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Science education for democracy and 
sustainable development 

Abstract 
This licentiate dissertation is about the democratic aspects of science education. 
264 student teachers provided their written reflections on various arguments for 
scientific knowledge and literacy, often situating these in relation to their own 
school experiences. Many of them believe that scientific literacy is necessary, 
particularly for dealing with social issues related to nature and the environment. 
Also, many of them have missed – and are now requesting – democratic argu-
ments in science education, describing current methods of science education as 
difficult, boring, and old-fashioned. They are surprised to see that scientific liter-
acy and education can be motivated for democratic purposes, but they also report 
experiencing a clash between democracy and science with regard to both content 
and educational methods.  

The lack of democracy aspects in science education and the contrast between 
subject matter and democracy form the starting point of this project, which prob-
lematises the relationship between teachers’ two main tasks: teaching subject 
matter and fostering democratic citizens. Supported by socio-cultural perspec-
tives on learning as well as research into the importance of dialogue for educa-
tion in both subject matter and democratic competence, I propose that dialogue-
based efforts could help bridge the gap between subject matter and democracy in 
science education. By democracy, I primarily refer to deliberative processes in 
which participants engage in mutual communication to discover how well their 
own and others’ arguments hold up when seen from a universal perspective. The 
idea that deliberative discussions are of both democratic and educational impor-
tance suggests that this type of dialogue can be seen as one possibility to inte-
grate the teaching of subject matter and democratic competence.  

I suggest that education for sustainable development is a conceivable way to 
integrate discussions about complex social issues and scientific facts. I also out-
line a possible teaching scenario in which pupils engage in deliberative discus-
sions on a theme involving these areas. 

 



  
 

Naturvetenskaplig utbildning för demokrati 
och hållbar utveckling 

Sammanfattning 
Avhandlingen behandlar demokratiaspekten i naturvetenskaplig undervisning. 
264 lärarstudenter har skriftligen reflekterat över olika argument för naturveten-
skaplig kunskapsbildning, och då ofta satt dessa i relation till egna skolerfarenhe-
ter. Flertalet menar att naturvetenskapliga kunskaper är nödvändiga, framför allt 
för att hantera samhällsfrågor om natur och miljö. Många har saknat och efter-
frågar demokratiargument i naturvetenskaplig ämnesundervisning, vilken de be-
skriver som svår, tråkig och omodern. De ser med förvåning att naturvetenskap-
lig kunskap kan motiveras av demokratiskäl, men de uttrycker att de snarast upp-
levt en motsättning mellan demokrati och naturvetenskap, vad gäller såväl inne-
håll som undervisningsformer.   

De upplevda bristerna på demokratiaspekter och motsättningarna mellan ämne 
och demokrati i naturvetenskaplig undervisning blev utgångspunkt för det fort-
satta arbetet, som belyser förhållandet mellan lärarens dubbla uppgift; ämnes-
uppdraget och demokratiuppdraget. Denna tudelade uppgift innebär, som jag ser 
det, att lärarstudenter bör träna möjliga vägar att förmedla och förankra samhäl-
lets och demokratins värdegrund inom ramen för sin ämnesdidaktiska utbildning.  

Med stöd i sociokulturellt perspektiv på lärande samt forskning kring samta-
lets betydelse för såväl ämnesmässigt lärande som demokratisk utveckling före-
slår jag samtalsinriktade ansatser för att överbrygga klyftan mellan ämne och 
demokrati i naturvetenskaplig undervisning. Med demokrati avser jag främst de-
liberativa processer där deltagarna i en ömsesidig kommunikation prövar hur 
långt egna och andras argument håller i ett universellt perspektiv. Tanken om det 
deliberativa samtalets såväl demokratiska som kunskapsutvecklande betydelse 
gör att sådana samtal kan ses som en möjlighet att i undervisningen integrera 
ämnesuppdraget med demokratiuppdraget.  

Jag föreslår hållbar utveckling som ett tänkbart undervisningsområde för inte-
grativa ansatser i form av samtal kring komplexa samhällsfrågor med naturve-
tenskapligt faktainnehåll. Jag skisserar även ett tänkt undervisningsscenario med 
deliberativa elevsamtal kring ett tema med sådant innehåll. 

 



  
 

Förord 
 

Medvetandet avspeglar sig i ordet, såsom solen i en liten vattendroppe. 
Ordet förhåller sig till medvetandet som den lilla världen till den stora, 
Som en levande cell till organismen och som atomen till kosmos.  
Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet  
är det mänskliga medvetandets mikrokosmos. 
 
Sidan 474 i ”Tänkande och språk” av Lev S. Vygotskij (1934/2005). 
 

 
I dessa ord, formulerade av en av de mest inflytelserika utbildningsteoretikerna i 
modern tid, upplever jag att naturvetenskap förenas med samtal, det vill säga 
muntlig kommunikation. En strävan i avhandlingsarbetet har varit att på olika 
sätt belysa detta förenande. 

Jag påbörjade avhandlingsarbetet hösten 2003. Under arbetets gång har jag 
stöttats från många håll. Jag är mycket tacksam för att Växjö universitet möjlig-
gjorde min kompetensutveckling genom ekonomiskt stöd via delprojektet ”Aka-
demisk kunskap och medborgerlig kompetens” i forskningsprofilen ”Utbildning 
och didaktik”. Arbetskamraterna på kemiavdelningen, institutionen för teknik 
och design och lärarutbildningens kansli samt vännerna i licentiandgruppen och i 
forskarnätverket ”Utbildning och hållbar utveckling” har uppmuntrat och stöttat 
längs vägen. Tack allesammans!   

Några enskilda personer vill jag tacka särskilt. Mats Lindahl (huvudhandleda-
re) kom med värdefulla synpunkter när jag med kort varsel behövde närmast 
omedelbar hjälp. Lena Fritzén (biträdande handledare) har på alla tänkbara sätt 
uppmuntrat och stått bi. Stort tack till Ulf och Solveig som granskat språk och 
struktur samt Olof som hjälp mig med figurer och finesser. Ett speciellt tack rik-
tas till Anna som noga hållit reda på diviserna och med god känsla för ”timing” 
ömsom stöttat, bromsat och knuffat på.   

Familjen har gjort sitt bästa för att förstå varför och vad jag skrivit. Tack Tho-
mas, Emma, Frida, Oskar och Viktor för ert stora tålamod! 
 
    
 
 
 
 
 

Växjö i september 2007 
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2. Introduktion 
I mitt arbete som lärarutbildare i biologididaktik hade jag under tre år förmånen 
att få möta Växjö universitets samtliga lärarstudenter under deras första studie-
termin. Dessa möten ägde rum inom ramen för en obligatorisk kurs i hållbar ut-
veckling. Under ett av kursmomenten fick studenterna först läsa boken Naturve-
tenskap som allmänbildning (Sjøberg, 2000). Författaren lyfter bland annat fram 
demokratiskäl i sin argumentation för naturvetenskaplig kunskapsbildning.     
Lärarstudenterna fick sedan skriva en reflekterande text om sin egen syn på be-
hovet av naturvetenskaplig kunskap. Texterna speglade deras erfarenheter av hur 
den naturvetenskapliga undervisningen sett ut, men även deras förhoppningar 
kring vad naturvetenskaplig undervisning skulle kunna vara. Textanalysen visade 
att många upplevt den naturvetenskapliga undervisningen som tråkig och omo-
dern och att de därför absolut inte velat läsa vidare inom naturvetenskapliga äm-
nesområden.  För dem var det inte tillräckligt intressant att på ett naturvetenskap-
ligt/tekniskt korrekt sätt kunna förklara och förstå hur något fungerar – vilket de 
anser att skolundervisningen fokuserat på.  De blev inte engagerade. Flera av 
dem menar att de inte tränats i att diskutera, argumentera och ta ställning efter-
som det mesta, i synnerhet inom fysiken och kemin, redan var ”bevisat och be-
stämt”. Argumentet att naturvetenskapliga kunskaper och naturvetenskaplig un-
dervisning bidrar till samhällets och individens demokratiska utveckling verkade 
obekant för studenterna. Flera av dem beskrev att de snarare upplevt det motsat-
ta, det vill säga att den naturvetenskapliga undervisningen mer än annan ämnes-
undervisning karakteriserats av auktoritärt innehåll och arbetssätt. De hade heller 
inte blivit klara över de naturvetenskapliga ämnenas legitimitet i skolan.  Lärar-
studenterna efterfrågade en naturvetenskaplig undervisning där kommunikation, 
etiska och moraliska resonemang samt existentiella och känslomässiga frågor  
ingår. 

Dessa texter blev min inspirationskälla för att påbörja arbetet med denna av-
handling, Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling. Att 
många lärarstudenter upplevt brist på demokratiaspekter i naturvetenskaplig    
undervisning och även en motsättning mellan ämne och demokrati blev utgångs-
punkt för mina studier. Jag beslutade mig för att ur olika aspekter belysa relatio-
nen mellan naturvetenskap och demokrati och studera möjliga vägar att i under-
visningen överbrygga brister och motsättningar dem emellan.  



 3 
 

2.1 Inledning 
En student som påbörjar sin lärarutbildning vid Växjö universitet brukar under 
första studieveckan få uppgiften att besvara några frågor kring kunskap, lärande 
och lärarrollen. Svaren ligger till grund för studentens återkommande självreflek-
tion kring den egna kunskapsutvecklingen under den första terminen. En genom-
gående erfarenhet är att framför allt studenter som inriktar sig på verksamhet i 
gymnasieskolan och grundskolans senare år uttalat fokuserar på uppgiften att 
förmedla ämneskunskaper när de besvarar frågan Vilken är lärarens roll? Efter 
bland annat läroplansteoretiska studier utvecklas bilden av lärarens roll då stu-
denten ser att styrdokumenten gör klart att skolans och därmed lärarens uppdrag 
är mer omfattande än ett renodlat ämneskunskapsuppdrag. Skolan ska även 
”överföra grundläggande värden” (Riksdagen, 2006a, s.5) för ett gott liv som 
demokratisk samhällsmedborgare.  

Till de gemensamma uppgifterna för lärare hör även att inkludera miljöper-
spektivet i ämnesundervisningen (Riksdagen, 2006a, s.6; Riksdagen 2006b, s. 5). 
Det som förut benämndes ”miljöundervisning” och hanterades av biologilärare 
på skolorna har efter hand utvecklats till en uppgift för alla lärare i form av      
utbildning för hållbar utveckling. Uppgiften har prioriterats så högt att den till 
och med tagits upp i examensbeskrivningen1 för lärare i form av ett specificerat 
kunskapsmål som studenten måste ha nått för att få ut sin lärarexamen, nämligen 
att kunna ”orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frå-
gor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden”(Riksdagen, 1977).   
Lärare har alltså ett särskilt ansvar i arbetet för en hållbar utveckling, vilket i sin 
tur ställer specifika krav på lärarutbildningen, där blivande lärare ska förberedas 
på uppgiften att utbilda för hållbar utveckling. 

