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Abstrakt 

Studien grundar sig i den sociokulturella teorin om lärande där utgångspunkten är att vi lär i 

kommunikation med andra.  I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011) står det i de övergripande målen och kursplanerna att skolan bland annat ska 

erbjuda elever att genom ett miljöperspektiv få möjligheter att ta ansvar för den egna miljön 

och skapa sig ett förhållningssätt till globala miljöfrågor. Eleverna ska också efter 

genomgången skola kunna göra ställningstaganden grundade på mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar. Studien har därför haft fokus på den demokratiska 

samtalsformen deliberativa samtal. Deliberativa samtal ger deltagarna plats att uttrycka åsikter 

samtidigt som fokus ligger på att överväga andra deltagares tankar. Att samtala på detta sätt är 

ett sätt att närma sig en pluralistisk undervisningsform. Studien utgår från en pluralistisk 

miljöundervisning och syftar till att det inte finns några rätta svar på hur problem bäst åtgärdas. 

Syftet med den här studien är således att analysera hur deliberativa samtal gällande en fråga i 

naturvetenskapsämnet kan utveckla elevernas förståelse. Studiens empiriska material har 

samlats in i en årskurs tre bestående av 22 elever. Eleverna har i studien genomfört en för- och 

efterenkät samt haft tre fokusgruppsamtal där emellan. Resultatet av studien visar att eleverna 

efter samtalen utvecklat sin förmåga att uttrycka empati och kausalitet. Det framkommer även 

att de elever som av olika anledningar valt att vara tyst under samtalen trots tystnad har 

utvecklat sin förståelse. 

Nyckelord: deliberativa samtal, naturvetenskap, grundskola, pluralism, världens 

vattenförsörjning. 
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1. Inledning 

 
Skolundervisning ska förmedla de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Var och en som verkar inom skolan ska respektera och visa hänsyn för varje människas 

egenvärde och vår gemensamma miljö. Skollagen (2010:800) uttrycker om skolverksamheterna 

att ”De ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (6 §). Undervisningen ska också 

belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Den 

svenska skolan har många mål för sina elever. De ska bland annat lära sig visa respekt och 

omsorg för närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv. Eleverna ska även med hjälp av ett 

utvecklat kritiskt tänkande självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och 

etiska överväganden (Skolverket, 2011). 

Dagens naturvetenskapsundervisning utgår i hög grad från det sociokulturella perspektivet på 

lärande där kommunikation har en betydande roll. Utifrån det sociokulturella perspektivet sker 

lärande i kommunikation mellan individer. Människan får nya insikter, erfarenheter och 

kunskaper genom kommunikation (Lundin, 2010). All slags utbildning innebär någon form av 

kommunikation. De olika kommunikationsformerna kan dock vara mer eller mindre 

engagerande för de som är involverade. Naturvetenskap ses genom det sociokulturella 

perspektivet som en del av samhället och därmed en kulturell produkt. Undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena ska enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lgr 11 (Skolverket, 2011) innehålla diskussioner kring etiska aspekter.  

Forskningsresultat visar att elever tillgodogör sig utbildning inom naturvetenskap bättre genom 

argumentationer som tvingar eleverna att utveckla sina argument En kommunikationsform som 

framför ett slags problem skapar förutsättningar för reflektion och deliberation, vilket gör att 

kommunikationen känns mer meningsskapande (Gustafsson, 2010). 

Deliberativa samtal är en slags filosofisk samtalsform. Det som utmärker samtalen är att 

deltagarna under samtalets gång samtalar sig fram till ett problems mest rationella lösning 

(Englund, 2007). Den deliberativa samtalsformen tränar också, i enlighet med strävan mot de 

övergripande kunskapsmålen i Lgr 11 (Skolverket, 2011), elevers kritiska tänkande och deras 

förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 

överväganden. 

Utbildning för hållbar utveckling är något som på senare år fått mer plats i den svenska skolan 

och omnämns ett flertal gånger i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena.  Kritiker som 

exempelvis Hopkins (2010) och Schinkel (2009) menar dock att det är en form av 

miljöundervisning som riskerar att inte ge plats för eftertanke eller kritik. En lösning till denna 

problematik kan vara genom att undervisa för hållbar utveckling utifrån en pluralistisk 

undervisningsmetod. Sådan miljöundervisning ger mer utrymme för att lyfta variationer i 

åsikter och synliggöra olika perspektiv i ett ämne (Öhman, 2008).  

Meningsskapande undervisning motiverar elever. För att fånga elevernas intresse underlättar 

det med undervisning som är kopplad till ämnen som eleven är bekant med. Vatten är ett ämne 
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som alla elever på något sätt är bekant med. Världens vattenförsörjning är därför ett exempel 

på ett problem som är både elevnära, något som eleverna kan kontextualisera till och som även 

relaterar till utbildning för hållbar utveckling. Genom den här studien vill jag visa hur 

deliberativa samtal utvecklar elevernas förståelse och kritiska tänkande genom samtal om 

världens vattenförsörjning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

I denna studie synliggör jag hur den deliberativa samtalsformen kan utveckla elevernas 

medvetenhet och kritiska tänkande gällande världens vattenförsörjning. Syftet med den här 

studien är därmed att synliggöra och diskutera hur deliberativa samtal kan utveckla elevernas 

förståelse för en fråga med relevans för naturvetenskap. 

Frågeställningar: 

-  Hur kan deliberativa samtal utveckla elevers medvetenhet gällande världens 

vattenförsörjning? 

 

- Hur kan deliberativa samtal utveckla elevers kritiska tänkande i 

naturvetenskapsämnena? 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Sociokulturell teori om lärande 

Den sociokulturella teorin utgår från att människan interagerar med andra människor i och med 

sociala sammanhang. Det är genom interaktion med andra som vi erfar ny kunskap (Säljö, 2000, 

2015). Den ryske psykologen Vygotskij konstaterade att användandet av medierande verktyg – 

språket - är vårt viktigaste redskap när det kommer till att lära i samspel med andra (Vygotskij, 

2001). Enligt det sociokulturella perspektivet erfar vi med hela vår kropp och även med våra 

känslor. Språket och artefakterna medierar verkligheten för oss. En artefakt är något som 

utvecklats i kulturer av människan och som kan användas i ett specifikt syfte. Artefakter hjälper 

oss att förstå och tolka världen på olika sätt (Säljö, 2000; Lundin, 2010).  Säljö (2000) förklarar 

artefakter som fysiska redskap som ingår i vår kultur. Det kan vara olika verktyg som finns med 

i vardagen, exempelvis instrument för vägning. Det kan också vara olika former av 

informations- och kommunikationsteknologi. Artefakter – kulturen, kan därmed vara både 

materiell och immateriell. Något gemensamt är att alla artefakter ”är tecken på människans 

förmåga att samla erfarenheter och att använda dom för sina syften” (Säljö, 2000, s.30). 

Språklig kommunikation är komplex. Vygotskij poängterade att det inte är tillräckligt att endast 

förstå vad en annan människa säger genom att förstå orden. Det gäller att också förstå tanken 

bakom orden, samt förstå motiven som tanken grundar sig på. Inte förrän då är förståelsen 

fullständig (Vygotskij, 2001). 

Om man skall förstå vad en annan människa säger är det aldrig tillräckligt att endast förstå orden. 

Man måste också förstå tanken bakom. Men inte heller det är tillräckligt: om man inte förstår de 

motiv som tanken grundar sig på är förståelsen ändå ofullständig (Vygotskij, 2001, s.469) 

Genom kommunikation med andra kan människan utveckla och testa olika världsbilder och 

kunskaper (Säljö & Wyndhamn, 2002). ”Det är genom att använda språket som vi kan 

argumentera med varandra och bryta våra föreställningar om världen mot andra människors.” 

(2002, s.25). Samtalet är människans grundläggande kommunikationsform och det är genom 

samtal som vi förstår och kan hantera samt utveckla omvärlden, språket är det centrala i 

mänskligt lärande. 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande när en människa uttrycker sina tankar i en 

kommunikativ verksamhet. Något som utmärker den sociokulturella teorin är det Vygotskij 

kallade för Den proximala utvecklingszonen. Denna zon beskrivs i en undervisningssituation 

som då en elev uppnår högre kunskap i samarbetssituationer då eleven kommunicerar med 

någon som vet mer (Säljö, 2000, 2015). Zonen kan ses som avståndet mellan vad en person 

klarar av själv utan stöd från någon och vad en person klarar av i samarbete med andra. Det 

som blir intressant är därför inte den kunskap personen redan uppvisar utan det är potentialen i 

personens förståelse och agerande (Vygotskij, 1978).  

3.2 Pragmatism 

Pragmatismen är en amerikansk filosofi som uppkom i slutet av 1800-talet. Pragmatismen som 

kunskapsteori är praktiskt inriktad. Att vara pragmatisk innebär att vara exempelvis klok och 
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lösningsorienterad (Säljö, 2015). Både pragmatismen och den sociokulturella teorin har haft 

inflytande över den västerländska filosofin (ibid.). Pragmatismen hävdar att sanning är styrd av 

nyttan den gör (Svenska akademien, 2006). Den pragmatiska filosofin kan ses som en 

problemlösningsmetod gällande vetenskapliga eller vardagliga problem (Stensmo, 2007).  

John Dewey räknas som den amerikanska pragmatismens främste företrädare. Under 1900-talet 

utvecklades Deweys filosofiska bana till en allt mer pragmatisk filosofi (Hartman, Roth & 

Rönnström, 2003). Dewey ansåg att utbildning bör sträva mot att lösa individuella och 

kollektiva framtida problem (Stensmo, 2007). Problem som väcker elevers nyfikenhet väcker 

även deras engagemang, skolan gavs därför en nyckelroll när det kom till att utveckla 

medborgarnas förmåga att analysera, reflektera och handla moraliskt (Stensmo, 2007, Hartman 

et al., 2003). Dewey förhöll sig kritisk till den naturvetenskapliga undervisningen, då den enligt 

honom inte var tillräckligt anpassad till vardagserfarenheter. Han påpekade därmed att 

undervisningen behövde förändras i riktning mot att bli mer demokratisk med fokus på 

individuell och samhällelig nytta (Gustafsson, 2010). Dewey (1991) uttryckte om demokrati att 

det är idén om det samhälleliga livet i sig. Han påpekade att genom utbildning blir det 

individuella medvetandet en del av det kollektiva medvetandet. Utbildningen blir på detta sätt 

en utbildning i demokrati. En återspegling av dessa tankar hittar vi direkt i Lgr 11 (Skolverket, 

2011) där det står att skolväsendet vilar på demokratins grund.  

Ett demokratiskt samhälle som uppfylls av någon form av gemensam mening, sprider kunskap 

och erfarenhet genom kommunikation. Dewey ansåg att kommunikation har en stark betydelse 

för såväl lärande som demokrati (Burman, 2014). Kommunikation var för honom en 

samverkande aktivitet inom en språkgemenskap mellan minst två personer.  Hartman et al. 

(2003) skriver att Dewey tolkade kommunikation som att ”Människor lär sig språklig mening 

genom andra språkliga beteenden därför att de uppfattar deras avsikter att kommunicera något 

till dem” (2003, s.88). Människans insikter växer därför fram genom hennes deltagande i olika 

samhällsaktiviteter. Detta leder i sin tur till ökad förmåga i samhällsansvar (Dewey, 1999). 

Kommunikation sågs av Dewey som ett verktyg för att utveckla människors livserfarenhet. 

Detta i sin tur kan ses som villkor för demokrati, frihet och moral (Dewey, 1999, Hartman et 

al., 2003). I ett skolsammanhang skulle man kunna översätta dessa tankar till att en skolklass 

kan skapa sig ett gemensamt bildande om alla elever i klassen har kännedom om det 

gemensamma målet, samt om klassen använder kommunikativa metoder gentemot varandra 

under arbetets gång.  Om eleverna tillsammans intresserar sig för målet och har särskilda 

aktiviteter för att närma sig det, kan de på så vis skapa gemensam bildning (Dewey, 1999).  

Vidare argumenterar Dewey att ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle är ett samhälle som 

uppmuntrar diskussioner mellan sina individer. Diskussionerna kan gälla olika intressen hos 

sociala grupper, olika ideal eller värderingar. Ett demokratiskt idealsamhälle utgör ett samhälle 

där individer diskuterar med varandra och där vanor och samhällsfrågor kritiseras. Kritiska 

reflektioner bör förekomma i samhället så att individerna kan tänka och handla fritt men dock 

fortfarande med respekt och hänsyn till varandra (Hartman et al., 2003).  

