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Utveckling av undervisning kring 
samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll – 
utmaningar och möjligheter 
Ulrika Bossér 

Linnéuniversitetet 

Sammanfattning 

Undervisning kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, 

SNI, är ett sätt att främja elevers utveckling av naturvetenskaplig med-

borgarbildning och handlingskompetens. Undervisning kring SNI inne-

bär ofta betydande inslag av elevdeltagande och öppenhet för en rad 

olika perspektiv, vilket kan innebära utmaningar för lärare. Syftet med 

den här artikeln är att presentera och diskutera några resultat från en 

avhandling där lärares utveckling av undervisning kring SNI har stu-

derats. I avhandlingen har inspelningar av två lärares gemensamma 

reflektioner kring utveckling av undervisning kring SNI och inspel-

ningar från de två lärarnas lektioner analyserats. Lärarna undervi-

sade i kursen Naturkunskap 1b på det Samhällsvetenskapliga program-

met. Resultaten visar att utmaningar som lärare kan möta handlar om 

elevdeltagandet i undervisningen och om att balansera mellan olika 

mål med undervisningen. Dessutom synliggörs strategier som de två 

lärarna använde i undervisningen och dessa strategier diskuteras i re-

lation till utmaningar och mål med undervisning kring SNI. En för-

hoppning är att kunskap om dessa utmaningar och strategier kan 

hjälpa lärare att ha beredskap att möta utmaningar med att undervisa 

kring SNI. Vidare introduceras begreppet positionering som ett analy-

tiskt redskap som kan användas av lärare för att reflektera kring 

aspekter av undervisningspraktiken i relation till de mål de vill uppnå.  

Inledning 

Dagligen möter vi frågor med ett naturvetenskapligt innehåll som debatteras och 

har en stor betydelse i samhället. Är det riskfritt att äta genmodifierade livsme-

del? Bör alla föräldrar vaccinera sina barn mot mässling? Vilka åtgärder bör vid-
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tas i samhället för att bromsa den globala uppvärmningen? Dessa frågor kan be-

nämnas samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll, SNI (Ekborg m.fl., 

2016). SNI kännetecknas av att de har kopplingar till naturvetenskap, men de är 

också värdeladdade och involverar ofta intressekonflikter och saknar därmed 

givna lösningar och rätta svar. Media rapporterar ofta om dessa frågor och den 

information som presenteras kan vara ofullständig eller motsägande (Ratcliffe & 

Grace, 2003). Kunskaper i och om naturvetenskap är nödvändiga för att kunna 

förstå en SNI, granska argument i frågan och bilda sig en egen uppfattning, men 

det är inte tillräckligt. Ofta krävs även etiska, sociala och ekonomiska övervägan-

den.  

På grund av sin komplexa och öppna karaktär lämpar sig SNI för att elever 

ska få träna på att granska och värdera information med ett naturvetenskapligt 

innehåll och formulera egna ståndpunkter, men också förstå hur det kommer sig 

att man kan komma fram till olika ståndpunkter och beslut. Dessa förmågor är 

en del av det som brukar kallas en naturvetenskaplig medborgarbildning (Skol-

verket, 2011a). De betonas i målen för skolans naturvetenskapliga ämnen och är 

särskilt framträdande i ämnet Naturkunskap på gymnasiet (Skolverket, 2011b). 

Ett övergripande mål med undervisningen är att eleverna utvecklar handlings-

kompetens. Handlingskompetens beskrivs som att eleven ska kunna ”se sin egen 

roll i aktuella samhällsfrågor” och ”utifrån insikten om sin egen roll /…/ formu-

lera förslag till förändring och på så sätt delta i och påverka samhällsfrågor (ibid. 

s. 1).   

För att eleverna ska få möjlighet att formulera egna ståndpunkter och sam-

tidigt få insikter i och förståelse för andras perspektiv och ställningstaganden så 

behöver undervisningen ge eleverna möjlighet att diskutera och argumentera 

kring olika SNI. Tidigare forskning har visat att sådan undervisning med bety-

dande inslag av elevdeltagande och öppenhet för en rad olika perspektiv kan in-

nebära stora utmaningar för lärare (Sadler, 2011), men också för elever (Zeidler, 

Applebaum & Sadler, 2011). En förklaring till lärarnas utmaningar kan vara att 

traditioner inom naturvetenskaplig undervisning som fokuserar på naturveten-

skapliga fakta och begrepp har stort inflytande över lärare i naturvetenskapliga 

ämnen (Leden, Hansson, Redfors & Ideland, 2015; Lunde, 2014; Lundqvist & 

Sund, 2018). För elever kan undervisning kring SNI innebära att de blir utma-

nade i sina invanda elevroller där de vet vad som förväntas av dem (Ideland & 

Malmberg, 2012). 

