag 
kan lägga mer tid på komplexa pedagogiska områden som att skapa en röd tråd i undervisningen 
och främja perspektiv av elevers lärande, istället för att få till den perfekta lektionen där större 
fokus låg i början. 
 
Lärare T:s ord att “alla lärare är inte stöpta i samma form” lär låta klyschigt men stämmer. Det 
bekräftas av hur ordningen i lärare E:s planering ser ut jämfört med de flesta andra lärarna i 
studien samt hur lärarna upplever vad erfarenhet har gett dem. Detta tycker jag är intressant och 
viktigt att lyfta. Det skiljer sig i utförande och utformning av kursplanering i samma kurs. 
Lärare E anser att det blir svårare att planera med erfarenhet på grund av att hen vill ha med 
mer innehåll i undervisningen. Dessutom upplever läraren att innehållet blir lättare, eftersom 
hen bearbetat innehållet i flera år. Lärare E är samtidigt medveten om att detsamma inte gäller 
för eleverna och att hen behöver vara observant på att nivån på kursen inte blir för svår. Detta 
är i kontrast till exempelvis lärare A som med erfarenhet har lärt sig vad eleverna generellt sett 
anser är svårt och kan förbereda för det.  
 
Jag anser att båda erfarenheterna låter logiska och det ena behöver inte utesluta det andra. Alla 
lärare som deltagit i studien upplevs som medvetna och uttrycker goda resonemang kring hur 
de går tillväga och fördelar sin kursplanering. Om man ser till den myndighetsutövning 
läraryrket är, behöver lärare förhålla sig till läroplanen samt kursplanen i ämnet. Så länge det 
sker har lärare utrymme att forma kursen som hen vill. Stannar läraren innanför dessa fjärramar 
finns det knappt något rätt eller fel utan mestadels åsikter och skillnader i resonemang.  

7.5 Upplevde lärarna att deras utbildning förberedde dem på att planera 
långsiktigt? 
Fem av de sex lärare som deltog i studien upplevde att lärarutbildningen inte förberedde dem 
på att planera kursen biologi 1. Kursplanering var generellt sett ingenting som berördes under 
utbildningen. Från intervjuerna framgår det att utbildningen verkar ha fokuserat på 
ämnesstudierna men att bearbeta styrdokumenten inom utbildningen tycks ha kommit i 
skymundan. Det sistnämnda styrks av Lager-Nyqvist (2003) studie. Fyra av de deltagande 
lärarna delger att den erfarenhet om planering som de fick med sig i utbildningen, kommer 
främst från VFU-tiden. Under VFU:n tog de till sig det som deras lokala handledare gjorde 
samt att de fick möjlighet att planera och genomföra egna lektioner. Hur lärarna fick ta del av 
sina lokala handledares kursplaneringar verkar ha varierat. De lärare som fick med sig 
erfarenhet om kursplanering har använt sig av den kunskapen i sina egna kursplaneringar.  
 
Från regeringens proposition (2009/10:89) framgår det att djupa ämneskunskaper och didaktik 
är kompetenser som både är viktiga för att lärarstudenter ska bli förberedda inför sitt kommande 
yrke samt av stor vikt för att elever ska lyckas i skolan. Många studenter ser även förmågan att 
planera terminer och läsår som en viktig pedagogisk kompetens, men något de känner att de 
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saknar (Persson & Nordänger, 2006). I de intervjuer där ämneskunskaper har kommit på tal 
verkar lärarna nöjda med den delen av utbildningen. Även VFU:n har bidragit med kunskaper 
fastän dessa, som ovan nämnt, har varit olika. Allt från kortsiktig planering av enstaka lektioner 
och moment till att få ta del av den lokala handledarens kursplaneringar. Den spridning av 
erfarenhet och kunskap lärarna fick med sig från sin VFU-period samt utbildning påverkar deras 
utgångspunkt som nyexaminerad lärare. Precis som Lager-Nyqvist (2003) studie visar, framgår 
det att lärarstudenterna tycker det är svårt att planera när de kom ut i arbetslivet på grund av 
bristande förkunskaper. Med tanke på den varierande kunskap lärarna fått med sig från sina 
VFU-perioder och att det behandlats bristfälligt under utbildningens gång är det kanske inte så 
konstigt. Jag instämmer med Svahlins (2016) reflektion, om att ämnesplanen i biologi borde få 
en större plats inom didaktiken. 
 