En problematik är att människan helst vill utbilda den nuvarande generationen människor 

utifrån hur världen är idag, eller som Dewey (1999) skriver ”Varje generation vill helst utbilda 

sina unga för att klara sig i den nuvarande världen istället för att ha siktet inställt på 
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utbildningens rätta mål: att främja bästa möjliga förverkligande av mänskligheten som 

mänsklighet” (1999, s.136). Utbildningen blir på grund av detta beroende av lärares 

ansträngningar att utbilda upplysta människor. Pedagogik handlar därför om att reproducera 

värderingar, kunskaper och färdigheter från en generation till en annan. Han skriver även att ”I 

sin vildaste mening är utbildning och uppfostran redskapen för denna livets sociala kontinuitet” 

(1999, s.36). Enligt Deweys filosofi är pedagogens uppgift att vägleda, styra och organisera ett 

samspel mellan individ och en föränderlig omgivning. Samspelet ger i sin tur kunskap som är 

en förutsättning för att individen ska kunna påverka samhällsystemet hon lever i (Dewey, 1998). 

Någon som vidare representerar pragmatismen är Öhman.  Öhman (2008) refererar till Dewey 

(1999) och menar att utbildning inte bara representerar elevernas utveckling, utan att eleverna 

med hjälp av utbildning blir representanter av det framtida samhälle som de senare kommer bli 

en del av.  Den ideala demokratin handlar alltså om en situation där deltagarna skapar nya 

möjligheter genom att påverka varandra (Öhman, 2008). Dewey (1998) uttrycker även att 

utbildning ska ge eleverna människosläktets sociala arv och att utbildning är en form av 

samhällslivet där de ska lära sig att använda sina krafter för sociala syften.  Skolans uppgift är 

således att fördjupa och vidga känslorna för de värden som grundlagts i elevens hemliv. En bra 

moralisk fostran tillgodogör sig eleverna genom att förena arbete med tänkande (ibid.). 

Utifrån Deweys pedagogik utvecklas individen genom samspel med omvärlden. Utveckling 

sker enligt honom genom att människan bland annat lär sig benämna omvärlden, lär sig sociala 

regler och lär sig att förstå sammanhang. Learning by doing är ett uttryck som länge ansetts 

återspegla Deweys syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld. Flera argument tyder på 

att detta är ett missförstånd. Det framförs bland annat att vad Dewey egentligen menar är att 

erfarenheter måste vara utgångspunkten för tänkande. Dewey såg på begreppet ”doing” som en 

helhet där både kroppen och tanken behöver vara engagerad. Han förutsatte alltså inte att en 

elev lär endast genom att göra, eleven måste både fysiskt och psykiskt delta, uppleva och erfara 

(Burman, 2014, Lundin, 2010).  

3.3 Samtal som undervisningsform 

Chowning (2009) skriver att diskussioner i skolans klassrum är ett viktigt verktyg för att 

intressera och engagera elever. Det är dock viktigt att ha någon slags struktur i samtalen. 

Chownings artikel baseras på hennes arbete med sokratiska samtal med gymnasieelever under 

deras naturvetenskapslektioner. Chowning skriver i artikeln om att Adler, som i modern tid 

förespråkat sokratiska samtal, har sagt att ”One of the key goals of education – the enlarged 

understanding of ideas and values – could be met through questioning and discussion of 

important texts” (2009, s.38). Flera studier, till exempel Polite och Adams (1996), har kunnat 

bevisa effektiviteten av att använda samtal för att höja elevers metakognition, intresse i att lära 

och deras kritiska tänkande. Andra studier (Chowning, 2009, Smith et al., 2009) har även visat 

att elever som får diskutera höjer sin förståelse för olika delar i ämnet naturvetenskap. 

Skolinspektionen har i granskningar fått fram att det i skolan behövs tränas mer på abstrakt och 

kritiskt tänkande genom bland annat filosofiska samtal. Detta för att öka möjligheten till att 

skolornas arbete vilar på vetenskaplig grund som det enligt styrdokumenten ska göra. 

Styrdokumenten ställer även krav på att eleverna ska utveckla kompetens som behövs till ett 

aktivt medborgarskap. Granskningarna visar därför även att elever i större grad behöver få ökat 
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inflytande, få träna på att komma till tals och få ökade möjligheter till vara delaktiga i skolan. 

Detta ska i sin tur leda till övning i praktisk demokrati inom olika ämnen.  

Enligt Skolinspektionens bedömning behöver eleverna bland annat i högre grad träna abstrakt och 

kritiskt tänkande, där undervisningserfarenheter kopplas till praktisk handling och samtidigt 

regelbundet lyfts i prövande och filosofiska samtal. Det kan till exempel handla om att kunna 

skilja allmänna etiska principer från personlig moral i det egna handlandet. (Skolinspektionen, 

2012, s.7) 

Rudsbergs avhandling (2014) handlar om vad elever lär sig när de deltar i diskussioner kring 

frågor om hållbar utveckling med värderelaterat innehåll i klassrumspraktik. Avhandlingens 

empiriska material består av videoinspelade lektioner från ett tio veckors projekt gällande FN:s 

klimatförhandlingar. En av slutsatserna Rudsberg drar är att elevernas kunskap får ny mening 

när den reaktualiseras till ett nytt problem i mötet med andra elever. Det är därför viktigt att 

eleverna får möjlighet att utveckla och kritisera andras åsikter och omformulera de till egna 

resonemang (ibid.). Det här kallar Rudsberg för att eleverna skapar nya relationer genom en 

reaktualisationsprocess. Rudsberg skriver även om tidigare forskning, exempelvis Bell och 

Linn (2000), som visat att samarbete i argumentativa diskussioner bidrar till elevers lärande. 

Språket har idag en stor betydelse i naturvetenskapsundervisningen och uppfattningen är att 

elever behöver utveckla sin muntliga kommunikation även i naturorienterande ämnen 

(Gustafsson, 2010). Gustafsson (2010) lyfter ett antal forskare, bland annat Mercer (2008) 

Howe, Tolmie, Duchak-Tanner och Rattra (2000) och Mortimer och Scott (2003), som utifrån 

sociokulturella utgångspunkter visat att elever tillgodogör sig utbildning inom naturvetenskap 

genom argumentationer och synpunkter som tvingar eleverna att utveckla sina argument. 

Mercer, Dawes, Rupert och Sams (2004) har gjort en samtalsstudie bland yngre elever. I dessa 

samtal respekteras allas uppfattningar och idéer. Uppgiften i samtalen är att komma fram till en 

gemensam lösning kring överläggningen av ett problem. Samtalen i Mercer et al’s., studie har 

många likheter med deliberativa samtal. Deras studie visar att eleverna förbättrade sin 

argumentativa förmåga genom samtalen. 

3.4 Deliberativa samtal 

Att i ett undervisningssammanhang samtala med elever utan några i förväg givna svar kan ske 

på olika sätt. Deliberativa samtal är ett exempel på en sådan undervisning. Deliberation har en 

koppling till både sociokulturalism och pragmatism. Ett deliberativt samtal sätter 

kommunikationen i fokus. Deltagarna kan vara oeniga om det som diskuteras men de kan 

genom samtalet bli eniga om sina oenigheter (Benyamine, Haglund & J. Persson, 2014).  

Deliberativa samtal kan användas för att integrera det demokratiska uppdraget i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2012). Detta sker i sådana fall genom att tillåtande och prövande samtal 

bemöter obekväma åsikter (ibid.).  Deliberativa samtal har i utbildningsvetenskaplig forskning 

lyfts fram som givande i skolpolitiskt demokratiarbete (ibid.). 

Deliberativa samtal har utvecklats ur modern demokratiforskning. En demokratisk kompetens 

kan vara förmågan att själv ta ställning i olika frågor, att delta i samtal och att förstå grunderna 

till ens egna och andras ställningstaganden (Englund, 2000). Demokratisk kompetens utvecklas 

i samspel mellan människor samt mellan och inom grupper. Den moderna 

demokratiforskningen sätter kommunikation i centrum (Englund, 2000). Deliberativa samtal 
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som kommunikationsform är tänkt att ge deltagarna plats att ge uttryck för deras åsikter, 

samtidigt som samtalsformen även ska överväga andra deltagares tankar. Att samtala på detta 

sätt leder till en pluralistisk förståelse (Öhman, 2008).  

Deliberativa samtal kan betraktas som demokratins bärande element. De bör därför ges 

utrymme i skolan för att utveckla elevers demokratiska kompetens (Englund, 2001). Genom 

min studie vill jag utifrån deliberativa samtal som undervisningsform i ämnet miljöproblematik, 

utveckla en pluralistisk förståelse hos eleverna gällande världens vattenförsörjning. Att 

undervisa om miljöproblematik utifrån en pluralistisk undervisningsmetod kan ses som att det 

i förväg inte finns några bestämda rätta svar på hur man bäst åtgärdar olika problem (Kronlid, 

2010). Denna undervisningsform ger eleverna möjlighet att aktivt och kritiskt lära sig att ta 

ställning till alternativa perspektiv. Ett bra sätt att synliggöra olika perspektiv, synsätt och 

värderingar gällande världens framtid är, enligt Kronlid (2010), genom just deliberativa samtal. 

Utbildningsformen stärker och förbereder elevernas förmåga att delta i debatter, diskussioner 

och ta beslut i vardagen för att senare vara förberedda för att ta beslut i samhället. Öhman (2008) 

poängterar att deliberativa samtal passar ihop med den pluralistiska undervisningsformen 

eftersom det tränar upp elevernas kritiska tänkande och deras förmåga att agera. 

Grundtankarna i den deliberativa demokratin kan föras tillbaka till Dewey. Deweys pragmatiska 

utbildningsfilosofi är en del av de tidigaste analyserna som gjorts inom kommunikation för 

meningsskapande och kunskapsbildning (Englund, 2000).  En av Deweys huvudteser var att 

”kunskap eller snarare mening skapas i förhållande till ett problem och i sociala situationer där 

problemets olika sidor belyses och en egen vanemässiga syn utmanas. ” (ibid., s.7). I ett 

deliberativt samtal finns utrymme för alla deltagares åsikter. De olika synsätten ställs mot 

varandra och på det sättet synliggörs olika perspektiv samtidigt som det egna perspektivet 

utmanas. Samtalet innebär att deltagarna ska lära sig att lyssna på de andras argument. Det finns 

också inslag av att deltagarna ska komma fram till tillfälliga överenskommelser (ibid.).  

Habermas ses som en av idégivarna till den deliberativa demokratin. Fokus ligger i denna 

demokratiform på hur åsikter bildas och hur skilda åsikter ställs emot varandra eller bildar 

gemensamma åsikter i argumentationer (Öhman, 2008). Tanken med deliberativ demokrati är 

att skapa gemensam konsensus.  I jämförelse med parlamentarisk demokrati som istället går ut 

på att få ett majoritetsbeslut.  

Det finns inga exakta kriterier för vad som kvalificerar ett deliberativt samtal. Det finns dock 

några karakteristiska drag (Englund, 2000). Ett deliberativt samtal kan ses som ett samtal där: 

olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med en strävan efter att individen själv 

tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en 

kollektiv strävan efter att finna värden och normer som alla kan enas om (Englund, 2000, s.5). 

Skolinspektionen (2012) förklarar i sin granskning deliberativa samtal som öppna samtal som 

är präglade av tolerans och ömsesidig respekt. I samtalen får deltagarna ”ge uttryck för och 

överväga egna och andras åsikter och argument såväl som ifrågasätta auktoriteter och 

traditionella uppfattningar, i en strävan efter att uppnå (tillfällig) konsensus.”(2012, s.55).  
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3.5 Problem med samtalsbaserad undervisning 

Att undervisa i form av samtal är inte alltid en optimal undervisningsform. Elever har en 

demokratisk rättighet att vara tyst och lärarna i sin tur har ingen rätt att tysta tystnaden 

(Gustafsson, 2010). I ett samtal får inte elever som är tysta tolkas som att de underkastar sig 

andras argument, tystnaden i sig kan istället ses som ett motstånd mot andras åsikter (ibid.).  

Samtal kan leda till olika former av tystnad som kan komma att komplicera undervisningen. 

Att under ett samtal vara tyst kan vara ett tecken på intellektuell och känslomässig mognad. Det 

kan också vara ett uttryck för respekt för andra människor (Benyamine et al., 2014). Även i 

Alerby (2012) konstateras det hur tystnad kan visa sig i olika pedagogiska sammanhang. En 

elev kan vara tyst till följd av exempelvis blygsel, rädsla, eftertänksamhet, försiktighet, som 

demonstration, eller i önskan av att finna ro. Många elever anses vara tysta, Alerby diskuterar 

dock om eleverna verkligen är tysta om de trots sin tystnad egentligen har åsikter att tillföra. 