Syftet med den här artikeln är att presentera några resultat från min av-

handling (Bossér, 2018). Inom ramen för avhandlingsarbetet följde jag under två 

läsår två gymnasielärare som arbetade med SNI i kursen Naturkunskap 1b. Lä-

rarna hade teoretiska kunskaper om undervisning kring SNI från en fortbild-

ningskurs om 15 högskolepoäng, men de hade inte tidigare använt SNI i sin 

undervisning. De arbetade därför under dessa två läsår med att utveckla under-

visning kring SNI. Ett mål med avhandlingen var att synliggöra olika strategier 
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som lärarna använde i undervisningen och att diskutera dessa i relation till utma-

ningar och mål med undervisning kring SNI. Min utgångspunkt var att när lärare 

utvecklar och förändrar sin undervisning är det viktigt att de kan ta avstamp i det 

som de redan gör och den kunskap de har. Här kan forskning bidra genom att 

synliggöra och sprida kunskap om lärares praktik, men också genom att introdu-

cera och utveckla begrepp som gör det möjligt att beskriva och problematisera 

särskilda aspekter av praktiken (Wickman, 2012).  

De resultat som presenteras här rör utmaningar med undervisning kring 

SNI som handlar dels om elevdeltagande dels om att balansera mellan olika mål 

med undervisningen. Resultaten handlar också om strategier som de två lärarna 

föreslog eller använde sig av i sin undervisning som hör ihop med dessa utma-

ningar. Avslutningsvis diskuterar jag vilka möjligheter för utveckling av under-

visning kring SNI som har kommit fram genom att på detta sätt synliggöra 

aspekter av dessa två lärares praktik. Resultaten bygger på analyser av ljud- och 

videoinspelat material. Det rör sig om inspelningar från sex möten där de två lä-

rarna gemensamt reflekterade kring sin undervisning och från sex av lärarnas 

lektioner på det Samhällsvetenskapliga programmet. 

Att stödja och visa värdet av elevers deltagande 

De två lärarna i studien strävade efter att undervisningen skulle ha betydande 

inslag av elevdeltagande med en öppenhet för en rad olika perspektiv på de SNI 

som behandlades. En utmaning som de ställdes inför var att många av eleverna 

inte gärna deltog i diskussioner och argumentation kring SNI. Det kom till uttryck 

genom att endast ett fåtal elever var aktiva och delade med sig av sina idéer, fram-

för allt i helklassdiskussioner.  

Resultaten från studien tyder på att lärarna mot bakgrund av denna utma-

ning blev mer medvetna om att de på olika sätt behövde stödja elevernas delta-

gande. Det handlade om att organisera undervisningen så att eleverna fick möj-

lighet att förbereda sig på olika sätt inför diskussioner. Eleverna fick till exempel 

läsa bakgrundsmaterial där olika intressegrupper fanns representerade för att ha 

något att utgå ifrån i diskussionen. De kunde också få förbereda sig i mindre grup-

per innan en helklassdiskussion genomfördes, för att fler idéer skulle komma 

fram i diskussionerna. Dessutom lät lärarna ibland elever reflektera skriftligt 

kring en särskild frågeställning. Lärarna lät sedan dessa reflektioner anonymt 

ligga till grund för vidare diskussioner i samtalet. På så vis kunde en mångfald av 

perspektiv komma fram i undervisningen, trots att eleverna inte alltid ville delta 

muntligt.  

Resultaten tyder också på att lärarna blev mer medvetna om att de behövde 

visa att det var värdefullt att eleverna deltog i diskussionerna. Det handlade till 

exempel om att bygga vidare på idéer som eleverna bidrog med i diskussionerna, 
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så att det blev meningsfullt för dem att delta. Lärarna kunde göra det genom att 

genomföra diskussioner i två steg, där det som eleverna förde fram i en första 

diskussionsrunda bildade underlag för en efterföljande diskussion. Det handlade 

också om att bemöta elevers oro och frustration när allvarliga problem, till exem-

pel global uppvärmning, behandlades i undervisningen. Sådana ämnen väckte 

ibland starka känslor hos eleverna och dessa kom till uttryck när eleverna upp-

muntrades att dela med sig av sina perspektiv. Ett sätt för lärarna att bemöta 

detta var att de lyfte fram positiva exempel och områden där det sker framsteg 

inom forskning och utveckling. Det handlade inte om att förringa problemen eller 

elevernas negativa känslor, utan om att presentera en nyanserad bild med både 

hot och möjligheter.  