Därför föreslår jag att kursplanering bör få mer utrymme och behandlas i utbildningens didaktik 
och efterlyser en diskussion, medvetenhet och verktyg för att omsätta kursplanen och dess 
innehåll till undervisning. Jag anser att det är en del i att förbereda lärarstudenterna inför sin 
kommande yrkesroll, som enligt regeringens proposition (2009/10:89) är viktigt. Jag är 
medveten om att lärare gör på olika sätt precis som studien visar men en diskussion och 
bearbetning av ämnet kan bidra till hur man kan tänka när man planerar en kurs på olika sätt. 
Det anser jag kan gynna både blivande lärare och deras framtida elevers lärande. Precis som en 
del av de deltagande lärarna har delgett, kan de idag när de inte behöver lägga lika mycket tid 
på att planera kursen, fokusera på mer komplexa situationer i undervisningen som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling.  

7.6 Metoddiskussion 
Bakgrunden till studien består av empirisk forskning, både nationell och internationell. Flertalet 
svårigheter stöttes på vid sökandet av forskning om kursplanering i biologi 1 och även 
kursplanering inom andra naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet som sökningen utökades till. 
Studier som berör faktorer som påverkar kursplanering påträffades. Stor del av dessa var 
internationella och utförda under 1980-talet. Den forskning som låg närmast i tiden bestod 
främst av publicerade studentarbeten, som dock till stor del utfördes under Lpf-94. Endast en 
studie som är utförd av Svahlin (2016) och undersöker lärobokens roll vid undervisning av 
genetik, genomfördes under Lgy-11. Svahlin (2016) instämmer om att det finns svårigheter att 
hitta artiklar som publicerats efter att dagens läroplan trädde i kraft. Detta inom ett, enligt mig, 
relativt väl utforskat område. Jag spekulerar kring att ämnet kursplaning generellt sett är ett 
outforskat område även om begränsat material också kan bero på de använda sökmotorerna.  
Dock försvann föreställningen och önskan om att begränsa mig till forskning efter 2011 för att 
öka relevansen ganska tidigt. Trots dessa svårigheter har endast forskning som ansågs relevant, 
oberoende av publiceringsår, använts.  
 
Den här deskriptiva studiens kvalitativa del är baserad på sex stycken intervjuer med behöriga 
biologilärare, där fem av dem har undervisat i kursen biologi 1. Viktigt att notera är att lärarna 
frivilligt ställde upp i studien. Intervjuerna spelades in, vilket enligt Dalen (2015) bidrar till ett 
bättre flyt i samtalen men påpekar att det finns en risk att situationen kan göra respondenten 
obekväm och att det kan påverka resultatet. I den rådande situationen med Corona, sker all 
gymnasial undervisning på distans. Jag uppfattade lärarna som vana att föra samtal via 
videokonferens och telefon och upplevde inte att lärarna påverkades av att samtalen spelades 
in.  
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Alvehus (2013) skriver att urvalet inte bör vara för smalt, då det finns en risk för ensidighet. 
Enligt mig är urvalet tillräckligt varierat eftersom lärarna har olika bakgrund och erfarenhet. 
Eftersom det är ett mindre antal deltagare anpassat efter studiens syfte och tidsram är studiens 
resultat inte generaliserbart. Även om intervjuerna inte ger ett generaliserbart resultat, ger de 
en inblick i vad dessa sex lärare har för erfarenhet i en viss situation (Kvale & Brinkmann, 
2014). För att analysera insamlad data valdes en anpassad innehållsanalys som ansågs lämplig 
till den deskriptiva studiens syfte. Skillnader och likheter i lärarnas uttalanden jämfördes 
systematiskt genom att ta ut meningsenheter ur den transkriberade texten likt Graneheim och 
Lundman (2006). Meningsenheterna sammanställdes till sist i en matris. 
  