Hon skriver också om tystnad som uppstår på grund av rädsla för att svara fel eller bli förlöjligad 

(ibid.).  

I Bergmans uppsats (2003) nämns tre olika tystnader: negativ, neutral och positiv tystnad. 

Negativ tystnad kan vara medveten eller omedveten rädsla om vad övriga deltagare i ett samtal 

ska tycka om det en själv har att säga. Det kan också handla om att på grund av hierarkier i 

samtalsgruppen väljer deltagare att inte tala för att inte störa samtalet och avslöja sin 

okunnighet. En neutral tystnad kan handla om sådant som hänt utanför eller under samtalet. 

Exempelvis nedstämdhet eller besvärlig hemsituation. Positiv tystnad kan vara tystnad som sker 

för att man måste tänka efter (Bergman, 2003). Ett annat problem kan vara elever som har 

språkliga svårigheter. För de eleverna försvåras situationen avsevärt i och med samtal som 

undervisningsform. Gustafsson (2010) skriver dock att ”kringgå språkproblem genom att inte 

samtala är förmodligen inget bra alternativ” (s.29).  

Deliberativa samtal kan vara problematiska då de, likt andra fördjupade kommunikationer, är 

en tidskrävande kommunikationsform (Skolinspektionen, 2012). Samtalen ställer även krav på 

mod och viss personlig mognad. Skolinspektionen skriver att ”Detta gör dem i viss mån 

utopiska och skulle kunna vara en anledning till att de hittills inte har fått det utrymme de borde 

ha fått i skolorna” (2012, s.47). 

3.6 Kritiskt tänkande 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) skrivs det ett flertal gånger att en elev under sin tid i grundskolan 

ska få möjlighet att utveckla och använda sig av ett kritiskt tänkande. Under skolans värdegrund 

och uppdrag står det att ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (2011, s.9).  

Denna studie utgår från läroplanens kursplaner för det naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 

2011) för grundskolans yngre år. För att kunna besvara frågeställningarna kopplas därför 

studien till kursplanen för det naturvetenskapliga ämnet biologi. I den står det att undervisning 

i biologi ska ge eleverna möjlighet att ifrågasätta naturen och människan utifrån egna 

upplevelser och aktuella händelser (Skolverket, 2011). Undervisningen ska ge eleverna de 

förutsättningar som behövs för att få svar på ämnesrelaterade frågor. Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande om deras egna resultat, andras argument 
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samt informationskällor (ibid.). Undervisning ska i all form, oavsett fokus på värdeinnehåll 

eller faktainnehåll, utsättas för kritisk granskning av såväl lärare som elever (Kronlid, 2010).  

Kritiskt tänkande kan enligt Ennis (1993) förklaras genom olika karakteriserande aspekter. 

Detta kan bland annat vara att kritiskt kunna granska referenskällor, ställa relevanta frågor, 

utveckla och försvara en ståndpunkt samt att kunna dra slutsatser. En ytterligare aspekt är att 

vara öppensinnad vilket kan sägas vara att ha viljan att överväga andras åsikter och vara beredd 

att ändra uppfattning till följd av andras argument (Gustafsson, 2010). Sedan 1980-talet har det 

påståtts att kritiskt tänkande bidrar till utveckling av rationell deliberation i ett demokratiskt 

samhälle. Förmågan till kritiskt tänkande kan därför ses som en del i ett demokratiskt 

medborgarskap (Ten Dam & Volman, 2004). 

Undervisning som inriktas mot problemlösning stimulerar det kritiska tänkandet och förbereder 

handlingsberedskap inför dilemman och utmaningar mot en hållbar utveckling. Genom att 

uppmuntra reflektion och kritiskt tänkande ger vi eleverna förutsättningar att utveckla ett 

konkret handlande för hållbar utveckling (SOU 2004:104, Unesco, 2004). En 

undervisningsmetod som låter eleverna arbeta på det här sättet är filosofiska samtal i form av 

exempelvis deliberativa samtal.  

3.7 Naturvetenskapsundervisning 

Dagens naturkunskapsundervisning ska göra elever medvetna om samhällsutveckling inom 

naturvetenskapens olika områden samt ge eleverna kunskap om olika redskap för att kunna 

bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Forskning har blivit ett allt viktigare 

instrument för utveckling. Von Wright (1988) beskriver att människan har utvecklat en 

målinriktad, praktisk användning av förståendet ”för att förutse förändringar i naturen och vidta 

åtgärder i avsikt att antingen förebygga eller utnyttja dem” (s.32). Vår tids människa 

experimenterar med vetenskapen i ett försök att kunna begripa naturen. Vi kan exempelvis se 

saker utifrån ett holistiskt synsätt där vi försöker förstå helheten genom olika delars egenskaper 

och funktioner utifrån lagar. Vi kan också genom kausala samband försöka att systematiskt 

jämföra olika fall för att synliggöra orsaker och verkan (Von Wright, 1988). Elever i skolan ska 

utifrån kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011) i slutet av årskurs 3 utvecklat sin förmåga 

att ge kausala förklaringar. Exempel på detta kan vara att kunna förklara orsak och verkan 

mellan tyngdkraft och friktion i relation till lek och rörelse, berätta om ljus och ljud och relatera 

till egna iakttagelser eller namnge djur och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla 

näringskedjor. 

Naturvetenskapsundervisning har i Sverige under lång tid efterliknat den undervisning som 

bedrevs för över 100 år sedan. Trots att dagens samhälle utvecklats och ställer andra krav på 

medborgarna (Dimenäs, 1996). Under första halvan av 1900-talet utgick synen på kunskap och 

lärande utifrån behaviorismen. Under denna tid benämndes naturvetenskap som en produkt. 

Undervisningen i naturvetenskap handlade ofta om att reproducera kunskap och att lära sig 

naturvetenskapliga modeller och begrepp utantill. Ett exempel på det kunde vara att eleverna 

lärde sig att rabbla upp kolväten. Denna undervisningsform grundades i det essentialistiska 

synsättet. Under senare delen av 1900-talet började lärande ses utifrån det konstruktivistiska 

synsättet. Detta synsätt finns till stor del med i naturvetenskapsundervisningen ännu idag. 

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är naturvetenskapliga kunskaper av betydelse för 
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allmänbildning. Genom ett konstruktivistiskt synsätt kan eleverna med hjälp av aktivt arbete 

själva utveckla sin kunskap. Laborationer ett exempel på ett vanligt förekommande arbetssätt 

(Lundin, 2010). Laborationer öppnar upp för fritt experimenterande vilket anses motivera 

elever samt överföra kunskap från material till elev (Dimenäs, 1996). Genom detta synsätt 

överförs kunskapen från materialen och själva tillvägagångssättet till eleven. 

Naturvetenskapsämnet utgår idag även från det sociokulturella perspektivet. Idag ses 

naturvetenskapen som en del av samhället. Kunskap om naturvetenskap anses lika viktigt som 

kunskap i naturvetenskap. Undervisning innehållande diskussioner som rör etiska aspekter ger 

naturvetenskapen en större roll i samhället. Dagens skola arbetar med ämnesintegrering vilket 

medför att naturvetenskapsämnet kan integreras med exempelvis svenskämnet eller andra 

ämnen (Lundin, 2010).  

Ämnesintegrering är inte alltid enkelt eller problemfritt. Olika ämnen använder sig ofta av olika 

förklaringsmodeller. Naturvetenskap karaktäriseras i hög grad av att förklara skeenden i termer 

av orsak och verkan, det vill säga kausalitet (Elster, 1986). Ett exempel på kausalitet kan vara 

den verkan som följer av att ett föremål släpps och får falla fritt. Denna orsak och verkan kan 

då med naturvetenskapliga begrepp beskrivas med hjälp av Newtons lagar. Samhällsvetenskap 

å andra sidan använder sig istället ofta av andra förklaringsmodeller som till exempel 

ändamålsförklaringar (ibid.). En ändamålsförklaring kan vara att en stoppskylt ska minska 

antalet trafikolyckor.  

Kunskap kan ha många olika dimensioner och kan delas upp i exempelvis vetenskaplig kunskap 

och vardagskunskap. Vetenskaplig kunskap uppstår genom att information samlas utifrån ett 

systematiskt sätt för att vi ska lättare ska kunna generera och testa olika påståenden. 

Vardagskunskap beskrivs som något vi tillgodogör oss genom erfarenheter, traditioner och sunt 

förnuft (Rönnerman, 2006). Von Wright (1986) anser att kunskap ligger mellan det vi vet och 

det vi kan. Kunskap behövs för att visdomen inte ska bli praktiskt obrukbar och för att 

kunnandet ska bli teoretiskt begripligt.  

3.7.1 Naturvetenskapsundervisning och hållbar utveckling 

År 1992 hölls World commission on Environment and Development i Rio de Janeiro. Mötet är 

mer känt som Riokonferensen och syftet med det var att upprätta riktlinjer inom miljö och 

hållbar utveckling. Ur konferensen uppkom Agenda 21, vilket är en handlingsplan för 

hållbarutveckling inom olika samhällssektorer. Riokonferensen är FN:s första miljö- och 

utvecklingskonferens. Education for Sustainable Development (ESD) introducerades officiellt 

under Riokonferensen och därmed startade diskussioner kring hur utbildning som strategi ska 

kunna utveckla attityder, förmågor och kunskaper för att minska människans påverkan på 

miljön (Sund & Öhman, 2011).  

Utbildning ska ge elever en chans att genom kritiskt tänkande själva forma sina åsikter och 

beslut utifrån deras sociala och kulturella bakgrund. Samtidigt ska eleverna i sin utbildning 

anamma eftersträvansvärda normer, attityder och ansvarstänkande i form av universella 

hållbara etiska ideal (ibid.). Kritiker menar att ESD riskerar en utbildningsform utan plats för 

eftertanke eller kritik (Jickling, 2003; Jickling & Wals, 2008; Scott & Gough, 2004). Även 

Villanen (2014) tar upp problematiken kring lärarens roll att få elever att skapa en egen 
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förståelse, kritiskt granska fakta och ta ansvar för frågor som påverkas i samband med ESD 

undervisning. 

Etiska frågor som rör hållbar utveckling handlar till viss del om i vilken utsträckning vi är villiga 

att reflektera över våra värderingar. Är det exempelvis den hållbara utvecklingen i vår del i 

världen vi ansvarar för eller ansvarar vi för hela världens hållbara utveckling (Öhman, 2008). 

Om fokus i utbildning för hållbar utveckling ska inge elever färdiga normer och kunskap om 

vilka värderingar som anses viktiga, blir möjligheten mindre att eleverna i framtiden kommer 

tillgodogöra kunskapen till sin egen och med hjälp av den kunna eftersträva hållbar utveckling 

(Sund & Öhman, 2011). 

Utifrån en nationell utvärdering har det framkommit att det finns tre åtskiljande traditioner inom 

svensk miljöundervisning (Kronlid, 2010, Sandell, Öhman & Östman, 2003). Den 

faktaorienterade, den normerande och den pluralistiska. I den faktaorienterade 

miljöundervisningen ligger fokus på att förmedla grundläggande fakta och olika begrepp. Med 

en normerande miljödidaktik ställer sig läraren kritisk till att det enbart är kunskap som behövs 

för att arbeta med miljöproblematik. Eleven behöver också lära sig värderingar och normer. 