I förhållande till tidigare miljöundervisningstradition2 ställer utbildning för 
hållbar utveckling tydliga krav på ett tvärvetenskapligt innehåll där såväl natur-
vetenskapliga orsakssamband som samhälleliga aspekter som demokrati- och 
rättvisefrågor måste behandlas.  Det innebär att undervisning för hållbar utveck-
ling kräver lärare med såväl naturvetenskapliga kunskaper som god förankring i 
samhällets grundläggande värdesystem och sociala samspel, till exempel demo-
kratin. Lärarutbildningen ges därmed ansvaret för att blivande lärare utvecklar 
nödvändiga kunskaper och kompetenser under sin utbildningstid. I mitt avhand-
lingsarbete har jag intresserat mig för detta ansvar.  

––––––––– 
1 Detta avser examensbeskrivningen i HSF bilaga 2 (Riksdagen, 1977) f.o.m. 2001 och fram till 1 maj 

2007. 
2 En beskrivning av utvecklingen från ”miljöundervisning” till ”undervisning för hållbar utveckling” 

presenteras i forskningsöversikten Björneloo (2004) samt i Sandell  och Östman. (2003, 2005). 
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2.2 Syfte och målsättning 
Det huvudsakliga forskningsobjekt som avhandlingen avser att behandla och be-
lysa är demokratiuppdraget i naturvetenskaplig utbildning. Jag väljer att avgrän-
sa mig till ett givet område inom naturvetenskaplig undervisning, nämligen ut-
bildning för hållbar utveckling. Bakgrunden till urvalet är till en del att jag inom 
ramen för avhandlingen saknar möjlighet att behandla samtliga naturvetenskap-
liga ämnen på ett tillfredsställande sätt. Det främsta skälet är dock en ambition 
att studera potentialen hos utbildning för hållbar utveckling vad gäller integre-
ringen av demokratiuppdraget och ämnesuppdraget i naturvetenskaplig utbild-
ning.  Jag intresserar mig därmed för relationen mellan demokrati och naturve-
tenskap inom ramen för utbildning för hållbar utveckling. Den gemensamma 
nämnaren mellan dem är idén om samtalets betydelse för såväl ämnesmässig 
kunskapsbildning som demokratisk utveckling. 

Syftet är att belysa förhållandet mellan ämnes- och demokratiuppdraget i     
naturvetenskaplig utbildning samt mot bakgrund av samtalsinriktade undervis-
ningsansatser undersöka möjligheter att integrera de båda uppdragen inom ramen 
för utbildning för hållbar utveckling. Målsättningen är att bidra till den didak-
tiska utvecklingen av undervisningen i lärarutbildning och skola.  

2.3 Frågeställningar 
 
Den första frågeställning som jag vill behandla utgör samtidigt bakgrunden och 
ramverket för övriga frågeställningar, nämligen: 
 
• Vilken bild av naturvetenskaplig undervisning har lärarstudenter, och hur ser 

de på behovet av naturvetenskaplig kunskap? 
 

I introduktionen beskriver jag lärarstudenters förvåning över att upptäcka att    
naturvetenskaplig utbildning kan motiveras utifrån demokratiska aspekter. De 
tilltalas starkt av den demokratiska dimensionen och uttrycker önskningar om att 
denna lyfts fram tydligare i naturvetenskaplig undervisning. Flera texter speglar 
en dualistisk3 uppfattning om hur relationen mellan ämne och demokrati sett ut i 
den naturvetenskapliga undervisningen, vilket väcker behov av att besvara föl-
jande frågor: 
 
• Hur uttrycks relationen mellan ämnes- och demokratiuppdraget i de styrande 

dokumenten? 
• Hur skulle ämnes- och demokratiuppdraget kunna förenas inom naturveten-

skaplig ämnesundervisning? 

––––––––– 
3 Dualism = tvåfaldighet, tvåfald, dubbelhet, tvådelning; motsatsförhållande, inre motsättning, polari-

tet, brist på enhet (www.synonymer.se 2007-09-15) 
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• Vilken potential har utbildning för hållbar utveckling i en integrativ ansats att 
förena ämnes- och demokratiuppdraget? 

• Hur kan samtal i undervisningen bidra till att blivande lärare förbereds för 
uppgifterna att hantera skolans gemensamma uppdrag beträffande ämnes-
mässig kunskapsbildning, demokratisk fostran och utbildning för hållbar   
utveckling? 

 
Frågeställningarna bearbetar jag med hjälp av innehållsanalyser av kvalitativt 
slag. Empirin redovisas i de tre publikationerna (I-III). Under arbetet med att be-
svara den första frågeställningen framträder den bakgrundsbild som blir utgångs-
punkt för avhandlingens fortsatta resonemang. Denna frågeställning behandlas 
genom innehållsanalyser av lärarstudenternas texter.  De sista frågeställningarna 
söker svar i innehållsanalyser av styrdokument och tidigare forskning i kombina-
tion med ett filosofiskt inriktat resonemang (II och III). 

2.4 Disposition 
Avhandlingen består av denna sammanfattande ramberättelse och tre separata 
publikationer. I ramberättelsen presenterar jag inledningsvis mina utgångs-
punkter beträffande lärandeteori, naturvetenskaplig utbildning, demokrati samt 
hållbar utveckling. Efter en kortfattad sammanfattning av varje text (I-III) avslu-
tas ramberättelsen med en diskussion kring de didaktiska konsekvenserna av na-
turvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling.  

Den första publikationen (I) redovisar studien av lärarstudenternas texter om 
sina erfarenheter av naturvetenskaplig utbildning och syn på behovet av naturve-
tenskapliga ämneskunskaper. Flertalet studenter uttrycker ett missnöje med     
naturvetenskaplig undervisning, som de beskriver som svår, tråkig, omodern och 
auktoritär. De menar att de saknat goda argument för varför naturvetenskapliga 
kunskaper är viktiga. De ser dock att naturvetenskapliga kunskaper skulle kunna 
motiveras av demokratiskäl, och de efterfrågar en undervisning som tränar för-
mågorna att diskutera, värdera och ta ställning i samhällsaktuella frågor med   
naturvetenskapligt innehåll.  

 Den andra artikeln (II) diskuterar skolans och lärarens traditionella uppgift att 
ansvara för elevernas såväl ämnesmässiga kunskapsutveckling som demokratiska 
fostran. Med utgångspunkt i en deliberativ4 demokratiuppfattning presenterar jag 
en tänkt undervisningsmodell som eventuellt skulle kunna överbrygga brister och 
motsättningar mellan ämne och demokrati. I undervisningsscenariot har den    
deliberativa samtalsmodellen en central plats. En bärande tanke är att delibera-
tion kring ett tema med såväl naturvetenskapligt som samhällsvetenskapligt     
innehåll skulle kunna vara en möjlig väg att integrera ämne och demokrati i    
undervisningssituationen.  

––––––––– 
4 Ordet ”deliberation” härstammar från latinets ”delibera´tio”, där böjningsformen deli´bero betyder 

överväga, rådslå, överlägga. Enligt deliberativt synsätt utövas demokrati  genom samtal.   



 6 
 

Den tredje publikationen (III) vidareutvecklar detta resonemang genom att  
föreslå utbildning för hållbar utveckling som tänkbart undervisningsområde för 
sådana integrativa ansatser. 

Avhandlingens disposition, innehåll och budskap sammanfattar jag på följan-
de sätt: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreskriven uppgift i 
form av demokrati-

uppdrag och kunskaps-
uppdrag 

 

Brist på demokrati-
aspekter i undervisningen 
 
Motsättning 
ämne ↔ demokrati 

Målsättningen
”Idealet”

Tillståndet 
”Problemet” 

Bryggan 
”Möjligheterna” 

Publikation IIPublikation I Publikation III, (II) 

Deliberativa samtal 
Utbildning för hållbar utveckling 
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3. Utgångspunkter 
I en avhandling med didaktiska anspråk är synen på lärande och kunskap bety-
delsefull. Den lärandeteoretiska uppfattningen redovisar jag inledningsvis i    
nedanstående avsnitt. Därefter tecknar jag en bild av hur naturvetenskapen och 
den naturvetenskapliga undervisningen uppfattats, från Deweys tidiga 1900-tal 
till idag. Jag har valt att lägga särskild vikt vid bildningsaspekten, vilket leder  
resonemanget in på demokratibegreppet och den för mitt arbete specifika delibe-
rativa demokratiuppfattningen. Avslutningsvis redovisar jag utgångspunkter och 
aktuell forskning kring utbildning för hållbar utveckling.  

Jag ser relationen mellan ämne och demokrati i dialektiska5 termer. På ett ytt-
re plan tycks begreppen stå i motsatsförhållande till varandra, men i likhet med 
begreppsparen teori – praktik, kropp – själ,  individ – samhälle och människa – 
natur är de förenade och ömsesidigt beroende av varandra genom en inre relation 
(Israel, 1980). Jag refererar här till Hegels dialektiska synsätt som handlar om att 
i till synes motsatta begrepp söka förståelse om det gemensamma, där min strä-
van är att fästa uppmärksamheten på den integrativa helheten genom att på olika 
sätt belysa relationen ämne – demokrati i naturvetenskaplig utbildning.  

Den övergripande idén om samtalets betydelse för ämnesmässigt lärande och 
demokratisk utveckling gör att jag väljer att kombinera en sociokulturell uppfatt-
ning om lärande och socialisation med den deliberativa samtalsmodellen. I och 
med att deliberativa samtal ställer kunskapsmässiga anspråk (se avsnitt 3.4.3) 
menar jag att kombinationen kan erbjuda möjligheter till såväl naturvetenskaplig 
som demokratisk utveckling. 

Begreppet ”socialisation” återkommer på flera ställen i mitt arbete. Det behö-
ver förklaras. Min tolkning av socialisation är inte begränsad till inordning,     
underordning och anpassning i förhållande till ett givet system (till exempel sam-
hället, skolan), där ramverket på ett normativt6 sätt anger vad som är rätt, riktigt 
och moraliskt acceptabelt handlande i förhållande till det aktuella systemet. Att 
socialiseras genom utbildning måste innefatta beredskap och förmåga till hän-
synstagande gentemot andra utanför det egna givna ramverket. Jag har inspire-
rats av Säfströms (2005) tankar, bland annat dessa:  

 

––––––––– 
5 Dialektiken har antika traditioner. Inriktningen har utvecklats över tid, av Friedrich Hegel bland 

andra. Hegel menade att vetenskaplig logik och mänskligt vetande är resultat av tankemässig jäm-
förelse mellan (ofta) motsatta fenomen med avsikt att finna relationen mellan dem. 