Att balansera mellan olika mål 

Resultaten från avhandlingen tyder på att en annan utmaning för de två lärarna 

var att balansera mellan olika mål med undervisningen. Ett mål med undervis-

ning kring SNI är, som nämnts tidigare, att eleverna utvecklar handlingskompe-

tens. Undervisningen syftar alltså till att främja elevernas insikt om sin egen möj-

lighet att delta i diskussioner och beslut rörande SNI. Samtidigt ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla specifika ämneskunskaper och förmågor. Det finns ingen 

motsättning mellan dessa mål, men resultaten tyder på att lärarna upplevde en 

rad spänningar som de måste hantera.  

Som ett led i att främja elevernas handlingskompetens betonade lärarna att 

de ville att eleverna skulle utveckla sin självständighet. Det handlade om att ele-

verna skulle lära sig att själva söka och värdera information. De skulle också träna 

på att dra egna slutsatser utifrån den information de hade. Lärarna uttryckte dock 

oro över att om eleverna fick arbeta för självständigt så skulle de kanske inte dra 

rimliga slutsatser och inte utveckla tillräcklig ämneskunskap. När det gäller att 

hantera den här spänningen så tyder resultaten på att lärarna var osäkra på hur 

de skulle agera i klassrummet. I ett av samtalen där lärarna reflekterar kring sin 

undervisning undrar till exempel den ena läraren ”Hur länge ska jag låta dem 

göra fel?”. När han talar om hur han agerar i klassrummet så säger han att  

Jag försöker att inte säga så mycket, jag måste hålla igen. 
Jag ska säga tillräckligt mycket så de förstår uppgiften 
men jag ska inte säga svaret till dem. /…/ Jag vill att de 
förstår uppgiften så att de gör den rätt, så som jag har 
tänkt mig, så de vet vad det är jag är ute efter.  

Här finns det alltså en spänning mellan att låta eleverna arbeta självständigt och 

”hålla tillbaka” och att styra så att eleverna arbetar mot avsedda mål. I mina ana-

lyser av inspelningarna från lärarnas lektioner var jag därför intresserad av att 
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identifiera strategier som lärarna kunde använda för att hantera den här spän-

ningen. Begreppet positionering (van Langenhove & Harré, 1999) visade sig an-

vändbart för detta ändamål. 

Positionering som analytiskt redskap  
I analyserna av inspelningarna från lärarnas lektioner användes bland annat be-

greppet positionering. Positionering handlar om att deltagare i en interaktion kan 

ta eller bli tilldelade en roll att spela i det aktuella sammanhanget. Den aktuella 

rollen hör ihop med en viss ramberättelse (storyline), som handlar om hur del-

tagarna tolkar den situation de deltar i. En viss ramberättelse ger ett visst hand-

lingsutrymme för dem som deltar och innebär särskilda förväntningar, skyldig-

heter och rättigheter för deltagarna. I en undervisningssituation kan till exempel 

en elev utgå från en ramberättelse som handlar om att undervisning innebär att 

läraren ska presentera och förklara fakta som eleven ska memorera. Läraren är 

alltså positionerad som en kunskapsförmedlare och eleven som en mottagare. 

Både ramberättelserna och därigenom också positionerna kan skifta under inter-

aktionens gång. Det är dessutom inte säkert att deltagarna utgår från samma 

ramberättelser, det vill säga de kan tolka situationen olika. 

I mina analyser undersökte jag bland annat hur eleverna blev positionerade 

av läraren och hur de positionerade sig själva som deltagare i klassrumsprakti-

ken. Resultaten presenteras nedan tillsammans med en diskussion om hur dessa 

resultat kan användas för att hantera utmaningen att balansera mellan olika mål 

med undervisning kring SNI.  

Positionering i lärar-elevinteraktioner om SNI 
Resultaten visar att eleverna kunde positioneras på olika sätt som deltagare i 

klassrumspraktiken1. De kunde till exempel positioneras som mottagare av in-

formation som förmedlades av läraren eller som självständiga. I interaktionen 

som återges nedan ser vi till exempel hur läraren positionerar eleverna som själv-

ständiga. 