Syftet med normerande miljödidaktik är att eleverna ska lära sig sunda värderingar som grundar 

sig i miljöforskning (ibid.).  Den undervisningsstrategi som används i denna studie har likheter 

med den pluralistiska strategi som kallas för pluralistisk miljödidaktik (Sandell et al., 2003). I 

denna studie kan undervisningen med en mer korrekt benämning ses som pluralistisk 

miljöundervisning. En pluralistisk undervisning lyfter variationer i åsikter och synliggör olika 

perspektiv i ett ämne. Pluralistisk miljöundervisning utgår från att det inte finns några rätta svar 

på hur problem bäst åtgärdas.  Syftet är att eleverna ska lära sig politisk delaktighet på 

individuell- och nationell nivå (Kronlid, 2010, Sandell et al., 2003, Öhman, 2008). Eleverna 

ska även lära sig att ta ställning till alternativa perspektiv utifrån ett kritiskt tänkande. En styrka 

med att undervisa utifrån en pluralistisk undervisningsform är att den förbereder eleverna till 

deltagande i deliberativa samtal. Denna samtalsform belyser osäkerheter, oenigheter och 

konflikter inom ett ämne. En svaghet med undervisningen är att det är en arbetsform som är 

tids- och resurskrävande. Risken finns alltså att eleverna inte hinner gå tillräckligt djupt i de 

ämnen som tas upp och inte lära sig tillräckligt mycket (ibid.). Många forskare, till exempel 

Breiting (2000) och Fien (2000) efterfrågar dock en pluralistisk miljöundervisning då det anses 

kunna ”vara en utgångspunkt för att vidareutveckla ett mer generellt och förändrat 

förhållningssätt till lärande och undervisning” (Sund, 2008, s.61) 

I skolverkets material står det att hållbar utveckling är ett perspektiv som ska genomsyra hela 

utbildningen för eleven (Öhman, 2004). Projektet Hållbar utveckling i praktiken startades i och 

med Hagadeklarationen som skrevs under år 2000 av utbildningsministrarna i Östersjöregionen 

efter ett gemensamt beslut om att utveckla ett handlingsprogram för utbildning för hållbar 

utveckling. Ett av de viktigaste målen i handlingsprogrammet var att varje lands 

utbildningssystem måste skapa förutsättningar för lärande i hållbar utveckling. Det krävs alltså 

att elever får utveckla grundläggande kunskaper, kompetenser och färdigheter inom många 

olika områden inom de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna (Baltic 21 E; 

Öhman 2004) 
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Bruntlandsrapporten Our common future använder följande definition för hållbar utveckling 

”Development that meets the needs of current generations without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, s. 45). 

Eliasson (Skolverket, 2002) skriver att genom ökad nutidsförståelse kan människan få större 

förståelse för hur farliga ämnen ska hanteras för att undvika det faktumet i framtiden. Till 

exempel förståelse om att miljöfarliga ämnen har lagrats i marken och skadat människan genom 

sjukdom och förgiftning på grund av att människan tidigare inte haft kunskap eller tagit hänsyn 

till det vi idag vet. 

3.7.2 Naturvetenskapsundervisning om vattenfrågor 

För att frågeställningarna i studien ska kunna besvaras i ett undervisningssammanhang har jag 

valt att utifrån ämnet naturvetenskap koppla studien till problematiken gällande världens 

vattenförsörjning. Studiens syfte hur deliberativa samtal kan utveckla elevernas förståelse för 

en fråga med relevans för naturvetenskap relateras i studien till ett ämne som eleverna har 

erfarenhet av – ett elevnära ämne. Med ett elevnära ämne avses i denna studie ett ämne som 

eleverna är bekanta med och kan relatera till. Tanken är att studien ska öka elevernas 

medvetenhet kring problematiken samt utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande genom 

att diskutera världens vattenförsörjning utifrån deliberativa samtal. 

Tillgång till rent vatten är något som svenska elever kan ta för givet. Vatten är vårt viktigaste 

livsmedel och Sverige har bra och gott om vatten. Tillgång till vatten är också livsviktigt för 

oss alla. Att använda vatten som ämne är därför en fördel när det kommer till elevnära ämnen 

eftersom alla elever på något annat sätt har erfarenhet av vatten. Av allt vatten som finns på 

jorden är det 2,5 % som är drickbart. En del av detta vatten är infruset på glaciärer och landisar. 

En annan del av de få procenten ska växter och träd ha sin del av. Det som blir kvar till 

människan att bruka är knappt 1 %. Vattnet på vår planet varken minskar eller ökar. Den 

vattenproblematik vi idag ställs inför är ett resultat av människans livsstil som i längden orsakat 

och orsakar klimatförändringar (Unicef, u.å). Klimatförändringarna rubbar balansen i naturen 

och är en bidragande orsak till de fyra största vattenproblemen idag: vattenbrist, förorenat och 

förgiftat vatten, översvämningar och torka (Runholm & Wall, 1994). Sverige, som är ett land 

med god tillgång till sötvatten, har ett internationellt ansvar för de länder där vatten är en 

bristvara. 60 städer i Europa överutnyttjar sitt vatten. Det människan gör uppströms i ett 

avrinningsområde påverkar livet och människorna nedströms. Bomullsfält i Pakistan blir en 

bidragande orsak till landets vattenbrist då vi i till exempel Sverige handlar jeans gjorda på 

deras bomull. Våra klädbehov, och även matbehov, är bidragande faktorer till den globala 

vattenproblematiken. Alla människor kan få tillgång till rent vatten. Det kräver dock ett 

världsomfattande engagemang (WWF, u.å). Eleverna i skolan behöver därför känna att de är en 

del i lösningen för problematiken kring världens vattenförsörjning. 

Sträng och Åberg Bengtsson (2010) har utifrån en studie om lärar-elevsamtal i skolmiljö 

diskuterat vikten av interaktion gällande de lägre årskursernas naturvetenskapliga utbildning. I 

studien arbetar eleverna med vattnets kretslopp och det som analyserats är samtalen mellan 

lärare och elever då eleverna får se en bild och lärarna frågar vad bilden visar. Analysen av 

samtalen visar att lärarna i studien haft en underförstådd önskan om att eleverna genom samtalet 

skulle relatera till vad de hittills lärt sig om vattnets kretslopp. Många elever förstod dock inte 

vad de skulle göra utan fokuserade istället på till exempel det som syntes på bilden utan att dra 
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några paralleller till vattnets kretslopp. I studiens diskussion reflekterar de kring om lärarna i 

studien istället skulle ha försökt diskutera de olika faserna i vattnets kretslopp på ett mer 

utvecklande sätt, då skulle det kanske gå att säga mer om elevernas kunskap gällande vattnets 

övergångar mellan de olika faserna. Något som kan diskuteras vidare utifrån studien är om 

eleverna genom mer träning i en mer utvecklad kommunikationsform skulle kunnat 

kommunicera med lärarna på ett mer utvecklat och vetenskapligare sätt. 

Çoban, Akpınar, Küçükcankurtaran, Yıldız och Ergin (2011) skriver att Turkiet inom 30 år 

kommer vara ett av de länder som kommer lida av vattenbrist. Författarna har, genom 

workshops med 30 elever i årskurs sex, sju och åtta i Turkiet, hjälpt eleverna att öka deras 

kunskap gällande vattnets kemiska egenskaper, ekosystemet, vattnets kretslopp, ytvatten och 

grundvatten. Workshoparna har enligt Çoban et al., lett till att eleverna ändrat sina vanor kring 

vattenanvändning och ökat sin kunskap om vattnets tillgänglighet. 90 % av eleverna i studien 

uttryckte att de börjat vara mer försiktiga, ”I started to close the tap sometimes while I was 

brushing my teeth” (2010, s.74). Författarna refererar till Clark (2005) som menar att människor 

med kunskap om globala miljöproblem, som exempelvis framtida vattenfrågor, är mer 

bekymrade om skydd och besparingar av vatten. 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt kommer de metoder som använts i studien att presenteras. Enkäter och 

fokusgruppssamtal har använts för datainsamling då de båda är metoder som på ett kvalitativt 

sätt kan samla empiri för studiens syfte. Analysmetoden är i huvudsak att likna vid en kvalitativ 

innehållsanalys.  

4.1 Enkäter 
Innan elevernas arbete med de deliberativa samtalen började fick eleverna svara på en enkät. 

Enkätundersökningen gjordes för att ge inblick i elevernas förståelse om världens 

vattenförsörjning, före och efter samtalen. Det gav mig således en möjlighet att studera en 

eventuellt förändrad förståelse. 

Det finns många olika direktiv och råd kring hur enkäter ska utformas. Kylén (1994), Andersson 

(1988) och Bryman (2011) beskriver att den som svarar på en enkät ska tycka att frågorna är 

meningsfulla och ska förstå hur frågorna ska besvaras. En enkät läses och besvaras på egen 

hand av respondenten. För att enkäten i min studie ska kunna ligga till grund för en kvalitativ 

analysmetod är den formulerad med öppna frågor. Detta ger större möjlighet för eleverna att 

uttrycka sina åsikter. En fördel med enkäter är att alla som deltar i undersökningen besvarar 

samma frågor.  

Enkäten eleverna besvarat i denna studie består av öppna frågor där eleverna svarat med egna 

ord. Att välja öppna frågor kan ses som en fördel eftersom det ger respondenterna stor frihet att 

uttrycka sig hur de vill. Det ställer dock krav på att de ska kunna uttrycka sina svar i skrift.  

Eftersom informanterna i min studie är elever som går i de tidigare åren i grundskolan, passar 

det att eleverna, under tillfället då de svarar på enkäten, är samlade tillsammans. Yngre personer 

behöver tillgång till en ledare som introducerar enkäten och kan svara på frågor gällande den. 

Jag har därför valt att närvara i klassrummet då för- och efterenkäten genomförts. Antalet 

frågor, språket och textmängden anpassades till elevernas ålder. Trost (2012) skriver att det i 

en enkät är viktigt att en fråga verkligen är en fråga. Han skriver också om vikten av att använda 

ett vardagligt språk och fundera över vad vanligt språk innebär. Det är till exempel viktigt att 

undvika krångliga ord och att anpassa språket efter målgruppen (Ejlertsson, 2014). En 

huvudregel som Ejlertsson tar upp är att ”språket ska vara så enkelt som möjligt utan att för den 

skull bli utslätat eller naivt” (2014,s.52). 

Enkäten bestod av en bild som eleverna skulle reflektera över samt fyra öppna frågor som 

eleverna sedan skulle besvara (Se bilaga 2). Frågorna enkätens frågor är Vad tänker du på när 

du ser bilden, Varför tror du att vatten tar slut i vissa länder, Hur tror du man kan göra för att 

alla ska ha vatten och Berätta vad du vet om växthuseffekten. Bilden som används i enkäten är 

tidigare använd av Jonsson (2007) som ett urvalsinstrument i en forskningsstudie som beskriver 

lärarstudenters förståelse för vattenförsörjning och hållbar utveckling. Jonsson (ibid.) fick i sin 

studie ett utfall av kvalitativa reflektioner då han använde denna bild. Bilden är fotograferad av 

Prakash Hatvalne/AP (2007, s.97).  
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Enkäten innehöll också en fråga gällande växthuseffekten (Se bilaga 2). Frågan om 

växthuseffekten togs med för att ge möjlighet att bedöma om eleverna utvecklade ett generellt 

tänkande om miljöproblematik och att detta tänkande kunde användas i andra sammanhang än 

det om världens vattenförsörjning.  

För att i förhand säkerställa att enkäten fungerade testades den i en pilotstudie tillsammans med 

fem elever från en annan skola i Sverige. Dessa elever fick svara på samma enkät som sedan 

kom att användas i studien. De fem eleverna i pilotstudien visade utifrån sina enkätsvar att 

enkäten var utformad på ett för dom förståeligt sätt och att den också gav upphov till varierande 

svar. De elever som gjorde testenkäten var födda samma år som de elever som ingått i studien. 

4.2 Fokusgruppsamtal 
För att kunna studera kunskapsutvecklingen genomfördes de deliberativa samtalen i 

fokusgrupper. Samtal i fokusgrupper är en metod som kan ge detaljrik inblick i en sakfråga eller 

relation (Lundmark & Dahlén, 2010; Rook, 2003; Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Det 

finns tre villkor som bör tillgodoses för att metoden ska fungera. Det första är att metoden ska 

användas för att studera en särskild konkret situation (Stewart et al., 2007). Andra villkoret är 

att samtalet bör innefatta rätt mängd deltagare, med rekommendationen 8-12 personer 

(Lundmark & Dahlén, 2010; Stewart et al., 2007). Det tredje villkoret är att gruppens deltagare 

ska utgöra en grupp där det gemensamma mellan deltagarna exempelvis är erfarenhet, mål eller 

arbetssituation (Lundmark & Dahlén, 2010).  

I en fokusgrupp förs ett gemensamt samtal om ett valt tema (Lundmark & Dahlén, 2010). 

Metoden möjliggör att erhålla information om hur deltagarna tillsammans skapar mening om 

något. Samtal och frågor kan leda till en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser, idéer 

och värderingar. En fokusgrupp har i högre grad karaktär av samtal än av intervju. Även om 

samtalet i fokusgruppen ska vara fritt och öppet kan det behöva styras upp av en samtalsledare 

som ser till att samtalet inte börjar handla om något annat eller dör ut.  

I denna studie har fokusgruppsamtal i form av deliberativa samtal gällande världens 

vattenförsörjning använts. Samtalen har skett i en årskurs tre bestående av 10 respektive 12 

elever i varje grupp. Jag har träffat elevgrupperna vid tre olika tillfällen. Vid dessa tillfällen har 

vi diskuterat om olika fall som haft koppling till världens vattenförsörjning. Längden på 

samtalen har varierat mellan 20 och 30 minuter. De olika fallen har i början av varje lektion 

presenteras i form av en kort introduktion i ämnet samt i form av en bild som eleverna ombetts 

studera. Samtalen har sedan tagit vid utifrån bilden och elevernas tankar kring den. På detta sätt 

har eleverna, genom samtal, aktivt och kritiskt tagit ställning till sina egna samt gruppens olika 

åsikter utifrån olika perspektiv, synsätt och värderingar.  