Reliabiliteten i studien anser jag vara relativt hög. Detta trots att innehållsanalyser anses 
påverka trovärdigheten i studien. Det på grund av att det är svårt att genomföra en analys helt 
utan tolkning av den insamlade datan (Graneheim & Lundman, 2004). Dock anser jag att det 
även gäller andra analysmetoder. Därför är det ingen anledning till att inte använda en 
innehållsanalys som i detta fall även är anpassad till studien. Genomförandet av studien tog 
hänsyn till Kvale och Brinkmanns (2014) ord om intervjuer och reliabilitet. Exempelvis ställdes 
vid behov följdfrågor med syfte att öka tillförlitligheten. Med tanke på undersökningens syfte 
och ämne bör dessutom intervjuerna kunna upprepas vid ett annat tillfälle och ge svar med 
samma innebörd. En av lärarna var känd av författaren sedan tidigare, men är ingenting som 
påverkat studiens resultat. En studie ska utöver reliabilitet även ha validitet och mäta det 
undersökningen ska mäta. Det anser jag att denna studie gör. I min roll som intervjuare har jag 
försökt vara objektiv i min respons och kommunikation med lärarna, även om det är en 
tolkningsfråga som jag är medveten om. Därtill använde jag mig av intervjuguiden som ram 
under de semistrukturerade intervjuerna för att samla in relevant data efter studiens syfte. 
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8 Slutsats 

När lärare ska göra sin kursplanering i kursen biologi 1 visar studien med sex behöriga och 
verksamma biologilärare, att de flesta börjar med en grovplanering. Grovplaneringen ger bland 
annat lärarna en översikt om hur många veckor lärarna har till sitt förfogande för de olika 
centrala innehållen innan de börjar planera mer i detalj. Lärarna utgår först och främst från 
fjärramar som till exempel styrdokument med det centrala innehållet och kunskapskraven. 
Även närramar såsom elevantal, material och olika aspekter angående schemat påverkar i olika 
grad. Utöver detta, men inte lika frekvent, nämns boken och förkunskaper. 
 
Fördelningen av det centrala innehållet i kursen biologi 1 ser olika ut mellan lärare. Två 
motpoler har framkommit i undersökningen där ena sidan börjar terminen med ekologi som har 
högre igenkänningsfaktor för eleverna som får en snällare start på gymnasiet samt att det finns 
tillgång till grönt material. Den andra sidan börjar terminen med genetik i syfte att förbereda 
eleverna på kursens nivå samt för att i ett tidigare skede upptäcka eventuella svårigheter hos 
eleverna. Lärares intresse visar sig i vissa fall i fördelningen av det centrala innehållet. Med 
erfarenhet har lärarna blivit mer flexibla och avslappnade i sin roll som lärare och vågar 
improvisera mer. De lägger även mindre tid på att planera kursen biologi 1 i och återanvänder 
mycket från tidigare läsår. I början av deras verksamma yrkesliv la de mer tid på kursplanering 
och fem av sex lärare delger att lärarutbildningen inte behandlade hur man planerar en kurs. 
Erfarenhet om planering under utbildningstiden kom till störst del från VFU-perioderna där 
lärarna i olika utsträckning tog del av de lokala handledarnas kursplaneringar.    

8.1 Vidare forskning 
Det har tagits upp tidigare i arbetet men värt att lyfta ännu än gång: Författaren har upplevt 
svårigheter att finna forskning angående kursplanering, oavsett naturvetenskapligt ämne. Som 
bakgrunden till arbetet visar ska en lärare besitta en bredd av olika kompetenser. Att strukturera 
och planera är två av dem. Det finns många faktorer som påverkar kursplanering i biologi 1, 
vilket både den empiriska bakgrunden och undersökningen i detta arbete visar. Samtidigt har 
forskning som ligger till grund för bakgrunden i detta arbete haft ett annat fokus än 
kursplanering, såsom lärobokanalyser och kursbokens roll i biologiundervisningen. Med det 
sagt, upplever jag som författare att det saknas forskning om kursplanering inom den svenska 
skolans naturvetenskapliga ämnen på högre nivå. 
 