6 Normativitet betraktas ofta som negativt i utbildningssammanhang trots att utbildningsuppdraget i 
sig är normstyrt, genom att det uttrycker den aktuella politiska uppfattningen om vad som är att be-
trakta som tillåtet och inte tillåtet.  
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Syftet med utbildning, när allt kommer omkring, är inte att produ-
cera färdiga ”identiteter”. Poängen med utbildning är att hantera 
skillnad – och att hantera denna skillnad på ett rättvist sätt – och 
att lära sig av skillnad (s. 69). 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Den sociokulturella synen på lärande som avhandlingen tar en utgångspunkt i har 
sin grund i den ryske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) idéer från början 
av 1900-talet. I sociokulturell teori7 har den sociala och kulturella praktiken sär-
skild betydelse för lärandet. Den sociala miljön erbjuder möjligheter att interage-
ra med andra men även med viktig kunskap från tidigare generationer. Säljö 
(2000) skriver: ”det är just i interaktion mellan människor som kunskaper och 
färdigheter får liv. Möjligtvis är det den enda tes som håller oavsett vilka redskap 
människan utvecklar” (s. 250). Redskapen8 eller verktygen ges stort utrymme i 
den sociokulturella teoribildningen (Säljö, 1998, 2000; Vygotskij, 1934/2005; 
Wertsch, 1991). Sådana är av såväl fysiskt som intellektuellt slag, utvecklade i 
skilda sociala praktiker. Det innebär att de ofta ”saknar betydelse […] och me-
ning utanför sina specifika sammanhang” (Schoultz, 2000, s. 23). Redskapen är 
alltså sociokulturella resurser med medierande (förmedlande) funktion – de hjäl-
per oss9 att tänka och agera inom ramen för en viss kultur10 och en viss social 
gemenskap. För att kunna samverka med omgivningen måste vi lära oss att an-
vända och bemästra de aktuella redskapen, bland vilka språket ges en särskild 
betydelse. Språket är ”samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt socio-
kulturellt redskap” (Säljö, 2000, s. 87). 

Vygotskij (1934/2005) uppehåller sig vid relationen mellan tanke och språk11. 
Dessa är förknippade, om än inte identiska, med varandra. Tänkandet fortlöper i 

––––––––– 
7 Dysthe (2003) skriver: ”Sociokulturell teori om kunskap och lärande är ingen enhetlig storhet” (s. 

32). ”Sociokulturell teori” blir därmed en sammanfattande benämning på flera olika riktningar som 
förenas genom en central uppfattning om ”lärande som ett situerat, distribuerat, medierat och språk-
ligt fenomen och lärande som deltagande (a.a., s. 33). Att se lärande som situerat innebär att lärpro-
cessens emfas förläggs till den sociala praktiken.  

8 Inom sociokulturell teori används ibland begreppet artefakt istället för redskap eller verktyg (se till 
exempel Säljö, 2000). Begreppet betyder, enligt ordlistan, ”konstprodukt, konstgjort föremål” 
(http:// www.synonymer.se) eller ”a man made object” (http//www.hyperdictionary.com). Inom so-
ciokulturell teori ges begreppet ofta en vidare mening; man avser inte enbart ting utan även intel-
lektuella redskap som språket, det vill säga allt ”som omvandlar människans praktiker och därmed 
hennes mentala funktioner” (Schoultz, 2000, s. 23). 

9 Ordet ”oss” begränsar resonemanget till den mänskliga interaktionen med omvärlden. Jag är dock 
väl medveten om att människan inte är ensam om att använda redskap.   

10 Med ”kultur” avses  ”an ordered system of meanings and symbols, in terms of which social interac-
tion takes place” (Geertz, 1973, s.5). Det kulturella systemet omfattar de normer, värden, trossatser, 
föreställningar och uppfattningar som delas av den kulturella grupperingen (Aikenhead & Jegede, 
1999; Geertz, 1973; Phelan, Davidson & Cao, 1991).  

11 Vygotskijs bok har den engelska titeln ”Thought and language”. I förordet till den svenska över-
sättningen beskriver Gunilla Lindquist att en mer korrekt engelsk översättning av Vygotskijs origi-
naltitel skulle vara: ”Thinking and speech”. Detta tydliggör att Vygostkijs argumentation avser det 
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språket, där tanken står i relation till ett inre språk, medan talet kan ses som ett 
yttre språk. Han skriver: ”Det inre språket är ett språk för mig själv. Det yttre 
språket är ett språk för de andra” (s. 418). Detta innebär att man inte kan jäm-
ställa tänkande och yttre språk. Vygotskij uttrycker sig på följande vis: 

 
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, 1934/2005, s. 469). 

 
Säljö (2000) understryker att det i forskningssammanhang blir särskilt viktigt att 
inse skillnaden mellan tanke och språk. Man kan undersöka vad människor      
uttrycker i form av kommunikativa handlingar, men man kan aldrig få en sann 
bild av människors tänkande (s. 116).  

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande när man ges tillfälle att ut-
trycka sina tankar i en kommunikativ praktik. Tänkandet utvecklas i den sociala 
kommunikationen, eller med Vygotskijs ord: ”tankens relation till ordet är en   
levande process där tanken föds i ordet” (Vygotskij, 1934/2005, s. 472). Ordens 
betydelse får dock olika innebörder beroende på vilket socialt och kulturellt 
sammanhang de används i. Schoultz (2000) skriver: ”för att förstå ett ords bety-
delse och mening måste man se det i sin kontext” (s. 17).  

Vygotskij (1934/2005) presenterar även en central tankegång kring ”den när-
maste utvecklingszonen”12. Han beskriver denna som ”skillnaden mellan den in-
tellektuella åldern – eller den aktuella utvecklingsnivån – som bestäms med hjälp 
av uppgifter som barnet löser på egen hand, och den som barnet uppnår när det 
inte löser uppgifter självständigt, utan i samarbete” (s. 329). Enligt resonemanget 
uppnås högre kunskapsnivå i samarbetsinriktade undervisningssituationer då den 
enskilde kommunicerar med någon som vet mera. Att examinera en elevs kun-
skaper genom individuella uppgifter och prov skulle därmed inte ge en rättvisan-
de bild av elevens mentala kapacitet. Wertsch (1991) menar att ett sådant förfa-
rande utgår från en atomistisk uppfattning om att individer antingen har eller inte 
har en viss kunskap eller förmåga. Istället hävdar han den sociokulturella upp-
fattningen om den mentala kapacitetens kontextberoende13 (s. 94).  

                                                                                                                                   
talade språket och inte andra former av språk (till exempel skriftspråk, teckenspråk och kropps-
språk). I denna avhandling tar jag fasta på Vygotskijs andemening genom att begränsa ”språk” till 
det talade språket. 

12 I engelskspråkig litteratur: ”zone of proximal development”, ZPD. 
13 ”Kontext” betyder sammanhang, omgivning, miljö. Kontextberoende begreppsuppfattning innebär 

till exempel att begrepp som ”energi”, ”kraft” och ”näring” får skilda innebörder i olika sociala 
sammanhang, som till exempel i klassrummet och i vardagslivet utanför skolan. Man menar att med 
kunskaper om detta kontextberoende kan lärare anpassa undervisningen så att de olika begrepps-
uppfattningarna tydliggörs och utmanas.  
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Med utgångspunkt i Vygotskijs tankar har även ett socialkonstruktivistiskt14 
perspektiv utvecklats. Även här poängteras den sociala interaktionens avgörande 
betydelse för begreppsbildning och meningsskapande. Likaså delas uppfattning-
en att individers användning och förståelse av olika begrepp är kontextberoende.  
Gränsen mellan sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt är inte skarp. Rodri-
guez15 (1998) menar att den huvudsakliga skillnaden ligger i Vygotskijs starkare 
inflytande i sociokulturell forskningstradition.   Man skulle kunna säga att skill-
naden avspeglas i det fokus forskningsintresset har. En förenklad bild är att de 
individuella mentala processerna kring ”kunskapandet” är av större intresse i   
socialkonstruktivistisk forskning, medan den sociokulturella forskningens fokus 
”is not on the individual as learner, but on learning as participation in a socially 
constructed world” (a.a. s. 596). Båda perspektiven lägger vikt vid individens 
lärande, där det socialkonstruktivistiska synsättet har ett mer uttalat psykologiskt 
fokus medan den sociokulturella forskningen riktar huvudintresset mot det kom-
munikativa samspelet där individuellt och kollektivt meningsskapande sker. 
Ledord som samarbete, delaktighet och gemenskap antyder att sociokulturell 
idétradition omfattar uppfattningar om såväl lärande- som socialisationsproces-
sen.  

Min tolkning är att den sociokulturella traditionen omfattar en vidgad syn på 
lärande som innebär en strävan att i undervisningssituationen utveckla ämnes-
kunnande i ett socialt16 sammanhang. Eftersom jag fokuserar samtalets betydelse 
för lärande har det sociokulturella perspektivet med sitt relationella anslag varit 
betydelsefullt för mitt avhandlingsarbete. 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv i naturvetenskaplig didaktik 
Flera forskare har studerat naturvetenskaplig undervisning ur ett sociokulturellt 
perspektiv17. Jag presenterar här några exempel, utan anspråk på att ge en full-
ständig överblick av fältet. 

Aikenhead har i sin forskning fokuserat på hur elever med olika kulturell bak-
grund hanterar mötet med den naturvetenskapliga kulturen som den presenteras i 
västerländsk skolkontext. För många ter sig denna främmande i förhållande till 
identitet och kultur utanför skolan. Han menar att elever som når goda resultat i 

––––––––– 
14 På engelska: ”Social Constructivism”. Denna teoribildning innehåller tankemodeller från såväl Pia-

get som Vygotskij. Rodriguez (1998) visar att det förekommer ett antal olika varianter inom social-
konstruktivismen, vilka han hävdar i grunden avser samma teoretiska perspektiv. En svensk för-
grundsfigur för det socialkonstruktivistiska perspektivet i naturvetenskaplig didaktikforskning är 
Björn Andersson, som bland annat har skrivit Elevers tänkande och skolans naturvetenskap (An-
dersson, 2001). Perspektivet hittar man även hos Ekborg (2002).   

15 Rodriguez (1998) betraktar även socialkonstruktivismen som en orientering inom sociokulturell 
teori, ”Sociocultural Constructivist Orientation”, medan den sociokulturella lärandeteori som denna 
avhandling utgår ifrån benämns ”The Situated Cognition Orientation”. 

16 Med ”socialt sammanhang” avser jag i första hand i kommunikativ interaktion med andra. Jag bort-
ser inte från att historiska och kulturella dimensioner av ”social” påverkar denna interaktion. 

17 I antologin ”Problems of Meaning in Science Curriculum” (Roberts, 1998) presenteras flera inter-
nationella forskningsbidrag i naturvetenskapernas didaktik med det sociokulturella perspektivet 
som grund. 
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skolans naturvetenskapliga ämnen klarar av att växla från vardagsperspektiv till 
den naturvetenskapliga skolkontexten. Han använder begreppet ”border-
crossing” för detta perspektivbyte (Aikenhead, 1996; Aikenhead, 2001; 
Aikenhead & Jegede, 1999). 

Även Kelly och hans medarbetare har i etnografiska studier undersökt hur 
elever hanterar gränsöverskridandet mellan vardagsperspektivet och undervis-
ningens naturvetenskapliga diskurs18 (Kelly & Brown, 2003; Kelly & Chen, 
1999; Kelly & Crawford, 1997). En av studierna omfattar högskolestuderande 
som arbetar med tekniska lösningar för att utnyttja solenergi. Författarna fann att 
studenterna hade stora svårigheter att använda naturvetenskaplig terminologi, 
men de utvecklade sina kunskaper om de gavs möjlighet att artikulera sina ”ide-
as-in-progress” inför kamrater och lärare (Kelly & Brown, 2003).  