De tre samtalstillfällena har spelats in och sedan transkriberats och analyserats. Jag har själv 

deltagit i samtalen både som samtalsledare och som en deltagande observatör, det vill säga att 

även jag deltagit i det som jag observerar. Fördelen med detta är att jag genom att ha deltagit i 

samtalen har fått tydligare insyn i vad som händer. Deltagandet har dock gjort det svårare att 

vara opartisk och inte emotionellt engagerad vilket kunnat påverka samtalen. 

Under studiens fokusgruppsamtal gavs tillfälle att ställa följdfrågor till eleverna. Följdfrågor 

gav större möjlighet till kompletterande svar och ledde till fördjupade samtal. I och med detta 
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minskas bortfallet i datainsamlingen jämfört med en kvantitativ metod där tillfälle till 

följdfrågor inte ges på samma sätt (Larsen, 2009).  Deltagarna har på detta sätt haft möjlighet 

att förklara sina åsikter, vilket är till hjälp när resultatet analyserats utifrån en kvalitativ 

analysmetod. 

4.3 Urval 
Mitt urval utgår ifrån ett godtyckligt urval (Larsen, 2009). Ett godtyckligt urval innebär i mitt 

fall att jag, utifrån hur lämpliga jag ansett att de inblandade eleverna är att belysa min 

frågeställning, medvetet har valt vilken skola samt klass jag kommer utföra min studie på. 

Skolan och klassen som valdes är välbekant för mig eftersom jag kommit i kontakt med den 

under min lärarutbildning. Eleverna var därför vana och trygga med att ha mig i klassrummet. 

Detta medförde att ingen tid behövde användas för att lära känna och finna tillit hos varandra. 

Vi har direkt kunnat gå till handling. 

En förfrågan om deltagande skickades hem till varje elev och dess vårdnadshavare innan 

datainsamlingen (Se bilaga 1). Med utgångspunkt ur de elever som valde att delta i studien, 

delades elevgruppen in i två samtalsgrupper, en grupp om 10 elever och en andra grupp om 12 

elever. Sammanlagt blev det därmed en undersökningsgrupp som omfattar 22 elever som är i 

åldrarna 9-10 år.  

4.4 Genomförande 

Eleverna har under studiens datainsamling svarat på en för- och en efterenkät. Mellan 

enkättillfällena har eleverna vid tre olika samtalstillfällen deltagit i deliberativa samtal där temat 

för samtalen var världens vattenförsörjning. De tre samtalstillfällena har på olika sätt belyst 

problematik gällande världens vattenförsörjning. I figur 1 nedan förklaras studiens 

genomförande. 

   

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figur av studiens upplägg och genomförande. 

 

De deliberativa samtalen har inletts med en kort introduktion. Efter introduktionerna har 

eleverna fått se på en bild. Där har också samtalen fått sin början genom att jag ställt eleverna 

frågan Vad tänker du på när du ser den här bilden?. Elevernas tankar och synpunkter blev 

därmed samtalens grund. Elevsamtalen har vid alla tillfällen utgått ifrån elevernas egna tankar 

för att på så sätt hålla engagemanget uppe.  

Samtal 1 

 

Flaskvatten 

och 

kranvatten 

Efterenkät 

Samtal 2 

 

Närliggande 

sjö 

Samtal 3 

 

Aralsjön 

 

Förenkät 

Ljuddokumentation 
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Som tidigare nämnts, var jag genom min lärarutbildning sedan tidigare bekant med eleverna i 

fråga. Det var därför viktigt att jag under datainsamlingen la mina egna fördomar och 

förväntningar åt sidan för att hålla ett opartiskt och neutralt fokus under samtalstillfällena. 

Samtalen ljudinspelades (med vårdnadshavarnas godkännande). Ljudinspelningarna gjorde att 

jag under samtalets gång kunde koncentrera mig på att aktivt delta istället för att bli distraherad 

av att skriva ner anteckningar kring vad som hände och sades. Inspelningarna har sedan 

transkriberats. 

4.4.1 Första samtalstillfället 

Det första samtalstillfället handlade om effekterna av att köpa och dricka flaskvatten. Eleverna 

introducerades i temat genom en kort presentation. Eleverna fick därefter se på en bild med 

kranvatten och flaskvatten (Figur 2). 

 

Figur 2: First World problem, hämtad från flickr.com 2015-03-19, 

fotograferad av philografy 

 

4.4.2 Andra samtalstillfället 

Det andra samtalstillfället handlade om förgiftning av sjöar orsakade av människan. Jag 

introducerade eleverna i temat genom en kort presentation som handlade om en förgiftad sjö i 

närområdet. Eleverna fick sedan se på en bild med förorenat vatten (Se figur 3). 
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Figur 3: Pollution at harbour, hämtad från flickr.com, 2015-03-19, 

 fotograferad av Mandar Dengupta 

 

4.4.3 Tredje samtalstillfället 

Det tredje samtalet handlade om vattenrelaterade naturkatastrofer orsakade av människan. Jag 

introducerade eleverna i temat genom en kort presentation som handlade om Aralsjön. Eleverna 

fick sedan se på en bild  från Aralsjöområdet (Se figur 4).  

 

Figur 4: Kazakhstan. Life around the Aral sea, hämtad från flickr.com 2015-03-19, 

fotograferad av Eric Gourlan 
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4.5 Analysmetod 

Datamaterialet har systematiskt analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Fejes & 

Thornberg, 2015). Under analysarbetets gång har det varit viktigt att utgå från vad det insamlade 

datamaterialet faktiskt uttrycker. Det är inte orden i vare sig enkäten eller samtalen som varit 

viktiga, utan det är meningen som uttrycks i elevernas kommunikation som jag genom analysen 

försökt få fram. Analysarbetet har inneburit att jag försökt finna kvalitativt skilda uttryck utifrån 

elevernas enkätsvar samt deras kommunikation i fokusgruppsamtalen. Utifrån de kvalitativt 

skilda uttrycken som jag sett har kategorier skapats. För att underlätta kategoriseringen har 

analysfrågor, som nedan presenteras, ställts till datamaterialet.  

4.5.1 Analys av enkätsvaren 

Enkäten utformades med fyra öppna frågor samt en bild (Se bilaga 2). Analysfrågan jag ställde 

till datamaterialet var 1: Uppträder skillnader i elevernas svar som kan vara generellt giltiga? 

För att besvara denna fråga såg jag över alla enkätsvar och valde sedan att, utifrån de olika 

kategorier som framkom genom elevernas svar, dela upp elevsvaren med hänsyn till de olika 

uttryck de gav. De olika kategorierna uppkom därmed genom att jag upprepade gånger läste 

igenom alla elevers enkätsvar och försökte hitta generellt giltiga skillnader i dessa. I 

analysarbetet med elevernas enkätsvar har deras stavfel rättats. Detta för att studien inte går ut 

på att visa elevernas kunskap om stavning i naturvetenskapsämnet.  

4.5.2 Analys av fokusgruppsamtalen 

De två elevgrupperna hade tre samtalstillfällen var. Analysen började egentligen redan under 

samtalen då jag som deltagande observatör redan under samtalets gång börjat göra tolkningar 

utifrån vad samtalets deltagare sagt eller inte sagt. Analysen fortsatte under 

transkriberingsprocessen, då den inneburit att jag gång på gång lyssnat igenom elevernas samtal 

för att så detaljerat som möjligt få ner samtalen i textform. Den fortsatta analysen skedde 

därefter med utgångspunkt i de transkriberade texterna. För att kunna kategorisera elevernas 

deltagande under samtalen valde jag att utgå ifrån analysfrågorna 2: Vilka kvalitativt skilda sätt 

att reflektera framträder i samtalen och 3: Vad under samtalen har öppnat upp för förändrat sätt 

att reflektera. 

4.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt etiska regler för forskning. Individskyddskravet är 

vetenskapsrådets utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Vetenskapsrådet utgår från 

fyra allmänna huvudkrav när det gäller individskyddet. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vad de har för uppgift, samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren i sin studie behöver 

uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Samtyckeskravet säger även den att 

deltagaren när som helst ska kunna avbryta sin medverkan, samt att deltagaren inte ska utsättas 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan om så är fallet. Konfidentialitetskravet har ett nära 

samband med offentlighet och sekretess. Kravet innebär att det inte ska vara möjligt för läsare 

att identifiera någon av studiens deltagande individer. Nyttjandekravet innebär att de insamlade 
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uppgifterna endast får användas för forskningsmål. De får alltså inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften.  

I min studie har samtycke inhämtats genom en skriftlig förfrågan (Se bilaga 1) från 

vårdnadshavare eftersom studiens deltagare är under 15 år och studien kan anses vara av etiskt 

känslig karaktär. I och med samtycket gick vårdnadshavare och elever med på att delta i samtal 

där ljudinspelningar kom att ske. De fick också möjlighet att ställa frågor om studien eller välja 

att avstå. Bilderna som använts i studien är tagna från http://flickr.com. Fotograferna till 

bilderna har fått ett mail med en förklaring om studiens syfte och en förfrågan om jag i min 

studie får använda mig av deras bilder. I studien har personnamn, namn på platser och andra 

kännetecken ändrats till mer neutrala benämningar. Citat från enkäter och samtal har i viss mån 

språkligt redigerats för att öka läsligheten. I denna redigering har jag varit noga med att inte 

ändra den mening eller åsikt som uttrycks. Det insamlade materialet har under studiens gång 

förvarats så att obehöriga inte haft tillgång till det. 

 

 

 

 

  

http://flickr.com/
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5. Resultat 
 

Studiens resultat har uppkommit genom analys av enkätsvar och fokusgruppsamtal. Resultatet 

presenteras som olika kategorier av elevernas förståelse och uttryck för den del av världens 

vattenförsörjning som har varit i fokus under de deliberativa samtalen. Kategorierna har därmed 

uppkommit utifrån kvalitativa skillnader i elevernas svar. I den insamlade empirin har jag 

återfunnit sex kvalitativt skilda sätt att uttrycka mening på. De kategorier som svaren delats in 

i är empati, praktisk handling, naturvetenskaplig/geografisk insikt, kontextualisering, kausal 

förklaring samt ansvar och avståndsmoral. 

 

5.1 Resultat av enkäter 
Eleverna har genom för- och efterenkäten visat att de genom kommunikation utvecklat sin 

förståelse genom att ta del av varandras kunskaper. Tillsammans har eleven funnit stöd i 

varandras tankar och detta har i vissa av studiens kategorier lett till utvecklad förståelse. 

 

5.1.1 Empati 

Ett empatiskt enkätsvar visar att eleven i sitt svar uttrycker inlevelse och medkänsla för 

exempelvis omgivning eller individ. En elev har visat empati genom att till frågan Vad tänker 

du på när du ser på bilden skrivit att ”Jag ser en liten flicka som inte har några föräldrar”. En 

annan elev har till samma fråga skrivit ”En hemlös pojke efter ett krig”. Bägge eleverna visar 

att de utifrån bilden på ett känslomässigt plan kan sätta sig in i situationen som personen på 

bilden befinner sig i. De visar också att de kan reflektera kring personens bakgrund och liv. Till 

frågan Varför tror du att vatten tar slut i vissa länder har eleverna gett svar som ”Dom kanske 

inte har råd”, ”Dom är fattiga”, ”Vissa länder har inte råd att ha vattenkranar”. Många elever 

uttrycker med dessa svar empati sett ur en ekonomisk synvinkel. Till frågan Hur tror du man 

kan göra för att alla ska ha vatten skriver eleverna i sina svar att ”Man delar vattnet så alla får 

vatten”, ”Man kan ge vatten”, ”Man kan ge från olika länder som har mycket vatten”. Många 

av svaren till denna fråga visar att eleverna utifrån omtanke om sina medmänniskor formulerar 

lösningar på problematiken.  