Om man ska förbereda lärarstudenter på bästa sätt inför yrkeslivet som lärare och för att även 
denna del av undervisningen ska stå på vetenskaplig grund bör forskning kring kursplanering i 
biologi och andra naturvetenskapliga ämnen för gymnasieskolan utföras. Jag hoppas att detta 
examensarbete kan öppna för det. 
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Bilaga 1 - Samtyckesblankett 
Samtycke till medverkan i en vetenskaplig studie 
Genom detta mail efterfrågar jag, Matilda Nilsson, samtycke till din medverkan i ett 
examensarbete inom ramen för ämneslärarprogrammet på Göteborgs Universitet. Nedan följer 
en beskrivning av vad ditt samtycke innebär. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Matilda Nilsson (gusxxxxxx@student.gu.se) är personuppgiftsansvarig för den information 
som behandlas inom ramen för samtycket. 
 
Syftet med studien? 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare går tillväga när det planerar och fördelar sin 
undervisning i kursen biologi 1.  
 
Hur kommer studien att gå till? 
Studien utgår från tidigare forskning, intervjuer och i den utsträckning det är möjligt, 
medverkande lärares planeringar i kursen. Medverkade lärare kommer att vara anonyma.  
Intervjuer uppskattas ta 20–30 minuter och kommer vid godkännande av medverkande lärare 
att spelas in. Citat från intervjuer kan kommas att ta med i arbetet och kommer i så fall vara 
anonyma.  
 
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas? 
Allt inspelat material kommer endast att behandlas av Matilda Nilsson och kommer att raderas 
när uppsatsen är godkänd och inrapporterad i LADOK. All data kommer anonymiseras och 
kommer inte att kunna spåras.  
 
Återkallande av samtycke 
Du får när som helst återkalla ditt samtycke till att Matilda Nilsson får behandla dina 
personuppgifter. Återkallande sker via mail till adressen ovan eller kontakt via annan skriftlig 
form. 
 
För att ge ditt samtycke till denna vetenskapliga studie, va vänlig att svara “jag 
godkänner” på meddelandet.   
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Tema 1 - tillvägagångssätt 
Hur gör du när du ska planera kursen biologi 1? 

• Vad utgår du ifrån när du gör din kursplanering? 
• Vilka yttre ramar påverkar dig i din planering? 
• Vad för teoretiskt material använder du dig av?   
• I vilken utsträckning använder du kursboken? 

Hur fördelar du tiden på de olika centrala innehållen (ekologi, genetik, evolution)?  
• Hur skiljer sig planeringstiden för de tre olika områdena? 

Hur detaljerad är din planering?  
På vilket sätt har eleverna inflytande över planeringen? 
Hur får eleverna ta del av planeringen? 
I vilken utsträckning håller de planeringar som görs över tid? 
Hur hanterar du förändringar och oförutsedda händelser i planeringen?  
___________________________________________________________________________ 
Tema 2 - Intresse 
Vilket område inom kursen har du personligen störst intresse för? 

• Visar sig det i planeringen? Hur då? 
Vilket innehåll i undervisningen upplever du sedan tidigare att eleverna har störst intresse för?  
Vilket område upplever du att eleverna har minst intresse för?  

• Visar sig elevernas intresse i planeringen? Hur då? 
___________________________________________________________________________ 
Tema 3 - Erfarenhet 
Hur har ditt sätt att planera förändrats med ökad erfarenhet? 

• Brukar du ha kursutvärdering i slutet av kursen? På vilket sätt? 
• Vilken påverkan har utvärderingen inför nästa kursplanering? 

Hur gjorde du din planering under dina första år som lärare? 
• Vad utgick du ifrån? 
• Hur mycket tid lägger du på planering nu jämfört med när du va helt ny som lärare? 

Hur förberedde din utbildning dig inför att planera kursen biologi 1?  
__________________________________________________________________________________ 
Avslutande bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur många olika skolor har du arbetat på? 
Hur är ni organiserade på skolan?  

• Hur många biologilärare är ni på skolan? 
• Hur samarbetar ni biologilärare emellan?  
• Hur föredrar du att arbeta med andra biologilärare? 

 
Hur tror du att din erfarenhet och bakgrund har påverkat dig i din kursplanering?  
 