Ellen: Vad är bäst att ha etanol eller el? 
Läraren: Det är väl en bra sak att ta reda på? 
Erik: Ja men det är sånt vi frågar dig ju det är ju du som…  
/…/ 
Läraren: Ta det som en liten fråga där ni fördjupar er och 

                                                             
1 En mer detaljerad beskrivning av hur begreppet positionering kan användas 
som ett redskap för att analysera lärar-elevinteraktioner kring SNI presenteras i 
Bossér och Lindahl (2019). Där presenteras även resultat som handlar om hur 
eleverna positioneras som deltagare i diskussioner och beslut rörande SNI. 
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titta vad är det för fördelar med etanol vad är det för för-
delar med el vad är det för nackdelar med båda 

Eleverna diskuterar här vilket bilbränsle som är mest miljövänligt och vänder sig 

till läraren för att få svar. De verkar utgå från en ramberättelse där de är beroende 

av läraren på så sätt att läraren är positionerad som kunskapsförmedlare och ele-

verna som mottagare. Läraren däremot undviker att svara på elevernas fråga och 

positionerar dem istället som självständiga, på så vis att de själva ska söka in-

formation och försöka komma till en slutsats. Eleverna motsätter sig denna po-

sition, kanske för att de blir utmanade i sina invanda elevroller, men läraren ger 

inte med sig utan föreslår hur de kan komma vidare. Han positionerar därmed 

sig själv som en handledare. De lärar-elevpositioner som kommer till uttryck i 

den här interaktionen är alltså i linje med målet att främja elevernas självstän-

dighet. 

I följande utdrag positioneras eleverna istället som mottagare av informat-

ion, och således som mer beroende av läraren.  

Linda: Vad är nettoutsläpp? 
Läraren: Jo då är det så här ni har ju lärt er när vi gick 
igenom kolets kolets kretslopp va att växter tar ju upp kol-
dioxid det är ju det de använder i fotosyntesen 
Flera elever: mm 
Läraren: Det är ni med på, så att koldioxid som släpps ut 
det tas också upp av växterna hela tiden /…/ och när man 
menar nettoutsläppen då menar man då att då ska det inte 
2050 ska det inte släppas ut mer koldioxid än vad som tas 
upp av växterna 

Lindas fråga där hon ber läraren förklara begreppet nettoutsläpp tyder på att hon 

utgår från en ramberättelse där läraren är positionerad som expert och kunskaps-

förmedlare och eleverna som mottagare. Läraren tar upp positionen som kun-

skapsförmedlare och börjar förklara begreppet. Han bekräftar därmed elevernas 

positioner som mottagare. De lärar- elevpositioner som kommer till uttryck i den 

här interaktionen är i linje med målet att eleverna ska utveckla specifik ämnes-

kunskap. 

Att på det här sättet identifiera och beskriva olika lärar-elevpositioner och 

hur de är förenliga med särskilda mål gör det möjligt att diskutera strategier som 

lärare kan använda för att hantera utmaningen att balansera mellan olika mål. 

Utifrån de få exempel som presenteras här kan man till exempel föreslå att lära-

ren medvetet undviker att positionera sig som expert och presentera färdiga slut-

satser för eleverna när det gäller frågor om bra eller dåligt, rätt eller fel. Det kan 

läraren göra om han eller hon vill att eleverna ska bli mer självständiga i det av-

seendet. Däremot kan läraren välja att ta på sig rollen som expert och kunskaps-

förmedlare när det gäller det naturvetenskapliga innehållet, för att på så sätt 

hjälpa eleverna att utveckla specifika ämneskunskaper.  
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Att synliggöra och problematisera lärares praktik – ett sätt 
att utveckla framgångsrik undervisning kring SNI? 

Som resultaten från den här avhandlingen visar kan en utmaning med att under-

visa kring SNI vara att få fler än ett fåtal elever att delta i diskussioner och argu-

mentation kring SNI. Lärare behöver därför på olika sätt stödja och uppmuntra 

elevers deltagande. En annan utmaning kan vara att balansera mellan olika mål 

med undervisningen, vilket innebär att läraren behöver agera på olika sätt i sam-

spelet med eleverna i klassrummet. En förhoppning är att kunskap om dessa ut-

maningar och strategier kan hjälpa lärare att ha beredskap att möta utmaningar 

med att undervisa kring SNI. 

En utgångspunkt i avhandlingen var att när lärare utvecklar och förändrar 

sin praktik är det viktigt att de kan ta avstamp i det som de redan gör och den 

kunskap de har. En viktig uppgift för forskning med relevans för skolan är därför 

att synliggöra och sprida kunskap om lärares praktik. En annan är att introducera 

och utveckla begrepp och ramverk som gör det möjligt att problematisera sär-

skilda aspekter av praktiken. Resultaten visar att begreppet positionering skulle 

kunna användas för detta syfte. En förhoppning är att även lärare ska kunna an-

vända begreppet positionering för att reflektera kring sin egen praktik, individu-

ellt eller gemensamt, i relation till de mål som de vill uppnå med undervisningen. 

Om lärare finner det användbart återstår för framtida forskning att visa.  
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