5.1.2 Praktiska handlingar 

När eleven skrivit ett svar som handlar om konkreta förslag på åtgärder eller lösningar, som har 

med världens vattenförsörjning att göra, har svaret förts till denna kategori. Det har av eleven 

inte krävts någon förklaring kring hur det praktiskt ska kunna gå till att utföra handlingen. Ett 

förslag på handling har varit tillräckligt. Många av svaren i denna kategori är svar till 

enkätfrågan Hur tror du man kan göra för att alla ska ha vatten. Eleverna har till denna fråga 

uttryckt svar på olika nivåer med praktisk handling som lösning. Exempel på ett sådant svar på 

en enklare nivå är ”Brunnar”. Flera elever har uttryckt en praktisk handlingskunskap, men 

formulerat svaret kort med cirka ett till tre ord. Detta kan exempelvis vara resultatet av elever 

som inte behärskar skrivning lika bra som andra elever. Ett svar med praktisk handlingskunskap 

på en något högre nivå är exempelvis ”Hämta ett glas när det regnar”, ”Man kan bygga 

vattenkanaler”, ”Bygga bättre reningsverk”. Utifrån elevsvaren ”Man kan dra vattenledningar 

så dom får vatten”, ”Man går och hämtar vatten under en fuktig tid och sen sparar man det till 
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en torr tid”, ”Kanske inte köpa lika mycket kläder” har jag dragit slutsatsen att dessa elever 

beskrivit en djupare praktisk handlingskunskap där deras svar kan ses som mer komplexa. Även 

svar som ”Sluta olja ner vattnet” och ”Man kan sluta smutsa ner vattnet” har förts in under 

denna kategori. Dessa svar visar praktisk handling och förståelse om vad som kan vara farligt 

för miljön. Eleverna ger genom dessa svar förslag på hur miljöförstörelse kan minskas och att 

en minskning av oljeutsläpp och nersmutsning kan leda till att fler människor får tillgång till 

rent vatten. 

5.1.3 Naturvetenskapliga/Geografiska insikter 

I denna kategori har elever utifrån sitt svar uppvisat att de kunnat göra en naturvetenskaplig 

eller geografisk beskrivning. Med en sådan beskrivning menar jag i denna studie att eleven 

genom sitt svar kunnat beskriva naturvetenskapliga och/eller geografiska detaljer. Exempel på 

sådana svar finns till frågan Vad tänker du på när du ser bilden, ”Att det är någon som sitter 

och har picknick på ett varmt ställe”, ”Ett stort område, öken”, ”En torr plats där det nästan 

aldrig regnar”, ”Jag tänker att det är en strand med mycket stenar”. Även i denna kategori har 

eleverna visat förståelse genom mer eller mindre komplexa förklaringar. Svar i denna kategori 

som jag anser vara på en mindre komplex nivå är till exempel ”Sommaren”, ”Torka”, ”Allt är 

torrt”. Även till frågan Varför tror du att vatten tar slut i vissa länder har många svar inom 

denna kategori uppvisats. Exempel på dessa är ”För att det blir för varmt”, ”För att solen lyser 

på vattnet”, ”Det torkar och blir ånga eller sjunker ner i marken”, ”Dom länderna kanske inte 

har råd och ha vatten. Eller det kanske är för varmt i vissa länder”. Många elever visar i sina 

svar att det finns ett samband mellan solen, värme och torka. Att de nämner naturvetenskapliga 

begrepp som dessa gör alltså att svaren förs in i denna kategori. 

5.1.4 Kontextualiseringar 

Eleverna relaterar ibland sin förståelse av vattenförsörjning till sina egna erfarenheter, med 

andra ord kan detta beskrivas som att de gör en kontextualisering. Alla kontextualiserade svar 

i studien kom i samband med enkätens bild-fråga. Eleverna drog här kopplingar till egna 

erfarenheter och egna minnen. Några svar till denna kategori kan ses som svar på en enklare 

nivå. Exempel på detta är ”Sommar, vatten, bada”, ”Sommar och fika”, ”Sommarlov”. Dessa 

elever har genom bilden dragit paralleller till att klimatet på bilden ser varmt ut vilket de kopplat 

till det som de tycker ger uttryck för sommar. Det finns också svar som är mer komplexa i denna 

kategori. Exempel på sådana svar är: ”Jag tänker på en strand som är i Finland. När jag bodde 

i Finland så fanns det en strand nära vårt hus”, ”Jag tänker på sommar i min mormors stuga och 

en strand, dåligt väder och stenar”, ”Jag tänker på vår stuga i Skellefteå”, ”Jag tänker på mina 

kusiner”. Skillnaden mellan de enklare svaren och de mer komplexa skiljer sig åt i textmängd 

men också innehållsmässigt. De mer komplexa svaren visar att eleven, utifrån att ha studerat 

bilden, minns tillbaka och utifrån egna minnen kunnat koppla bilden till egna erfarenheter.  

5.1.5 Kausala förklaringar 

Denna kategori uppkom av svar som innehållit orsaks-verkan förklaringar. Denna kategori är 

en av de kategorier som visat störst förändring i och med efterenkäten. Många av svaren som 

passar in i denna kategori visar att eleven kopplar sitt svar till sådant som klassen under de 

deliberativa samtalen diskuterat. I och med en kausal förklaring visar eleven förståelse för 

händelser och kan genom sitt svar ge en logisk förklaring till orsaken. Många exempel på sådana 

svar återfinns till frågan Varför tror du vatten tar slut i vissa länder. Kausala förklaringar som 
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eleverna gett till den frågan är till exempel ”För att det inte finns mycket vatten så därför kanske 

det tar slut”, ”Jag tror att sand far ut i havet och så blir det sandstorm”, ”Vattnet tar slut för att 

det torkar ut”, ”För det blir så varmt och värmen är hela tiden”. Några elever visade i sina svar 

en högre nivå på kausalitet, ”Jag tror att det tar slut med vatten i vissa länder för att det blir 

varmare när isarna smälter”, ”Alla vill ha vatten, då tar dom bara mer och mer och sen är det 

helt slut”. Något som många svar i denna kategori har gemensamt är att många elever sett torka 

som ett problem till brist på vatten. Under samtalen var många av eleverna som i enkäten angett 

kausala förklaringar mesta dels tysta. Resultatet tyder dock på att de trots sin tystnad skapat en 

förståelse som de sedan i enkätsvaren uttrycker. Enkätsvar som tydligt visar att eleven kopplar 

svaren till de tidigare samtalen är exempelvis ”Man kan dricka mer kranvatten” till frågan Hur 

tror du man kan göra för att alla ska ha vatten. Samt ”Dom använder för mycket till fabriker”, 

”För dom tar så mycket vatten till bomullen” och ”De har odlingar som behöver typ 50 000 000 

liter vatten” till frågan Varför tror du vatten tar slut i vissa länder. Eftersom många av de 

kausala förklaringarna framkommit i och med efterenkäten drar jag slutsatsen att många elever 

under samtalens gång fått en större förståelse för problematiken gällande världens 

vattenförsörjning och att de tack vare samtalen haft lättare att i efterenkäten uttrycka mening 

genom kausala förklaringar. 

 

5.2 Resultat av deliberativa samtal 
De olika meningar och förståelseuttryck som redovisats ur enkätresultatet förekom även under 

de deliberativa samtalen. Utöver dessa uppkom en ny kategori för mening, då eleverna 

diskuterade världens vattenförsörjningsproblematik i termer av ansvar och avstånd. Samspelet 

mellan eleverna har tack vare samtalen lett till ny kunskap som visat sig i bland annat elevernas 

sätt att kommunicera.  Genom samtalen har eleverna kunnat relatera till egna erfarenheter och 

använt dessa i de olika diskussionerna.  

5.2.1 Ansvar och avståndsmoral 

De elevsvar som förs till denna kategori är tillfällen då eleverna under de deliberativa samtalen 

diskuterat vems ansvar det är att exempelvis alla människor har tillgång till rent vatten. Ibland 

har det visat sig att elevens medkänsla minskat med ett längre avstånd till det som samtalet 

kommit att handla om. Sådana moraliska yttringar har också kategoriserats till denna kategori.  

Några elever har under samtalen ansett att de inte vet nog mycket om varför problem uppstår 

på grund av att de är för unga. De har också under samtalen understrukit att det finns vuxna 

människor som ska bestämma hur exempelvis alla människor ska få tillgång till rent vatten. Ett 

exempel på sådant elevsvar är ”Hur ska vi kunna bestämma det? Vi är typ bara 8 år” i samband 

med det andra samtalstillfället då vi pratar om hur vi i framtiden kan göra för att fler sjöar inte 

ska bli förgiftade. Åsikter som genom samtalet framkom och tydde på bristande moral på grund 

av avstånd är exempelvis ”De får skylla sig själv när de dödar sin sjö”, detta i samband med 

samtalet om uttorkningen av Aralsjön och människorna som bor kring Aralsjön. 

Vidare menar en annan elev att ”Vi kan inte hjälpa alla, vi hjälper redan för många, det är deras 

eget fel” i samma diskussion. I slutet på andra samtalstillfället pratar eleverna om att fattiga 

länder ofta kan ha smutsigare vatten och varför det är så. I och med detta säger en elev att ”De 

är fattiga, de har inge hus eller nåt och så är det typ så att deras tjejer går i en skola och killarna 

i en annan” varpå en annan elev svarar: ”Nej, tjejerna får inte ens gå i skola i såna länder, därför 

kanske de kastar saker i vattnet, för att de inte gått i skola så de fattar inget” ytterligare en elev 



25 

 

säger sedan att ”Det kanske är rika människor på andra sidan som kastar gammal mat i vattnet 

så därför letar de fattiga efter mat där”.  

 

5.3 Bortfall 
Bortfallssvar räknas i denna studie som enkätsvar och deltagande i samtal som inte gett något 

uttryck om förståelse. Nedan benämns dessa bortfall som att eleven i enkäten skrivit 

nonsenssvar eller att eleven under samtalen varit tyst. 

Nonsenssvar är en kategori där eleven antingen inte angivit något svar, eller tillfällen då 

enkätsvaret som eleven skrivit inte haft någon relevans för frågan. Att eleven svarat på detta 

sätt kan till exempel ha sin förklaring i att eleven inte har förstått frågan eller haft svårigheter 

att läsa och/eller skriva. Några nonsenssvar återfanns till enkätfrågan Vad tänker du på när du 

ser bilden och Berätta vad du vet om växthuseffekten. Exempel på sådana svar är ”Hockey”, 

”Koraller”, ”Honung” samt ”Växthus”, ”Husen växer för att dom bygger”, ”Man sätter 

blommor där”, ”Frukt i träden”, ”Jag tror det är ett hus med fina växter”. Det är även till frågan 

om växthuseffekten som flest elever valt att inte svara något alls. 

Många av eleverna som närvarade vid de deliberativa samtalen har trots närvaro inte frivilligt 

muntligt deltagit i samtalen. Elever som sällan ställde frågor, var mindre muntligt aktiva och 

avböjde att svara om de blev tilltalade utan att de räckt upp handen, är elever som får sitt 

deltagande i samtalen kategoriserat som tyst i denna studie. Vid direkta förfrågningar under 

samtalen valde eleverna att inte svara eller svara att de inte vet. De eleverna som räknas som 

tysta under samtalen visade inte upp någon förståelse som gått att kategorisera. 

5.4 Huvudresultat 
Jämförelsen av elevernas svar i för- och efterenkäten har gjorts både individuellt för varje elev 

och i helhet för att visa hur hela klassen utvecklat sina enkätsvar. Jämförelsen i helklass 

redovisas i figur 5 medan en individuell jämförelse för eleven AS redovisas i figur 6. 

Diagrammens x-axel visar vilka kategorier elevsvaren förts in i. Diagrammens y-axel visar hur 

många svar som angetts inom varje kategori. Elevsvaren har kunnat placeras inom flera 

kategorier, eleverna har också ibland angett fler än ett svar på en fråga. Detta göra att y-axeln 

sträcker sig högre än elevantalet.  

Figur 5 visar att den största ökningen i klassens totala kunskap, sett till elevernas enkätsvar, till 

största del skett genom fler svar i den empatiska kategorin samt kategorin där elevernas svar 

innehåller kausala förklaringar. Ökningen i den empatiska kategorin visar att undervisning 

utifrån deliberativa samtal lett till en ökning gällande elevernas kritiska tänkande. Eleverna 

visar också efter samtalen mer medkänsla och kan känslomässigt reflektera utifrån olika de 

olika områden som samtalen berört. I och med ökningen av elevernas kausala förklaringar har 

elevernas medvetenhet kring naturvetenskapliga resonemang ökat. Eleverna har efter samtalen 

blivit bättre på att dra paralleller mellan orsak och verkan. Även elevernas begreppskunskap i 

relation till världens vattenförsörjning har efter samtalen ökat. Nonsenssvaren har i och med 

efterenkäten minskat vilket även det visar på att elevernas kunskaper i världens 

vattenförsörjning ökat genom samtalsundervisningen. 
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Figur 5: Uppvisade uttryck om förståelse i helklass utifrån för- och efterenkäten. 