Roberts (1998) och Östman (1995, 1998) har studerat den bild av naturveten-
skapen som framträder i styrdokument och läromedel. De menar att den naturve-
tenskapliga diskursen innehåller mer eller mindre tydliggjorda ideologiska ”föl-
jemeningar” som styr undervisningen. Östman (1998) beskriver detta utifrån sin 
erfarenhet som lärare:  

 
Behind my different choices of what to teach and how to teach it 
one can discern certain values concerning how to view nature, our 
relationship to nature, science, science teaching, and also certain 
interests. These values and interests were partly hidden from me. 
However, they manifested themselves in my use of language, with 
the result that certain companion meanings were communicated. 
[…] The companion meanings I created can be seen as those that 
the students would be socialized into if they fully participated in 
the discourse (s. 70).  

 
Argumentationen i form av det språkspel som omfattar såväl det som uttrycks 
explicit som de implicita följemeningarna har studerats av Wickman och Östman 
(2002). De ser kunskap och lärande som resultat av ett kollektivt meningsska-
pande mellan individer och världen. Lärande sker när man genom kommunika-
tion lyckas fylla ut mellanrummen mellan det oklara och det som redan står fast 
som uppenbart och begripligt (Wickman & Östman, 2002, s. 603).  

Schoultz (2000) har undersökt elevers förståelse av grundläggande naturve-
tenskapliga begrepp och fenomen. Han genomförde parallella undersökningar, 
dels med, dels utan redskap19 (artefakter). Eleverna fick besvara frågor såväl 
muntligt som skriftligt. Studien visade att eleverna utvecklade ett mer korrekt  
naturvetenskapligt svar i den samtalsbaserade frågesituationen, i synnerhet om 
de har tillgång till något redskap som tankestöd.   Schoultz menar att det är ”situ-
––––––––– 
18 Enligt Wikipedia ska diskurs förstås som: ” de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställ-

ningar och så vidare som tillämpas inom ett visst område” (http://sv.wikipedia.org/wiki 2007-09-
02).  Det som fastslås i en viss diskursiv praktik, till exempel i naturvetenskaplig undervisning, ska 
inte betraktas som allmängiltiga, objektiva sanningar, utan istället som uttryck för ”vad som vid en 
viss tidpunkt och i en viss sociokulturell kontext sägs (och görs)” (Tornberg, 2000, s. 26). 

19 Schoultz använder till exempel en jordglob som ”artefakt” i samtalen om jorden och gravitationen. 
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ationen och de kommunikativa spelreglerna som gör att den svarande framstår 
som kompetent eller inkompetent” (s. 74). 

Lemke (1990, 2001) har studerat naturvetenskaplig undervisning utifrån ett 
sociokulturellt synsätt. I boken Talking science: Language, learning, and values 
använder Lemke (1990) språksociologiskt grundad diskursanalys för att studera 
språkets funktion i naturvetenskaplig undervisning.  I en senare analys av socio-
kulturell undervisningsforskning (Lemke, 2001) lyfter han särskilt fram den    
kritiska och komplexa dimensionen i denna forskningsansats:  

 
A sociocultural perspective on science education is skeptical and 
critical. Its most basic belief is that we do not know why we act as 
we do; we only know a few local reasons on a certain time scale 
and within a limited range of contexts. We do not know all the 
other reasons that arise from the functioning of our actions in far 
larger and more distant contexts and on longer time scales. […] 
Sociocultural perspectives include the social-interactional, the or-
ganizational, and the sociological; the social-developmental, the 
biographical, and the historical; the linguistic, the semiotic, and 
the cultural. For many researchers they also include the political, 
the legal, and the economic, either separately or as implicit in one 
of the others (s. 297). 

 
Denna komplexitet medför, enligt Lemke (2001), att forskare inom naturveten-
skapernas didaktik ofta inte tillräckligt väl behärskar de olika discipliner20 som 
ligger till grund för det sociokulturella perspektivet.  

Även Sadler och Zeidler tar sina utgångspunkter i sociokulturellt perspektiv. 
Huvudfrågan i deras forskning är den naturvetenskapliga undervisningens mora-
liska dimension, där diskussioner kring tvärvetenskapliga ”socioscientific issues” 
ges särskild betydelse (Sadler & Donnelly, 2006; Sadler & Zeidler, 2004, 2005;    
Zeidler, Sadler, Simmons & Howes, 2005). 

3.1.2 Sociokulturella influenser i skolans styrdokument 
Vygotskijs tankar och det sociokulturella perspektivet lyftes fram i de bak-
grundstexter21 som ligger till grund för våra gällande styrdokument, vilket inne-
bär att teoribildningen varit betydelsefull för intentionerna i vårt nuvarande      
utbildnings- och undervisningssystem. I Bildning och kunskap (Skolverket, 
2002a), återfinns följande formulering: 

 
Kunskaper är varken något yttre, utanför människan, eller något 
inre, inne i individen, utan snarare något som ”ligger mellan” in-
dividen och omgivningen. En viktig del av denna omgivning är an-

––––––––– 
20 Lemke (2001) nämner här som sådana sociologi, lingvistik, antropologi, ekonomisk politik och 

kulturvetenskap. 
21 Se till exempel i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (Regeringen, 1992), samt  

Bildning och kunskap (Skolverket, 2002a). 
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dra människor, det sociala sammanhang där kunskapen kommuni-
ceras genom språket. Den praktiska situationen påverkar alltså 
hur kunskaper struktureras och hur tänkandet formas. I forskning-
en används beteckningen ”situated cognition” för att beteckna re-
lationen mellan kognition och social interaktion. Därmed upplöses 
skillnaden mellan det sociala och det kognitiva, kognitioner blir 
”socio-kognitioner”. Kognitiva handlingar, dvs. tankar, svarar 
mot de krav som finns i den sociala situationen. Tänkandet blir ett 
socialt fenomen och det sociala sammanhanget en del av tänkan-
det. En viktig aspekt av ”lärande” blir därigenom att förflytta sig 
från social inkompetens till social kompetens inom ett område (s. 
40). 

 
Skolans styrdokument förmedlar den aktuella utbildningspolitiska viljan, vilket 
man som forskare kan och bör förhålla sig kritisk till. Citatet ovan anger en syn 
på kunskap som jag finner komplicerad. Uppfattningen att kunskap endast skulle 
existera i mellanrummet mellan människor väcker en del frågor som jag dock 
inte ämnar belysa här. Den för min del viktigaste dimensionen är att de gällande 
styrdokumenten speglar uppfattningen om att goda förutsättningar för kunskaps-
bildning och samhällssocialisation skapas om eleverna erbjuds möjligheter att  
uttrycka sina tankar i kommunikation med andra.  Jag vill därför fördjupa reso-
nemanget kring kommunikationen som sådan. 

3.2 Kommunikation och samtal 
Flera forskare har från olika synvinklar studerat kommunikationens betydelse för 
lärande, och ”kommunikation” kan förstås på olika vis. Man kan interagera kom-
munikativt genom såväl röksignaler som genom det talade eller skrivna ordet. 
Jag har begränsat mig genom att fokusera på det muntliga samtalet som kommu-
nikativ form, och jag vill genom min argumentation rikta uppmärksamheten på 
samtalets betydelse för såväl kunskapsbildning som demokratisk utveckling.   

Dysthe (1996) utgår från ett sociokulturellt synsätt när hon argumenterar för 
att ge dialogen22 större utrymme i klassrummet. Hon tar utgångspunkt i den rys-
ke språkfilosofen Michail Bakhtins (1895–1975) utvidgade syn på dialogbegrep-
pet, och menar att dialogen är ”en grundläggande kvalitet i allt mänskligt sam-
spel, men den är också ett mål vi måste eftersträva i de många olika samspels-
situationer där vi möter andra människor, t ex i klassrummet” (s. 64). Hon vän-
der sig mot den form av ”dialogpedagogik” som går ut på att läraren ställer en 
fråga som eleven besvarar, ofta mycket kortfattat.  Läraren följer sedan upp sva-
ret genom att värdera om det är rätt eller fel. Detta är inte dialog utan recitation, 
menar hon. I en dialog ska ”ett inlägg ge upphov till ett annat, och det dialogiska 

––––––––– 
22 Klassrumsdialogen omfattar, enligt Dysthe (1996) allt muntligt och även skriftligt samspel mellan 

lärare och enskild elev eller elevgrupp samt mellan enskilda elever i gruppen. Även samspelet mel-
lan olika texter (till exempel läromedel) ingår i dialogen (s. 62).  
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är därmed inbyggt i själva formen” (s. 67). I den eftersträvansvärda dialogiska 
situationen bekräftas elevens inlägg genom att dialogen tar en ny vändning.  

Dysthe (1996) menar att elevernas förutsättningar för lärande ökar genom den 
flerstämmiga klassrumsdialogen. Den möjliggör äkta engagemang och delaktig-
het, då läraren genom sina kommentarer och sitt sätt att föra dialogen vidare sig-
nalerar att eleverna har något viktigt att bidra med och dessa i sin tur ser 
kopplingar mellan stoffet och den egna livsvärlden (s. 239). Hon ser det dialo-
giska klassrummet som en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, vilket hon 
uttrycker på följande sätt: 

 
Skolan kommer alltid att vara ett ställe där det auktoritativa ordet 
och den enstämmiga diskursen har en plats. Det finns fakta som 
man bara måste lära sig, och det finns lösningar som är odisku-
tabla. Elever kan ifrågasätta hur ett visst ord stavas, om en mate-
matisk formel stämmer eller om ett visst historiskt skeende verkli-
gen ägt rum – men trots allt är grundläggande information nöd-
vändig. Det blir därför viktigare att all den kunskap som kan dis-
kuteras presenteras på ett dialogiskt och inte monologiskt sätt (s. 
249). 

 
För den naturvetenskapliga undervisningens del skulle detta innebära att samtals-
inriktade ansatser bör fokusera på ”all den kunskap som kan diskuteras” och inte 
på det objektiva faktainnehållet.  Gränsdragningen dem emellan är inte helt 
självklar, då uppfattningarna om vad som kan betraktas som icke-diskuterbara 
objektiva fakta kan skilja sig åt.  Därigenom kan diskussioner uppstå kring så-
dant som   naturvetaren uppfattar som mycket objektivt och odiskutabelt. 

 Dysthe använder såväl lärandeaspekter som demokratiargument i sitt resone-
mang kring dialogisk undervisningspraktik. Att samtala i naturvetenskaplig     
undervisning har sällan motiverats utifrån demokratiaspekter (se avsnitt 3.4.4 
samt publikation II). Det huvudsakliga motivet för att samtala i och kring natur-
vetenskap har snarare varit att eleverna skulle utveckla naturvetenskapliga kun-
skaper och socialiseras i den naturvetenskapliga, kulturen23 . Eftersom mitt 
forskningsobjekt är demokratiaspekten i naturvetenskaplig undervisning vill jag 
komplettera bilden kring demokratiargumentet något. Jag vill därför även lyfta 
fram Arendt (1998) och Habermas24 (1984, 1987, 1996), som båda ser samtalet i 
termer av handling.  