Finns det någonting du vill tillägga? 
Är det okej om jag återkommer om jag skulle behöva?  
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Bilaga 3 - En översikt av fyra sammanställda kursplaneringar 
Denna översikt har tolkats och sammanställts av mig som författare och är baserad på de fyra 
kursplaneringar som samlades in från de deltagande lärarna. Översikten visar antal veckor 
respektive lärare behandlar de olika centrala innehållen i kursen biologi 1, vilket beror på olika 
faktorer och som framgår i studien. Utöver det kan flera centrala innehåll kan förekomma under 
samma vecka. Översikten är sammanställd och tolkad av författaren och eftersom planeringarna 
hade olika detaljeringsgrad finns en risk att allt som är planerat i kursen inte framgick. 
Lektionslängd och antal tillfällen i veckan samt läsår planeringarna utfördes varierar. Därtill 
undervisar lärare S kursen under en kortare period och lärare E har klassen även i andra kurser 
där evolution täcks in. 
 
Lila = biologins karaktär och metoder, grön = ekologi, blå = genetik, gul = evolution. 

V. Lärare E Lärare A Lärare T Lärare S 

33 Vad är vetenskap? 
   

34 Att skriva labbrapport 
Ekologi 

  
Ekologi 

35 Labbrapport 
Ekologi 
Start genetik 

Intro 
Ekologi 
Att skriva labbrapport 
Laboration 

Intro Ekologi 

36 Labbrapport. 
Film: världshistorien 

Ekologi 
Evolution 
Klassificering 

Ekologi Ekologi 

37 Uppgift Ekologi 
Evolution 
Nyckla växt 

Ekologi Ekologi 

38 Genetik Ekologi Ekologi Ekologi 

39 Genetik 
Mikroskopering 

Ekologi 
Exkursion 

Ekologi 
Exkursion 
Vetenskapliga metoder 

Ekologi 

40 Genetik Ekologi 
Laboration 

Ekologi  Ekologi 

41 Genetik Ekologi 
Prov 

Ekologi 
Laboration  

Genetik   

42 Genetik Ekologi 
Laboration 

Ekologi  Genetik  

43 Genetik 
Artikel: DNA 

Ekologi 
Skriva labbrapport 

Genetik Genetik  

44 Höstlov Höstlov Höstlov Genetik  

45 Genetik 
Laboration 

Ekologi Genetik Genetik  
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46 Genetik 
Artikel DNA 

Ekologi Genetik Genetik  

47 Prov genetik Ekologi 
Projekt 

Genetik 
Laboration 

Genetik  

48 Genetik Ekologi 
Laboration 

Genetik 
Genetikhistoria 

Genetik  

49 Genetik 
Korsningsscheman 

Ekologi 
fort. projekt 
prov 

Genetik  Genetik  

50 Genetik Ekologi 
Studiebesök 
fort. projekt 

Genetik Genetik  

51 Jullov Projekt Genetik Genetik  
 

V. Lärare E Lärare A Lärare T Lärare S 

2 Genetik Genetik Genetik Evolution 

3 Genetik Genetik 
Laboration 

Genetik 
Prov 

Evolution 

4 Genetik Genetik Evolution Evolution 

5 Genetik Genetik 
Prov 

Evolution 
Klassificering, 
systematik 

Evolution 

6 Evolution 
Darwin & evolutionen 
Laboration 

Genetik 
Mendel 

Evolution 
Naturvetenskapliga 
teorier 

Evolution 

7 Evolution 
Projekt 

Genetik  Sportlov Evolution 

8 Sportlov Sportlov Evolution Evolution 

9 Evolution Genetik Evolution 
Fältstudie 

 

10 Evolution 
Ekologi 
Exkursion 

Genetik Studiedag 
 

11 Ekologi 
Plantera växter 

Genetik Evolution 
 

12 Ekologi Studiedagar Ingen biologi 
 

13 Ekologi 
Ta hand om växter 

Genetik Påsklov 
 



 

 32 

14 Ekologi 
Ta hand om växter 

 
Evolution 

 

15 Ekologi 
Ta hand om växter 

Påsklov Evolution 
 

16 Påsklov Genetik 
Evolution 

Evolution 
 

17 Ekologi 
Ta hand om växter 

Genetik 
Prov 

Evolution 
 

18 Ekologi 
Sammanställa data 
från växter. 
Labbrapport om 
växterna. 

 
Evolution 

 

19 Ekologi Evolution Evolution 
 

20 Ekologi Evolution Evolution 
 

21 
 

Evolution Evolution 
 

 
 