 

Tabell 1: Olika uttryck om förståelse som elevernas enkätsvar kategoriserats inom samt 

förkortningar för dessa. 

Kategorier Förkortning 

Kontextualisering  K 

Naturvetenskaplig/Geografisk 

beskrivning 

NG.B 

Empati E 

Kausal förklaring KF 

Praktisk handling PL 

Nonsens/Inget svar NON 

 

Trots att många elever valde att inte aktivt delta muntligt i samtalen visar ändå resultaten på 

att dessa elever oavsett delaktighet i samtalen eller inte, har utvecklat sin förståelse för 

problematiken kring världens vattenförsörjning.  

Ett exempel är eleven AS. AS har under alla tre samtalstillfällen av någon anledning valt att 

vara tyst. Vid förfrågan om AS åsikt har AS oftast svarat att hen inte vet. Skulle en bedömning 

gällande AS utveckling av förståelse för världens vattenförsörjning göras endast utifrån 

samtalen skulle bedömningsunderlaget vara väldigt tunt. AS har utifrån kategorierna till 

samtalen inte visat någon kunskap alls. Ser vi istället till AS enkätsvar ser vi att AS redan innan 

samtalen kunde uttrycka mening om världens vattenförsörjning och att hen efter samtalen 

ytterligare utvecklat sin förståelse i ämnet. 

På enkätfrågan vad AS tänker på när hen ser bilden svarar hen i förenkäten att ”det är någon 

som sitter och har picknick på ett varmt ställe”. Detta svar kategoriserades inom kategorin 

naturvetenskaplig/geografisk beskrivning. AS ser utifrån bilden att någon sitter ner och kan 

genom bilden avgöra att platsen är en varm plats. I efterenkäten har AS svar utvecklats på 

följande sätt till samma fråga ”Det sitter någon på ett ställe där det har varit vatten”. Nu lägger 
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AS märke till hur marken under personen ser ut. På grund av någonting har platsen där personen 

sitter torkat och vattnet har försvunnit. AS förklaring har nu fått bedömningen som både en 

naturvetenskaplig/geografisk beskrivning, men också som en kausal förklaring. 

I enkätens andra fråga Varför tror du att vatten tar slut i vissa länder svarar AS i förenkäten att 

”Det torkar för det är så varmt”. Detta svar bedöms som en kausal förklaring. I efterenkäten 

utvecklas svaret ytterligare då AS svarar att ”För dom tar så mycket vatten till bomullen”. I 

detta svar ger AS ett konkret exempel utifrån något vi under samtalet om Aralsjön har 

diskuterat, detta trots att AS under själva samtalstillfället valde att vara tyst. AS ger i och med 

detta svar en kausal förklaring men visar också en återkoppling till det som tidigare diskuterats 

 

 

Figur 6: Individuellt uppvisad förståelse utifrån för- och efterenkäten. 

 

En liknande utveckling som i AS fall återkommer i många av enkätsvaren bland andra elever 

som av någon anledning valt att inte muntligt aktivt delta under samtalen. Många av dessa 

elever visar i efterenkäten att de genom att ha varit närvarande vid samtalen, men inte muntligen 

deltagit, ändå utvecklat sin förståelse i ämnet. 

Enkätens sista fråga som löd Berätta vad du vet om växthuseffekten (Se bilaga 2) besvarades 

endast av två elever på sätt som kunnat anses som uttryck om förståelse. Tanken med frågan 

var att se ifall en fråga med relevans i naturvetenskapsämnet kunde få ökad medvetenhet genom 

deliberativa samtal trots att samtalen i studien aldrig behandlade ämnet i sig. Då endast två 

enkätsvar av alla elevers svar visat tecken på kunskap drar jag slutsatsen att de deliberativa 

samtalen i detta fall inte ökade elevernas medvetenhet i denna fråga. För de flesta elever var 

växthuseffekt ett okänt begrepp som eleverna uppgav att de sällan eller aldrig hört. Många av 

svaren är rena gissningar som till exempel ”Det betyder kanske att det är ett växthus med 

växter” eller ”Man kan sätta blommor där”. De elevsvar som skiljt sig från mängden är ”Jag 

tror att växthuseffekten är något om natur och koldioxid och sånt där” samt svaret ”Värme”.  
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5.5 Svar till studiens forskningsfrågor 
 

Studiens frågeställningar besvaras i korthet nedan och avhandlas sedan ytterligare i studiens 

diskussionsdel. 

- Den första forskningsfrågan löd Hur kan deliberativa samtal utveckla elevers 

medvetenhet gällande världens vattenförsörjning? Av resultatet går det att konstatera 

att eleverna genom de deliberativa samtalen i denna studie främst utvecklat sin förmåga 

att visa empati och sin förmåga att ge kausala förklaringar. 

 

- Den andra forskningsfrågan löd Hur kan deliberativa samtal utveckla elevers kritiska 

tänkande i naturvetenskapsämnet? Genom att eleverna har utvecklat sitt kritiska 

tänkande har de fått större förståelse för vilken problematik det finns gällande världens 

vattenförsörjning, varför problematiken uppstår samt vilka som kan bli drabbade av den. 

Detta visar sig i elevernas utveckling av de empatiska svaren där eleverna exempelvis 

beskriver fattiga människor, torra platser på jorden samt att de utvecklat förmågan att 

se på vattenförsörjning utifrån olika perspektiv, till exempel ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Utvecklingen av elevernas kritiska tänkande visar sig även genom att 

elevernas förmåga att ge kausala förklaringar blivit större efter samtalen. Fler elever kan 

efter samtalen se samband mellan orsak och verkan och utifrån det ge förslag på 

lösningar. 

 

- Ett ytterligare resultat som framkommit genom denna studie är att lärande skett även för 

de elever som under samtalen varit tysta. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Denna studie har genomförts med kvalitativa metoder i form av öppna enkätfrågor och 

fokusgruppsamtal. En kvalitativ metod är jämfört med en kvantitativ metod mer tidskrävande, 

framförallt beträffande analysen av insamlad data.  

Enkäter som undersökningsmetod har överlag fungerat bra. Några elever hade problem med att 

läsa och förstå enkätfrågorna samt att besvara dem skriftligen. En elev upplevde detta så pass 

problematiskt att hen helt avstod från att fylla i enkäten, detta trots att jag erbjöd eleven att jag 

kunde läsa upp frågorna och skriva ner det eleven muntligen svarade. För de andra eleverna 

som upplevde enkäten som problematisk, till följd av att den skriftligen skulle fyllas i, har det 

största problemet varit att dessa elevers enkätsvar varit väldigt kortfattade, inte besvarade eller 

så pass felstavade att jag inte kunde tyda vad denne ville förmedla. Jag har valt att göra enligt 

rekommendationen av Ejlertsson (2014) som skriver att sådana personer bör hamna i 

bortfallsgruppen vid enkätundersökningar. Orsaken till denna problematik har att göra med att 

eleverna är relativt unga och därmed inte utvecklat sin skrivförmåga. En lösning på ett sådant 

problem skulle kunna vara att använda sig av intervjuer istället för enkäter.  

Genom intervjuer skulle eleverna kunna tala fritt och inte behöva känna någon press på sig att 

skriva korrekt. Dock, skulle före- och efterintervjuer med 22 elever vara betydligt mer 

tidskrävande än enkäter. Det skulle också vara svårare att generalisera elevsvaren utifrån en 

intervju då en enkät är mer konstant, det vill säga, frågorna ändras inte och inga nya följdfrågor 

dyker upp medan eleverna fyller i den. En intervju å andra sidan varieras lättare genom att 

exempelvis intervjufrågorna kan ställas på olika sätt och beroende på svaren, kan olika 

följdfrågor bli aktuella att ställa.  Om argumentet för intervjuer är att det inte fordrar 

skrivförmåga, kan det å andra sidan hävdas att elever av olika anledningar inte tycker om att 

tala och att intervjuer i så fall missgynnar dessa. Enkäter kan därför göra det möjligt för tysta 

elever att våga uttrycka sig.  

Under analysarbetet har det varit viktigt att vara induktiv. Det vill säga att jag har försökt vara 

öppen för vad som framkommer ur datamaterialet och av dessa indicier dra slutsatser. Detta 

underlättades av att vare sig samtalen eller enkäterna inte hade några färdiga svarskategorier. 

Dock lägger det större ansvar på mig som forskare att göra rimliga tolkningar. Detta problem 

är något som Larsen (2009) vidare beskriver, även Kylén (1994) tar upp problematiken kring 

att bearbeta svar i en skriftlig enkät med öppna frågor och utan färdiga svarsalternativ. 

Användandet av analysfrågor i studien har varit nödvändigt för att kunna avgränsa studien inom 

ramen för syftet med den. Dock kan analysfrågorna ha gjort att jag inte uppfattat andra resultat 

utifrån studiens empiri. En nackdel i studien är att det inte är säkert att eleverna under samtalen 

eller i enkätsvaren har varit sanningsenliga. Risken finns att jag påverkat eleverna så att de 

svarat saker de tror att jag vill höra, för att de till exempel vill göra ett gott intryck, dölja 

bristande kunskaper, eller att de svarar på sätt som de tror är allmänt accepterat. Detta kan vara 

en överlevnadsstrategi som eleverna utvecklat för att klara sig i skolan. Ifall detta skett är 
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datainsamlingen, enligt Larsen (2009), inte särskilt värdefull. Jag bedömer dock inte att så har 

varit fallet i denna studie. 

Deliberativa samtal, som anses vara en form av filosofiska samtal, behöver ofta ske flera gånger 

under en längre tid än det denna studie kunnat erbjuda för att resultat ska uppnås. Få 

samtalstillfällen riskerar att eleverna inte hinner uppvisa några utvecklade kunskaper då det ofta 

tar tid att få eleverna att dela med sig av sina tankar. Resultatet av denna studie visar trots få 

samtalstillfällen på utvecklad förståelse hos eleverna. En förklaring till det kan vara att 

elevgruppen sedan innan kände sig trygga tillsammans med mig, sannolikt till följd av att jag 

varit i kontakt med eleverna under en tid innan arbetet med denna studie startade.  

Fokusgruppsamtalen i denna studie har ljudinspelats för att sedan transkriberas. 

Videoinspelning av samtalen kan tänkas vara användbart. Jag har dock valt att endast använda 

ljudinspelning eftersom jag ansett att eftersom det är samtal som är intresset i studien bör fokus 

ligga på det som faktiskt sägs under samtalen. Kroppsspråk och liknande är därför inte oviktigt 

men inget jag i den här studien har tagit hänsyn till. En annan anledning till varför 

videoinspelningar inte gjorts är att jag ansett att videoinspelningar kan ha förmågan att göra 

elever obekväma eftersom situationen kan upplevas som onaturlig då eleverna vet om att de 

filmas.  

Loggböcker är något som jag i efterhand tänkt på skulle kunna ha varit bra att använda sig av 

efter varje samtal. I loggböckerna skulle eleverna kunnat ombes skriva om tankar som dyker 

upp efter samtalen. Det här tror jag speciellt skulle passa bra för de tysta eleverna som inte 

pratat under samtalen. Dessa elever skulle via en loggbok få ytterligare en chans att visa upp 

sina tankar om det som vid tillfällets samtalats om. 

6.1.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studien är beskriven och genomförd på ett sådant sätt att en annan 

forskare kan göra om studien och få samma resultat (Bryman, 2011). Reliabiliteten i denna 

studie handlar därför om tillförlitligheten i de enkäter och de samtal som gjorts under 

datainsamlingen. Ljudupptagningsutrustning som använts är diktafon, telefon samt inspelning 

på bärbar dator. Ljudkvalitén med diktafonen blev bra och att ha varje samtal inspelat med tre 

olika utrustningar minimerade risken för missuppfattningar vid transkriberingen. Inför samtalen 

med eleverna var jag påläst om deliberativa samtal som samtalsform. Jag bedömer också att 

metod och analys är så pass väl beskrivna i uppsatsens metodkapitel, att studien har hög 

reliabilitet.  

6.1.2 Validitet 

För att säkerställa att jag undersökt det som studien avsett att undersöka och att resultatet är 

giltigt har det insamlade datamaterialet kontinuerligt granskats och jämförts mot studiens syfte 

och frågeställningar (Bryman, 2011). De kvalitativa metoderna valdes för att de ansågs mest 

lämpliga för studiens syfte. Fokusgruppssamalen gjorde det möjligt att ta del av elevernas 

erfarenheter och uppfattningar. Även enkätens öppet formulerade frågor medförde ett 

datamaterial som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Validitet handlar också om 

till vilka sammanhang som studiens resultat kan generaliseras (ibid.). Jag menar att, det resultat 

som framkommit i denna studie troligtvis har giltighet även i andra sammanhang, det vill säga 

i andra liknande elevgrupper. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie visar främst att deliberativa samtal har lett till ökad förmåga hos 

eleverna att använda empati och kausala förklaringar. Eleverna har genom kommunikation med 

varandra utvecklat en större förståelse för frågor med relevans i naturkunskapsundervisningen. 