Arendt (1998) menar att det talade ordet ”identifierar gärningsmannen och 
förkunnar att det är han som handlar” (s. 242). Hon skriver också: 

 
I handlingar och ord uppenbarar människorna alltid vem de är, 
visar sitt aktiva väsens unika individualitet och träder in på värl-

––––––––– 
23 Jfr (Benckert, Pettersson, Aasa, Johansson & Norman, 2005; Driver, Newton & Osborne, 2000; 

Osborne, Erduran & Simon, 2004; Ritchie, 2001; Schoultz, 2000; Solomon, 1991; Sutton, 1992).  
24 Carlehedens monografi Det andra moderna (1996) har varit en betydelsefull källa för tolkningen 

av Habermas i detta arbete. Carlehedens omfattande analys av Habermas arbeten har stor trovärdig-
het eftersom han under flera år hade tillfällen att möta Habermas i föreläsningar och diskussioner.   
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dens scen, på vilken de tidigare inte varit synliga på det sättet (s. 
243). 

 
Habermas menar att man genom språket gör sig förstådd med någon om något. 
Med hjälp av språket relaterar man sig till såväl till en subjektiv värld av upple-
velser (sig) som till en social värld av normer (med någon) och till en objektiv 
värld av fakta (om något). För att nå samförstånd är det nödvändigt att vi i kom-
munikationen förhåller oss till dessa tre delar, även om någon av dem ofta står i 
centrum. Även Habermas argumenterar för den kommunikativa handlingens 
kraftfulla språkliga dimension, där motiv, intressen och mål kan bestämmas i en 
kollektiv samförståndsprocess. Det bättre argumentet kommer att övertyga ge-
nom insikt, eller som Habermas uttrycker det, enligt Carleheden (1996), genom 
"det bättre argumentets tvångsfria tvång" (s. 40). Kraven på en ideal kommuni-
kationsprocess är, enligt Habermas (1997) att den 
 

[…] kan genomföras i form av en oförvrängd och offentlig kom-
munikation som står fri från makt- och intressesammanhang. Den 
praktiska diskursen som kommunikationsform måste också göra 
det nödvändigt och möjligt för varje part att överta alla de andra 
parternas tolkningsperspektiv (s. 59).  

 
Jag återkommer till Habermas teori om kommunikativa handlingar i resone-
manget om deliberativa samtal i avsnitt 3.4.3.  

3.3 Naturvetenskaplig utbildning 
I kommande avsnitt tecknar jag en översiktlig och kritiskt färgad bild av naturve-
tenskaplig utbildning från Deweys tidiga 1900-tal fram till idag. Beskrivningen 
leder in på frågeställningar kring målsättningarna med naturvetenskaplig utbild-
ning. Begreppen utbildning, allmänbildning samt bildning ställs mot varandra, 
varefter särskild vikt läggs vid utbildningens bildningsaspekt.      

3.3.1 Bilden av naturvetenskapen 
Det naturvetenskapliga vetenskapsområdet har, både kulturellt och historiskt, en 
mycket lång utbildningstradition25. Under industrialismens framväxt ökade      
intresset för naturvetenskaplig utbildning påtagligt. Särskilt intresserade man sig 
för den tekniska tillämpningen av densamma.  Naturvetenskapliga studier betrak-
tades som svåra och arbetskrävande, och naturvetare kom att framstå som sam-
hällets intelligentia.  Dewey (1919/1999) uttryckte sig på följande vis:  

 

––––––––– 
25 Naturvetenskapens historia belyses till exempel av Brody och Brody (2000),  Magner (2000),  

Sjøberg (2000),  Thomas (1993) och Widmalm (1999). 
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Både logiskt och pedagogiskt är naturvetenskapen kunskapens 
fulländning, dess sista stadium (s. 26). 

 
Dewey förhöll sig dock kritisk till den naturvetenskapliga undervisningen, som 
enligt hans mening, inte i tillräcklig utsträckning anpassades till vardagserfaren-
heterna. Den bristande vardagsanknytningen orsakades av att undervisningen 
hade fel utgångspunkter, då han menade att det var vanligt att ”undervisningen 
inleds med (natur26)vetenskapens första grunder i förenklad form”. Följden blir 
att begreppsmässig och vetenskaplig precision uppfattas som ideal att uppnå 
istället för utgångspunkter att använda vidare (s. 268).  Han förtydligar med föl-
jande metafor: 

 
Att ”kunna” definitionerna, reglerna och formlerna etc är som 
att kunna namnen på alla maskindelar utan att veta vad de är bra 
för (s. 271).  

 
Hans ståndpunkt var att undervisningen måste förändras i demokratisk riktning 
med fokus på individuell och samhällelig nytta. I annat fall kunde följande sce-
nario utspela sig: 

 
Det finns en ständig risk för att den formella undervisningens ma-
terial reduceras till att endast bli ett lärostoff i skolan, helt skild 
från den levande erfarenhetens stoff. […] Denna risk har aldrig 
varit större än i vår moderna tid på grund av de senaste seklernas 
snabba utveckling av kunskap och teknisk förmåga (s. 44). 

 
Åttio år senare diskuterades den naturvetenskapliga undervisningen i Demokra-
tiutredningens forskarvolym (Regeringen, 1999). Här återkommer Deweys       
argument när Säfström och Östman skriver:  

 
Tendensen är således en utveckling mot att skolämnena söker sin 
essens och legitimitet som minikurser av traditionellt vetenskap-
liga discipliner och/eller som strikt avgränsade begreppsområ-
den trots vad som hävdas i kunskapskapitlet (s. 163). […](D)et 
naturvetenskapliga språket och dess grammatik sätts i fokus i un-
dervisningen. Detta får till följd att praktiska problem och fråge-
ställningar marginaliseras i undervisningen (s. 170). 

 
Det är intressant att notera att Dewey för snart hundra år sedan menade att den 
naturvetenskapliga utbildningen var ”skild från den levande erfarenhetens stoff”. 
Den problematik som fokuserats i didaktisk forskning under framförallt de       
senaste tjugo åren är med andra ord mycket gammal.  Trots många goda forsk-

––––––––– 
26 Mitt tillägg inom parentes. 
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ningsinsatser för tydligare vardagsanknytning av undervisningen27 ser vi att     
intresset för naturvetenskaplig utbildning minskar. Resultat från ROSE-projektet,  
Relevance of Science Education (Schreiner & Sjøberg, 2005) visar att detta gäller 
många länder i den industrialiserade världen. Forsknings- och utbildningsvärlden 
har svarat med att satsa stora resurser för att förstå och förändra den vikande 
trenden. Man har bland annat i flera sammanhang undersökt elevers attityder till 
naturvetenskaplig undervisning. Dessa visar att trots att de lärande har goda kun-
skaper inom området och även själva inser behovet och samhällsnyttan med    
naturvetenskaplig bildning så finns ändå ett personligt motstånd mot naturveten-
skapliga studier28.  Att ändra detta förhållande är en stor didaktisk utmaning för 
oss lärarutbildare och lärare i naturvetenskapliga ämnen.   

Latour (1987) delar in naturvetenskapen i två kategorier: ”ready-made-
science” och ”science-in-the-making”. Den första kategorin utgörs av objektiva 
och odiskutabla fakta, medan ”science-in-the-making”, den naturvetenskapliga 
forskningsfronten, ofta ger upphov till kontroversiella frågeställningar (Latour, 
1987). Flera forskare, däribland Kolstø (2000, 2001a, 2001b), Kelly och Chen 
(1999) samt Zeidler, Sadler, Simmons & Howes (2005)  menar att ”science-in-
the-making” får alltför litet utrymme. Istället domineras undervisningen av ”rea-
dy-made-science” som svarar på frågor som ingen elev har ställt.  

Lemke (1990, 2001) menar att lärare kommunicerar en bild av naturvetenska-
pen utan att ta tillräcklig hänsyn till elevernas egna sociokulturella referensramar 
och värdesystem: 

 
We must […] stop and consider whether we are, perhaps unneces-
sarily, making the price of admission to science the rejection of 
other essential components of students' identities and values, the 
bonds that link them to other communities and cultures. We cannot 
afford to continue to believe that our doors are wide open, that 
admission is equally free to all, that the only price we ask is hard 
work and logical thinking. We need to understand how the price is 
reckoned from their side of the differences that separate us. We 
also need to critically re-examine whether the particular view of 
scientific rationality we offer is an idealization, or a travesty, of 
the true scientific spirit (Lemke, 2001, s. 312). 

 
Flera forskare, däribland Lemke (1990), Knain (2001) och Östman (1995), har 
utforskat den ideologiskt präglade diskursiva praktiken i naturvetenskaplig un-
dervisning29. Knains och Östmans empiri omfattar analyser av läromedel och 
styrdokument, medan Lemke studerat språkanvändningen i klassrummet. Samt-

––––––––– 
27 Se till exempel (Brass, Gunstone. & Fensham, 2003; Embree. & Hardy, 1992; Hounsell, 2000; 

Kockelmans, 1993; Millar, Leach. & Osborne, 2000) samt forskningsöversikterna Kommunicera 
naturvetenskap i skolan (Strömdahl, 2002) och Lärande och undervisning i naturvetenskap 
(Helldén, Lindahl. & Redfors, 2005).  

28 Jakobsson, 2001;  Lindahl, 2003; Schreiner & Sjøberg, 2005; Skolverket, 1994. 
29 I avsnitt 3.1.1  finns fler referenser som behandlar den naturvetenskapliga undervisningens ideolo-

giska diskurs. 
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liga pekar på den språkliga diskursens exkluderande effekt. Lemke (1990) skri-
ver:  

 
(S)cience is taught only in very restricted ways. The restrictions 
tend to insure that only people whose backgrounds have lead them 
to already talk a bit more like science books do, to already learn in 
particular style and at a particular pace, to already have an inter-
est in a certain way of looking in the world and certain topics and 
problems, will have much chance of doing well in science” (s. 
138). 

 
Det är dock svårt att se att det förhållande som citatet beskriver enbart skulle gäl-
la undervisningen inom naturvetenskapliga ämnen.  Även i undervisningsprakti-
ker som till exempel samhällskunskap och tyska kommuniceras en diskursiv 
riktning i form av sätt att se på världen och ämnet. 

Mot bakgrund av den tecknade bilden av naturvetenskaplig undervisning blir 
det nu tillfälle att fundera kring argumenten för naturvetenskaplig kunskapsbild-
ning. Varför är naturvetenskapliga kunskaper viktiga? Resonemanget utgår från 
naturvetenskapens bildningsaspekt och undervisningens dubbla samhällsupp-
drag, och innehåller en underliggande förhoppning om att kunna erbjuda möjliga 
vägar att vända en nedåtgående trend beträffande intresse för och rekrytering till 
naturvetenskapliga ämnesstudier.  

3.3.2 Bildning och allmänbildning 
Den huvudsakliga målsättningen med naturvetenskaplig utbildning är att utveck-
la kunskaper och färdigheter som förbättrar och underlättar vardagslivet för såväl 
individen som samhället.  Med stöd i skolans styrdokument avgör läraren vilka 
naturvetenskapliga kunskaper och färdigheter som är viktiga för alla och som 
därmed kan benämnas ”naturvetenskaplig allmänbildning”. Kring begreppet ”all-
mänbildning” återfinns dock en viss tolkningsproblematik, vilken blivit tydlig 
inom naturvetenskapernas didaktik30. Att vara allmänbildad skulle kunna uppfat-
tas som att man som individ behärskar en definierbar minsta mängd kunskap och 
färdigheter inom ett eller flera område(n). På detta följer genast fler frågor, till 
exempel ifall det räcker med att kunna ”lite om mycket” och hur den naturveten-
skapliga allmänbildningen relaterar sig till individens praktiska vardag. Jag vill 
därför göra ett försök att reda ut begreppet genom att ställa det i relation till 
”bildning”. 

I boken Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik 
(Sjøberg, 2000) presenteras argument för naturvetenskapliga kunskaper. Förfat-
taren menar att naturvetenskap kan motiveras av både nytto- och bildningsskäl. 
Till nyttoaspekterna hör att man med kunskaperna som grund lättare kan klara av 
det praktiska i vardagslivet samt även, som ämnesspecialiserad, förbereda sig för 
ett yrkesliv inom naturvetenskapliga områden. När det gäller bildningsaspekten 

––––––––– 
30 Se till exempel Roth & Barton (2004) samt  Sjøberg (2000). 



 19 
 

menar Sjøberg (2000) att naturvetenskapliga kunskaper utgör en viktig del av 
den mänskliga kulturen, samtidigt som de skapar möjligheter för individen till 
”initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin” (s. 161). I tex-
ten används begreppen ”bildning” och ”allmänbildning” ibland som synonyma 
begrepp, i båda fallen för att tydliggöra att det som åsyftas i första hand inte är 
naturvetenskapliga kunskaper för en naturvetenskaplig elit utan kunskap som är 
viktig för alla.  

Jag väljer att inte använda begreppet ”allmänbildning” i mitt arbete, utan ser 
istället kunskaper och färdigheter utifrån ett bildningsperspektiv. Därigenom 
undviker jag de definitionsmässiga problemen kring ”allmänbildning”. Mitt 
främsta skäl är dock uppfattningen att ”bildning” omfattar ambitionen att, paral-
lellt med naturvetenskaplig kunskapsbildning, även utveckla sociala, kritiska och 
demokratiska kompetenser (Fritzell, 2004). Denna ambition har en central bety-
delse i avhandlingsarbetet. 

Vad menas då med ”bildning”? Ordet fick genomslagskraft i den svenska    
pedagogiska diskussionen för tvåhundra år sedan, men tolkningen har varierat 
över tid. I föreställningen om en bildad människa låg att hon skulle vara själv-
ständig och kompetent att fatta egna beslut grundade på förvärvade kunskaper 
och färdigheter. Med tiden förändrades synen på ordets innebörd såtillvida att det 
kom att förknippas med en exklusiv samhällselit, vilket innebar att det betrakta-
des som närmast oönskat i utbildningssammanhang (Fritzell, 2004). Efter att ha 
varit bortglömt under lång tid, återkom dock begreppet ”bildning” på den svens-
ka pedagogiska arenan i samband med den senaste läroplansreformen i början av 
1990-talet. Det återfinns till exempel i läroplanskommitténs betänkande Skola 
för bildning (Regeringen, 1992), som utgjorde ett av bakgrundsdokumenten i   
reformarbetet.  

I texten ”Ett bildningsdidaktiskt perspektiv” för Fritzell (2004) ett kunskaps-
teoretiskt resonemang kring bildningsbegreppet. Medan ”utbildning” skulle kun-
na beskrivas som reproduktion av traditionella föreställningar enligt givna möns-
ter, kan ”bildning” istället förstås som förmåga att utifrån utbildning och kun-
skap kritiskt ifrågasätta det etablerade. Dessa båda begrepp, ”bildning” och ”ut-
bildning”, kan därför ställas i visst motsatsförhållande till varandra, även om 
”bildning” förutsätter kunskaper förvärvade genom utbildning. Även Sjøberg 
(2000) belyser dessa skillnader:  

 
Det kan vara värt att påpeka att bildning inte är en produkt man 
kan förvärva. Bildning får alltså inte ses som synonymt med ut-
bildning, undervisning, uppfostran och anpassning. Man kan ha en 
lagstadgad rätt till utbildning, men knappast till bildning (s. 35). 

 
Härav följer att en utbildad individ inte per automatik kan betraktas som bildad. 
Fritzell (2004) menar att det i det ena fallet (utbildning) handlar om ”vad man 
ska veta”, medan det i det andra (bildning) handlar om ”vem man ska bli” (s. 
20). Bildningsprocessen, då man utvecklas i riktning mot ”den man ska bli”, på-
går kontinuerligt och i ett socialt sammanhang där individen ges tillfälle att      
utveckla sina kunskaper, värderingar och ställningstaganden i kommunikation 
med omgivningen. När jag väljer att fokusera på begreppet bildning tydliggör jag 
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att såväl naturvetenskapliga ämneskunskaper som kritiskt tänkande och demo-
kratiska förmågor eftersträvas. Denna syn på bildning stämmer väl överens med 
skolans och lärarens dubbla samhällsuppdrag som avser såväl ämnesmässig som 
demokratisk utveckling.  

Bildning och skolans dubbla uppdrag 
Den svenska skollagen och läroplanerna tydliggör de politiska ambitionerna be-
träffande individens bildning. De poängterar att skolan ska se till att de lärande 
utvecklar de kunskaper, perspektiv och värderingar som utgör nödvändiga förut-
sättningar för ett demokratiskt medborgarskap. Skolans styrdokument tar en teo-
retisk utgångspunkt i den sociokulturella kunskapssynen, där kommunikation 
och socialt samspel utgör själva förutsättningen för det individuella lärandet31. 
Av styrdokumenten framgår vidare att detta samspel skall baseras på respektfulla 
relationer och i enlighet med samhällets grundläggande demokratiska värdering-
ar (den så kallade värdegrunden32). Min tolkning är att ”naturvetenskaplig bild-
ning” därför kan ses som kompetensen att använda och ständigt utveckla natur-
vetenskapliga kunskaper i värdegrundsbaserade resonemang med andra.  

Lärarens ansvar, oavsett ämnesdisciplin, är att i undervisningen skapa möjlig-
heter för ämnesmässig kunskapsbildning av såväl allmänbildningskaraktär som 
fördjupade sådana med inriktning mot fackmässig specialisering genom fortsatta 
studier eller yrkesliv. Dessutom har läraren ansvar för att fostra självständiga och 
demokratiska samhällsmedborgare. Det innebär att såväl ämnesstoff som sam-
hällets värdegrund skall beaktas och behandlas i undervisningen. Denna tudelade 
uppgift brukar benämnas ”det dubbla uppdraget”. Att anpassa undervisningen så 
att båda dessa dimensioner tillgodoses kan te sig svårt, i synnerhet om läraren 
inte tränat didaktiska färdigheter på området. Detta mot bakgrund av att man som 
lärare gärna undervisar på det sätt man själv blivit undervisad i ämnet i skolan 
eller under sin lärarutbildning33, vilket innebär att en relativt traditionell syn på 
ämnesdisciplinärt stoff likväl som på undervisning riskerar att konserveras i     
utbildningssammanhang. Naturvetenskapligt inriktade lärarstudenter och lärare 
kan då behöva stöttning i att utveckla undervisning i enlighet med demokrati-
uppdraget. Med en övergripande förhoppning om att i någon mån kunna bidra till 
sådan stöttning inleder jag kommande avsnitt med ett försök att från min hori-
sont definiera demokratibegreppet. Jag gör sedan ett kunskapsteoretiskt grundat 
vägval där jag väljer att utgå från en deliberativ demokratiuppfattning. 

––––––––– 
31 Jfr Regeringen (1992) samt avsnitt 3.1.2. 
32 Läroplanerna  (Riksdagen,2006a,b) anger att de grundläggande demokratiska värderingar som sko-
lan skall gestalta och förmedla är  ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” 
(s. 3).  
33 Se Bencze och Hodson (1999)  samt Lager-Nyqvist (2003). 
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3.4 Demokrati i ett utbildningsperspektiv 
De demokratiska värdena ingår som viktiga aspekter av värdegrunden och den 
samhälleliga socialisationsprocessen. Hur ska demokratibegreppet förstås? Defi-
nitionen är inte helt enkel, eftersom demokrati såväl som frihet och rättvisa är 
vad man kan kalla ”i grunden omstridda begrepp” (Gallie, 1955; Benhabib, 
2004) vars innebörd diskuteras och förändras beroende på tid och rum. I detta 
sammanhang har den svenske idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1986) bidragit 
med följande ord:  

 
Det som gör demokrati till demokrati är, vad jag förstår, inte att vi 
är eniga utan att vi har rätt att vara oeniga och t o m uppmuntras  
därtill (s. 20). 

 
Med stöd i Liedmans ord vill jag nu belysa mitt vägval bland demokratiuppfatt-
ningarna.  

3.4.1 Demokratibegreppet  
En god genomlysning av demokratibegreppet och svenska skolans demokrati-
uppdrag återfinner man i Demokratiutredningens forskarvolym Det unga folksty-
ret (Regeringen, 1999). Statsvetaren Mats Lundström skriver där: ”Demokrati är 
en form av kollektiv maktutövning av jämlika medborgare” (s. 53). Hur utövas 
då kollektiv och jämlik makt i en demokrati?   Demokratiskt inflytande kan inte 
begränsas till individens rätt att utse representanter som förvaltar de demokratis-
ka värdena för kollektivets räkning. Det är inte heller tillräckligt med individens 
demokratiska rätt till delaktighet och inflytande i kollektivets värdegemenskaper, 
till exempel samhället, skolan, bostadsrättsföreningen och föräldrakooperativet. 
Dessa för oss närmast självklara demokratiska rättigheter omfattar inte den ”kol-
lektivitet” i form av empati och strävan efter gemensam syn på till exempel jäm-
likhet och resurstilldelning som är andra centrala demokratiska dimensioner i 
den pedagogiska praktiken.  

Min demokratiuppfattning utgår från två synsätt, vilka står i nära relation till 
varandra. Det ena är idén om demokrati som ”upplyst förståelse”, där empatisk 
förmåga och gemensam strävan efter ett gott liv utgör viktiga dimensioner. Det 
andra är den deliberativa demokratimodellen, som på ett uttalat sätt tar fasta på 
det som Liedman (1986) uttrycker, det vill säga att individen inte bara har rätt att 
uttrycka avvikande uppfattning utan även ska uppmuntras att göra detsamma. 

Upplyst förståelse 
I mitt arbete har jag inspirerats av tanken om demokrati som ”upplyst förståelse”. 
Den amerikanske statsvetaren och demokratiteoretikern Robert A. Dahl använder 
begreppet ”upplyst förståelse” för att beskriva vad han anser bör vara en demo-
kratisk målsättning för ett samhälle som eftersträvar politiskt jämställda medbor-
gare. Han menar att upplyst förståelse uppnås ”genom en process av upplyst 
sympati, där vi försöker att fatta andra människors önskningar, behov och vär-
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den; och genom ett tankeexperiment där vi försöker föreställa oss vad de skulle 
välja om de förstod följderna av sina val” (Dahl, 2005, s. 282). 