En förklaring till detta kan vara att samtalen har låtit eleverna möta olika problem som rör 

världens vattenförsörjning. De har därmed fått möjlighet att erfara en variation av 

problematiken. Sedan tidigare är det känt att lärande handlar om att erfara likheter och 

skillnader (Marton & Booth, 2000). I enlighet med detta synsätt har de olika åsikter som 

framförts gynnat lärandet.  

I de problem som eleverna har diskuterat har de tagit ställning till olika frågor med relevans för 

världens vattenförsörjning, exempelvis varför problem uppstår, var det händer, vem det drabbar 

och hur det kan förhindras. I enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2011), som säger att dagens 

naturvetenskapsundervisning ska göra elever medvetna om samhällsutveckling inom 

naturvetenskapens olika områden samt ge eleverna kunskap om olika redskap för att kunna 

bidra till en hållbar utveckling, har samtalen bidragit till ökad förståelse. Utöver de 

naturvetenskapliga kursplanemålen kan det också konstateras att eleverna uttrycker en ökad 

medvetenhet om normer och värden som är övergripande oavsett skolämnen. I läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer skrivs exempelvis att varje elev ska kunna ”leva sig in i och 

förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv.” (Skolverket, 2011, s.12).  

Många menar att hållbar utveckling handlar om att utveckla pluralistiska synsätt (Kronlid, 2010, 

Sandell et al., 2002, Sund, 2008, Öhman, 2004, 2008). Pluralism fordrar holism 

(helhetstänkande). Von Wright (1988) diskuterar kunskapssyn och olika sätt att förhålla sig till 

del och helhet. Han beskriver att människan har utvecklat en målinriktad, praktisk användning 

av förståendet ”för att förutse förändringar i naturen och vidta åtgärder i avsikt att antingen 

förebygga eller utnyttja dem” (1988, s.32). Vår tids människa experimenterar med vetenskapen 

i ett försök att kunna begripa naturen. Vi kan exempelvis se saker utifrån ett holistiskt synsätt 

där vi försöker förstå helheten genom olika delars egenskaper och funktioner utifrån lagar. Vi 

kan också genom kausala samband försöka att systematiskt jämföra olika fall för att synliggöra 

orsaker och verkan (Von Wright, 1988). Elever ska enligt kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 

2011) i slutet av årskurs 3 utvecklat sin förmåga att ge kausala förklaringar. Exempel på detta 

kan vara att kunna förklara orsak och verkan mellan tyngdkraft och friktion i relation till lek 

och rörelse, berätta om ljus och ljud och relatera till egna iakttagelser eller namnge djur och ge 

exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Resultatet av denna studie pekar på 

att eleverna genom samtalen har utvecklat detta. Fler elever visar i efterenkäten att de kan 

relatera mellan orsak och verkan gällande världens vattenförsörjning. De visar även att de efter 

samtalen är mer medvetna och kan se samband mellan orsakerna till varför problem uppstår 

och vad olika problem kan leda till. 

Elevernas kritiska tänkande har utvecklats med olika komplexitet. Genom enkäten visar 

eleverna att deras tankar till bilden blivit mer kritiska då de innan samtalen skildrade bilden 

med beskrivande ord om vad som syntes på bilden eller utgick utifrån hur landskapet på bilden 
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såg ut och då beskrev det som exempelvis ”sommar”. I efterenkäten är elevernas svar mer 

kritiska och de uttrycker exempelvis att de ser en person som drabbats av torka, de ser någon 

som ser ensam ut och kanske varit med om ett krig. De kan med ord beskriva att området 

personen befinner sig i är utsatt för torka och att det saknas vatten. Eleverna har också i samtalen 

utvecklat sin förmåga till ett mer komplext och kritiskt tänkande. Genom att ha diskuterat 

problematiken gällande världens vattenförsörjning har de fått träna på att prata om vad som kan 

orsaka problem, de har kommit med förslag på lösningar till problemen och tränat på att på ett 

demokratiskt och rättvist sätt lyssna till varandras tankar och åsikter. 

I skolan förväntas det att elever ska tala och senare kunna bedömas utifrån sina muntliga 

prestationer. Det är dock ett vedertaget problem att så inte är fallet för alla elever. Alerby (2012) 

skriver att det är i de tysta mellanrummen som eftertanke och reflektion kan uppstå. Många 

elever i våra skolor upplevs av sig själv eller andra som tysta. Varför en elev upplevs som tyst 

kan vara för att talutrymme inte ges till eller tas av eleven. Tystnaden kan till exempel uppstå 

ur rädsla för att ge felaktiga svar eller rädsla att bli förlöjligad. Innan denna studie var jag 

förberedd på att fokusgruppsamtalen skulle kunna bli ett problem för de elever som inte gärna 

pratar. Något som förvånade var dock att det i slutresultatet tydligt syntes att dessa elever trots 

valet att inte muntligen delta, fortfarande visade på en utveckling av sin förståelse i ämnet.  

Något som konstant sker i skolan är att elever blir bedömda. Bedömning kan exempelvis grunda 

sig i elevernas prestationer eller deras kunskapsutveckling. Denna studie visar att utvecklingen 

av förståelse utifrån samtal inte endast kan bedömas utifrån elevernas muntliga deltagande. De 

tysta eleverna i denna studie visar att de trots tystnad under samtalen har utvecklat sin förståelse. 

Detta framkommer genom att deras svar i efterenkäten avancerats jämfört med förenkäten. De 

visar också i efterenkäten att de trots tystnaden under samtalen kan relatera till sådant som 

diskuterats vid samtalstillfällena. Att endast bedöma ett muntligt deltagande utifrån tillfället då 

eleven förväntas delta muntligen är därför inte hållbart. Elever kan av olika orsaker ha valt att 

vid tillfället inte prata. Alerby lyfter Jensens (1973) forskning som anser att tystnad har olika 

effekter och funktioner. Varje funktion har i sin tur ett negativt och positivt värde. Jensen 

beskriver bland annat att tystnad kan hålla samman personer men även separera dom, tystnad 

kan verka läkande men också kränkande, tystnad kan ge oss nya insikter men också undanhålla 

information, tystnad kan skapa samtycke men också meningsskiljaktigheter, tystnad kan skapa 

eftertänksamhet men också mental inaktivitet (ibid.). Alerby (2012) påpekar att elever kan bli 

tvingade till tystnad genom exempelvis hierarkier i klassrummet. Elever i denna studie kan 

alltså ha haft viljan att delta muntligt men inte kunnat göra det. Därför visar denna studie på att 

bedömning utifrån endast samtalsunderlag kan anses vagt i vissa elevers fall. 

Studiens sista enkätfråga som löd Berätta vad du vet om växthuseffekten fick för få relevanta 

svar för att någon slutsats kring elevernas utveckling i frågan ska kunna dras. Varför frågan var 

med från första början var för att jag genom denna fråga ville ta reda på om eleverna genom 

deliberativa samtal med fokus på frågor om världens vattenförsörjning i relevans till det 

naturvetenskapliga ämnet, kunde uppvisa en generell utveckling i ett liknande ämne som 

exempelvis växthuseffekten, trots att växthuseffekten i sig aldrig diskuterades under samtalen. 

Någon sådan generell kunskapsutveckling uppstod inte bland eleverna. En elev av 22 nämner 

under sin för- och efterenkät att hen hört talas om det och hen kopplar ihop det med koldioxid. 
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En annan elev skriver i efterenkäten att det har med värme att göra. Dock är dessa två elevers 

svar ett undantag då de andra eleverna valt att ofta besvara frågan med att de inte vet någonting 

om det.  

6.3 Avslutande diskussion 
Studiens resultat visar att deliberativa samtal i klassrummet är ett effektivt sätt att utveckla 

elevers förståelse. Den deliberativa samtalsformen uppmärksammas idag mer och det är en 

fungerande samtalsform i skolsammanhang eftersom den övar upp elevernas förmåga att 

lyssna, respektera varandra och den bjuder även in till samtal på ett sätt som jag i studien upplevt 

som positivt för eleverna. Utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv utvecklas och förändras 

ords betydelse i och med att barnet utvecklas (Vygotskij, 2001). En slutsats av denna studie är 

att samtal i klassrummet kan gynna alla elever om samtalet tillåter alla elever att inte endast 

muntligen reflektera över det som samtalats. Genom ifrågasättande och tillåtelse till uppvisande 

av olika åsikter kan eleverna stärka sitt kritiska tänkande och implementera förmågan att vara 

kritisk i såväl det vardagliga livet som i andra skolämnen. Naturvetenskapsämnet har i de lägre 

årskurserna under lång tid inneburit praktiskt arbete som laborationer och liknande. Samtal i 

naturvetenskapsämnet kan därför ses som ytterligare ett steg mot en skola i sociokulturellanda. 

Jag anser att studien kan vara av intresse för lärarstuderande och yrkesverksamma lärare i 

grundskolan, då den ger kunskap om att deliberativa samtal är en lärandeform som låter 

eleverna utvecklas genom att lyssna till varandras åsikter. Inte bara i det naturvetenskapliga 

ämnet fungerar samtalen utan jag anser att de går att använda i alla skolämnen.  

6.3.1 Vidare forskning 

Studiens försök att se om eleverna genom de deliberativa samtalen utvecklade en generell 

förmåga misslyckades eftersom för få svar på frågan om växthuseffekten inkom och slutsats 

kring en generaliserande förmåga kunde därför inte göras. Ett förslag till vidare forskning är 

därför att genomföra en likvärdig studie i större omfattning för att se i vilken mån eleverna kan 

utveckla förmågan att generalisera. Det kan också vara relevant att undersöka i vilken mån 

lärare i skolan bedömer muntlig delaktighet endast utifrån samtal, värdesätter lärare själva 

talandet som viktigare än förmågan att lyssna och reflektera tyst. Detta anser jag som relevant 

då denna studie visat på att elever säkerligen kan utveckla sin förståelse med hjälp av samtal 

trots att de under samtal är tysta.  
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Bilaga 1 
 

2015-03-15 

Till vårdnadshavare för elever i klass 3 vid exempelskolan 

I samråd med lärare och rektor har ditt barns klass blivit utsedd att delta i en studie som en 
del av mitt examenarbete. Examensarbetet handlar om hur deliberativa samtal kan utveckla 
elevernas förståelse för en fråga med relevans för naturvetenskap. Deliberativa samtal är en 
samtalsform där varje deltagare får chans att framföra sin uppfattning. Samtalets fokus 
ligger på att komma fram till gemensamma ställningstaganden och beslut genom att lyssna, 
fundera på sina egna och andras argument, samt ta hänsyn till olika värderingar och 
konsekvenser. I studien har jag valt att ta reda hur elevernas medvetenhet gällande världens 
vattenförsörjning kan utvecklas genom deliberativa samtal. Studien genomförs av mig 
Regina Kamali, student vid Luleå tekniska universitet. 

Ditt barns klass kommer vid tre tillfällen under vecka 13-14 besökas av mig för att vid de 
olika tillfällena samtala om världens vattenproblematik. Vid dessa tillfällen kommer 
ljudinspelning av samtalen att ske. Ljudinspelningarna kommer senare transkriberas och i 
viss mån användas i examensarbetet.  

Vid publicering av examensarbetet kommer ert barns identitet inte att röjas. Ingen 
information kommer således att kunna knytas till just ditt barn. Inga ljudupptagningar med 
eleverna kommer att publiceras utan att i så fall ha föregåtts av särskilt medgivande av såväl 
barn som dess vårdnadshavare. 

Av forskningsetiska skäl måste du som vårdnadshavare ge mig ditt godkännande för att ditt 
barn får vara med i klassrummet under denna studie. 

Har du frågor kring studien får du gärna höra av dig till mig. Tack för ditt svar! 
Regina Kamali 
 

 
Ja, mitt barn får delta i studien. 
 
Nej, mitt barn får inte delta. 

Namnunderskrift………………………………………………….. 
Dokumentet återlämnas senast den 20: mars till klassläraren 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Titta på bilden 

 
 

 

Vad tänker du på när du ser bilden? 

 

Varför tror du att vatten tar slut i vissa länder? 

 

Hur tror du man kan göra för att alla ska ha vatten? 
 

Berätta vad du vet om växthuseffekten 