Dahl medger att idén om upplyst förståelse är ett ännu så länge ouppnått    
ideal, men likväl hävdar han att detta tillstånd måste eftersträvas. Han ser det 
som en ”betvingande vision” att politiskt jämställda medborgare har de resurser 
som krävs för att styra samhället och skapa ett gott liv utifrån huvudprinciper 
som fred, respekt och allas lika värde. Den upplysta förståelsen bygger på att 
medborgaren i en demokrati måste förfoga över såväl faktakunskaper som för-
mågor att sätta sig in i andras situation för att kunna förstå sin omvärld, fatta rätt 
beslut och klara sig bra i livet.   

Deliberativ demokrati 
En mer uttalad utgångspunkt för arbetet är den deliberativa34 demokratiuppfatt-
ningen där en bärande tanke är att inflytande och beslutsfattande grundar sig på 
deliberationer, det vill säga samtal där olika synsätt möts. I syftesbeskrivningen 
(avsnitt 2.2) klargör jag att en viktig drivkraft i arbetet är idén om samtalets     
betydelse för såväl ämnesmässig kunskapsbildning som demokratisk utveckling. 
Eftersom den deliberativa demokratiuppfattningen även omfattar kunskapsteore-
tiska aspekter (se avsnitt 3.4.3) ter den sig rimlig i utbildningssammanhang. Den 
erbjuder en teoretisk grund för antagandet att skolans dubbla uppdrag (kun-
skapsuppdraget och demokratiuppdraget) skulle kunna integreras genom delibe-
rationer.  

3.4.2 Deliberativ demokrati och deliberativa samtal 
I den deliberativa demokratin är kollektivt beslutsfattande resultat av gemen-
samma överenskommelser mellan individer som betraktas som moraliska och 
politiska jämlikar (Benhabib, 2004; Gutmann & Thompson, 1996). Här har det 
deliberativa samtalet35 en avgörande betydelse. Det utgör den grundläggande 
förutsättningen för beslutsfattandet/ställningstagandet och det måste därför följa 
vissa principer, som respekt, ömsesidighet och opartiskhet. Den mångfald av    
argument som lyfts fram i samtalet utgör underlaget för den kollektiva besluts-
processen. Fritzell (2003) beskriver det deliberativa samtalets karaktär på följan-
de vis: 

 
I diskurs av denna karaktär är det avgörande att deltagarna intar 
positioner av ömsesidig respekt och relativ opartiskhet, och att det 
råder en jämlikhet i rätten att tala och skyldigheten att lyssna. Var 
och en måste ha rätt att löpande, implicit och explicit, ge sitt ja el-
ler nej till känna, och vara beredda att motivera detta. Samtliga 
parter i dialogen har att behandla andra som om de har något vä-
sentligt att bidra med och att det är just deras egna uppfattningar 

––––––––– 
34 Bland företrädarna för deliberativ demokrati återfinns Jürgen Habermas, Amy Gutmann, Seyla 

Benhabib samt, för svenskt vidkommande, Klas Roth, Thomas Englund och Christer Fritzell. 
35 Lundberg (2003) använder istället begreppet ”överläggande samtal”. 
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som är viktiga. I detta ligger att inte förkasta några argument som 
man (ännu) inte har förstått. Genom att ta varandras perspektiv 
och innefatta så många som möjligt i den kommunikativa referens-
ramen avses en form av opartiskhet kunna uppnås (s. 33). 

 
 

Den grundläggande idén om samtalets demokratiska betydelse har dock ifråga-
satts, vilket framgår av följande citat: 

 
Dialogue is based, however cautiously it might be considered, in a 
dominant group fantasy or romance about access to and unity with 
the other. This is the fantasy of a democracy based in consensus 
reached from rational debates across different views and groups. 
It is a truly magnificent, if flawed, romantic ideal (Jones, 2005, s. 
62). 

 
Vilken relation finns då mellan deliberativ demokrati och deliberativa samtal? 
Englund (2006) klargör att i den deliberativa demokratin deltar moraliska och 
politiska jämlikar i deliberativa samtal där målsättningen är att fatta kollektiva 
överenskommelser i en formell beslutsprocess med samhälleliga implikationer. 
Det innebär att deliberativ demokrati förutsätter deliberativa samtal, medan det 
omvända förhållandet (att deliberativa samtal förutsätter deliberativ demokrati) 
inte nödvändigtvis måste gälla. Man kan alltså föra samtal på deliberativ grund 
även i sammanhang som präglas av formella och reella auktoritetsskillnader, till 
exempel i skolan (a.a., s. 506). Låt oss därför se på det deliberativa samtalets    
legitimitet i skolan. 

3.4.3 Deliberativa samtal i skolan 
I Sverige har det deliberativa synsättet haft betydelse för innehållet i skolans nu 
gällande styrdokument: skollagen, läroplanerna och kursplanerna. Skolverket har 
till exempel tagit initiativ till rapporten Deliberativa samtal som värdegrund – 
historiska perspektiv och aktuella förutsättningar (Englund, 2001). I förordet 
skriver representanter från Skolverket att sådana samtal betraktas som demokra-
tins bärande element. De bör därför ges utrymme i skolans arbete för att utveckla 
elevers demokratiska kompetens, beskriven som individens förmåga att kommu-
nicera och agera utifrån grundläggande demokratiska värderingar samt förmåga 
att ta ställning i olika frågor (s. 3).  Englund (2001) menar att det deliberativa 
samtalet utgör en potential för lärande eftersom det erbjuder möjligheter att få 
pröva sina kunskaper och ställningstaganden i relation till andras. För att kunna 
fatta välgrundade beslut krävs dessutom att man utvecklar förmåga att även sätta 
sig in i andras ställningstaganden. I sådana processer får samtalet stor betydelse.  

Samtalet, med deliberativa förtecken, fokuseras även i Skolverkets publika-
tion Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i skolan (Zackari & Modigh, 
2000): 
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Vi menar att samtalet är skolans viktigaste demokratiska redskap. 
Förutsättningen för samtal är goda sociala relationer, dvs att sko-
lan fungerar som social mötesplats. Ett demokratiskt samtal inne-
fattar inte bara rätten att tala och bli hörd. Man måste också lära 
sig konsten att lyssna och inte minst vara öppen för argument och 
låta sig påverkas av den man samtalar med. […] Skolan kan ge 
demokratin ett innehåll genom att eftersträva det vi kallar en kom-
munikativ demokrati, dvs en demokrati där man eftersträvar och 
utgår från olikheter mellan människor och samtalar om dem (s. 
27). 

 
I litteraturen och i den pedagogiska kontexten används olika begrepp för liknan-
de typer av samtal: kommunikativa samtal, demokratiska samtal, diskursiva sam-
tal, participatoriska samtal och deliberativa samtal. Det blir därför viktigt att 
klargöra att med ”deliberativa samtal” avses samtal som präglas av ansvar och 
moraliskt hänsynstagande, inte bara i förhållande till andra som deltar i samtalet 
utan även gentemot den eller de som samtalet ytterst berör. Dessa ansvarskrav 
ställs däremot inte på kommunikativa, diskursiva respektive demokratiska sam-
tal.  

Englund (2004) tar utgångspunkt i Habermas, Benhabibs och Gutmanns tan-
kar i sin sammanställning av vad som karakteriserar deliberativa samtal i skolan. 
Han menar att det är samtal:  

 
a)  där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument 

ges utrymme. 
b)  som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta 

andra; det handlar bl a. om att lära sig lyssna på den 
andres argument. 

c)  med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att 
komma överens eller åtminstone komma till temporära 
överenskommelser (även om icke-överenskommelse före-
ligger). 

d) där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasät-
tas. 

e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för 
att lösa olika problem respektive belysa olika problem ut-
ifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren (s. 
62). 

 
Dessa fem punkter utgör, enligt Englund, de nödvändiga kriterierna för en deli-
berativ kommunikation. 

Uppfattningen om det deliberativa samtalet varierar något. Medan Englund 
betonar deliberativa samtalets betydelse för demokratisk utveckling och besluts-
fattande lägger Fritzén (2003) även in en kunskapsteoretisk dimension. Hon häv-
dar att det deliberativa samtalet kan tjäna som en integrerande kraft för att        
utveckla såväl ämnesmässiga kunskaper som demokratiskt kunnande. Med refe-
rens till Jürgen Habermas kommunikationsteori (Habermas, 1984, 1987) och de 
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giltighetskrav han ställer på ett deliberativt samtal diskuterar Fritzén (2003) hur 
en sådan integrativ process kan gå till: 
 

Allt fler pedagoger efterfrågar fördjupad kommunikation i klass-
rummet. Få ställer emellertid krav på vad samtalet ska handla om 
och hur det ska gå till för att skolan ska nå sitt dubbla uppdrag. 
[…] Det kommunikativa handlandet med sin öppenhet, ömsesidig-
het och samförstånd kan, enligt Habermas, upprätthållas mellan 
människor genom ett antal giltighetsanspråk. Giltigheten formule-
ras genom att det kommunikativa handlandet relateras till tre olika 
sociala sfärer som kan avgränsas från varandra, nämligen en 
kognitiv rationell sfär som i huvudsak hanterar våra relationer till 
den materiella – objektiva – världen, en normstyrd sfär som hante-
rar våra sociala relationer och en subjektiv sfär som fokuserar den 
personliga identiteten (s. 80) 

 
Följande bild kan tjäna som en konkretisering av hur det deliberativa samtalet 
inbegriper de tre sfärerna: 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehåll och karaktär avgör vilken riktning ett samtal kan ta. Om resonemanget 
relateras till hållbar utveckling kan man säga att den objektiva sfären innefattar 
naturvetenskaplig kunskap som är av den karaktären att den kan bestridas i ter-
mer av rätt eller fel. ”En objektiv sanning försäkrar att vissa händelser och objekt 
existerar på ett sådant sätt att oavsett vem som observerar dem blir ställningsta-
gandet likartat” (Fritzén, 1998, s. 43–44). I till exempel en diskussion om gen-
förändrade livsmedel måste argumentationen grunda sig på faktakunskaper i 
genetik och genteknik. Den normativa sfären innefattar ”mellanmänskliga över-
enskommelser av vad som är rätt och riktigt” (a.a. s. 44), till exempel det som 

 
 
Normativa 
sfären, 
”Vad är tillåtet?” 
(Sociala värden) 
 

Objektiva 
sfären,

”Det studerade 
objektet” 

(Fakta)

Subjektiva 
sfären, 

"Jag själv" 
(Identitet och 

egen utveckling) 
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formulerats i internationella deklarationer och överenskommelser kring använd-
ningen av genteknik. I den subjektiva sfären handlar det om individens känslor 
och värdesystem. Här gäller krav på uppriktighet, det vill säga att man säger det 
man menar och menar det man säger.  

Min bedömning är att frågeställningar och diskussionsämnen med anknytning 
till hållbar utveckling (se avsnitt 3.5) omfattar dessa tre dimensioner, den indivi-
duellt värdeorienterade, den kunskapsrelaterade objektiva samt den samhälleligt 
normativa. När man till exempel diskuterar GMO, stamcellsforskning eller an-
vändningen av fossilt bränsle kan man förvänta sig att samtliga tre dimensioner 
involveras i samtalet. Skulle man istället diskutera hur många syreatomer som är 
involverade vid bildningen av en glukosmolekyl i fotosyntesen så är det sanno-
likt att den objektiva sfären överväger medan den sociala och den normativa sfä-
ren inte får någon betydelse alls. Det blir därför mycket svårt att föra ett delibera-
tivt samtal på sådant tema.  

Med utgångspunkt i den sociokulturella synen på lärande och i en deliberativ 
demokratiuppfattning kan man argumentera för att såväl ämneskunskaper som 
demokratiskt kunnande skulle kunna utvecklas genom deliberativa samtal i sko-
lan. Svenska forskningsresultat som styrker detta har presenterats av Larsson 
(2004), som studerat deliberativa samtal i samhällsundervisningen. Hans strävan 
har varit att studera hur man genom deliberativa samtal kan integrera den demo-
kratiska dimensionen i ämnesundervisningen. Ännu så länge råder brist på forsk-
ningsresultat kring deliberativa samtal i naturvetenskaplig undervisning. En stu-
die av gymnasieelever som för deliberativt präglade samtal på ett tema med an-
knytning till hållbar utveckling är under tryckning (Gustafsson & Warner, 2007). 
Studien visade att eleverna utvecklade sitt ställningstagande kring frågeställning-
en under diskussionsmomentet. De använde dock naturvetenskapliga faktakun-
skaper i liten utsträckning i sin argumentation. Har då demokratiaspekten lyfts 
fram på annat vis i sammanhang som berör naturvetenskaplig utbildning och un-
dervisning? 

3.4.4 Demokratiaspekten i naturvetenskaplig utbildning 
I takt med ett sjunkande intresse för naturvetenskaplig utbildning har politiska 
och utbildningsvetenskapliga satsningar gjorts för att tydliggöra den samhälleliga 
och individuella nyttan med naturvetenskaplig bildning. Bland exemplen kan 
nämnas det särskilda EU-projektet "Science and Society" samt internationella 
satsningar kring "Scientific literacy"36 och "Science, Technology and Society" 
(STS). En övergripande tolkning är att dessa satsningar eftersträvar att utifrån 
verklighetsanknutna situationer och engagerande experiment åstadkomma förstå-
else och känsla för såväl naturvetenskapens fenomen som dess historiska och nu-
––––––––– 
36 I floran av vetenskaplig dokumentation kring "Scientific literacy " märks dock vissa oklarheter: 

Hur ska "Scientific literacy" förstås och vilket är syftet med denna? Vilka argument för naturveten-
skap ska användas i sådan undervisning? Vilket stoff ska väljas ut? Vilka kompetenser ska en na-
turvetenskapligt allmänbildad ("Scientific literate") besitta, och hur kan de mätas/utvärderas?  En 
problematisering kring begreppet presenteras i boken Science Education for Citizenship (Ratcliffe 
& Grace, 2003). 
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tida roll i samhället. Tydlig koppling37 mellan naturvetenskaplig kunskapsbild-
ning och demokrati återfinns dock sällan i den vetenskapliga dokumentationen, 
vilket tyder på att relativt få ägnat sig åt att på ett uttalat sätt studera demokrati-
aspekten i naturvetenskaplig undervisning.   

Ett begrepp som återfinns bland det fåtal referenser38 som på ett uttalat sätt 
behandlar naturvetenskap och demokrati är ”Civic Science”, som Clark och Ill-
man (2001) beskriver som ”efforts on parts of scientists to articulate and 
illuminate science content in the context of societal issues” (s. 21).  Bäckstrand   
(2003) menar att begreppet omfattar olika demokratiska ambitioner.  En av dem 
är den klassiska: att öka medborgarnas kunskaper och förståelse av 
naturvetenskap och därigenom per automatik stärka deras demokratiska 
kompetens.  Andra typer av demokratiska strävanden i konceptet ”Civic 
Science” är  att öka, stärka och stimulera samhällsmedborgares delaktighet och 
den mångkulturella representationen i naturvetenskaplig verksamhet samt att 
främja det Bäckstrand benämner ”demokratiseringen av naturvetenskapen”       
(s. 25). Hon beskriver det senare på ett generellt plan som inkludering av mer 
demokratiska normer, metoder och praktiker vid naturvetenskaplig 
kunskapsproduktion (s. 29–30). Hon hävdar att en av de stora utmaningarna i 
satsningarna för ett mer hållbart samhälle är att återskapa allmänhetens 
förtroende för naturvetenskapliga och tekniska lösningar. Återerövringen av 
legitimiteten kräver utökade satsningar enligt konceptet ”Civic Science”, menar 
Bäckstrand (2003). 

Kolstø (2001c, 2006) menar att den naturvetenskapliga undervisningen måste 
förändras. Det gamla, traditionella undervisningsinnehållet, så som det presente-
ras i läromedlen, utgörs av ”ready-made-science” (Latour, 1987) som svarar på 
frågor som ingen elev har ställt. Han är en av dem som hävdar att elever måste 
lära sig hantera och fatta beslut genom att i den naturvetenskapliga undervis-
ningen diskutera kontroversiella och aktuella frågor som innefattar såväl naturve-
tenskap som samhällsvetenskapliga aspekter (”socioscientific issues”). Han har 
arbetat med en undervisningsmodell som han kallar “consensus conference    
model” där former som rollspel och paneldebatter förekommer (Kolstø, 2000). 
Den uttalade ambitionen är att uppnå såväl kunskapsmål som demokratimål ge-
nom de diskussionsinriktade inslagen. Här återfinns de karaktärsdrag som präg-
lar deliberativ demokrati och deliberativa samtal. Även Paulsen (2006) påpekar 
behovet av en förändrad naturvetenskaplig undervisning för att kunna uppnå lä-
roplanens målsättning att eleverna ska utveckla en kritisk demokratisk beredskap 
så att de kan agera självständigt, kritiskt och reflekterat.  Formuleringen ”kritisk 
demokratisk beredskap” utgör en syntes av de förmågor som eftersträvas enligt 
hans tolkning av bland annat skandinaviska styrdokument. Paulsen ger ordet 
”kritisk” en avgörande betydelse i tolkningen av vad som avses. Han menar att i 
den traditionella naturvetenskapliga diskursen ”lægges forholdsvis meget mere 

––––––––– 
37 Här avses databassökningen på nyckelord som jag redovisar i publikation II (Gustafsson, 2007). 
38 Bland dem som hävdat den demokratiska dimensionen i naturvetenskaplig undervisning kan näm-

nas: Ekborg, 2002; Calabrese Barton, 2003; Kolstø, 2000, 2001c, 2006; Longbottom & Butler 
1999; Paulsen, 2006; Quicke, 2001; Sadler & Donnelly, 2006.  
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vægt på begrebsmæssig præcision end på de ofte tværfaglige og såkaldte ”bløde” 
perspektiver” (Paulsen, 2006, s. 72). För att förändra den pedagogiska diskursen 
i riktning mot vad han benämner som ”en kritisk demokratisk syn på bildning” 
krävs, enligt Paulsen (2006), en förändrad lärarutbildning där demokratiaspek-
terna får utrymme. Han lyfter särskilt fram potentialen hos ”klassedialogen” (av 
deliberativt slag) där verklighetsnära, autentiska och kontroversiella ämnen dis-
kuteras. Jag har inledningsvis föreslagit att undervisningsområdet hållbar utveck-
ling skulle kunna erbjuda möjligheter till sådana förändringar i riktning mot mer 
demokratiskt (mjukt) innehåll och demokratiska arbetsformer. Resonemanget le-
der oss därmed in på just hållbar utveckling. 

3.5 Hållbar utveckling 
Begreppet ”hållbar utveckling” fick genomslag genom den så kallade 
Brundtlandrapporten, Our common future (WCED, 1987), där begreppet besk-
revs på följande sätt: ”Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs” (s. 43). Den vida definitionen erbjuder ett mycket stort 
tolkningsutrymme, vilket framgår av Skolverkets publikation (2002b) samt i av-
handlingarna av Ekborg (2002) och Björneloo (2007). Man kan till exempel dis-
kutera vad som ska vara hållbart (sustainable) och vad som ska utvecklas (deve-
lopment) (Anderberg, 1994; Lundberg, 2003). Sundqvist och Ahlbom Sundqvist 
(2003) menar att tveksamheterna kring ordet ”hållbar” skulle kunna undvikas om 
det ersattes med ”uthållig” istället. Det näst bästa alternativa ordet skulle vara 
”bärkraftig” (a.a.). Jag håller mig dock till begreppet hållbar utveckling, som 
trots definitionsproblematiken är mer etablerat än alternativen. Det råder dock 
större enighet kring den övergripande uppfattningen som uttrycks i dokumenta-
tionen från första Agenda 21-mötet i Rio de Janeiro (UNCED, 1992), nämligen 
att hållbar utveckling omfattar såväl ekologiska som ekonomiska och sociala 
dimensioner, till exempel rättvisefrågor, resursfrågor och det diskutabla i väst-
världens sätt att leva.  

Cullingford (2004) är en av flera som uppmärksammat en problematik kring 
hållbar utveckling, som till stor del har med definitionsmässiga oklarheter att 
göra. Han menar att begreppet ofta används som ”a part of a politically correct 
mannerism in which different groups misuse the term in a way that tends to de-
legitimize the resonance of the idea” (s. 17). Hållbar utveckling riskerar med an-
dra ord att bli ett politiskt klichébegrepp som omfattar allt och inget. Cullingford 
menar att hållbar utveckling ytterst handlar om att inse och ta moraliskt ansvar 
för de omvärldskonsekvenser ett orimligt resursuttag får (a.a.). Hållbar utveck-
ling innefattar miljöetiska dimensioner, som i olika sammanhang blir mer eller 
mindre uttalade. Frågeställningar och ställningstaganden som behandlar etiska 
värderingar och moral i handling ingår därför som viktiga aspekter i hållbarhets-
perspektivet. Detta belyser Kemp (2005) som med utgångspunkt i demokratiupp-
fattningen om ”upplyst förståelse” (Dahl, 2005) särskilt betonar vikten av med-
borgarnas demokratiska inflytande i beslutsprocesserna. Cullingfords och Kemps 
betoning på moralfrågor och demokratiska aspekter kompletterar den ofullstän-
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diga ”Brundtlanddefinitionen” av hållbar utveckling och bidrar därmed till min 
uppfattning av hur begreppet ska förstås, vilket stödjer mina övriga utgångspunk-
ter. 

För svenskt vidkommande har det under relativt lång tid funnits en stark poli-
tisk strävan att tillhöra de ledande nationerna när det gäller regionalt, nationellt 
och globalt arbete för hållbar utveckling. Denna strävan ledde till att dåvarande 
statsminister Göran Persson tog initiativ till ett internationellt rådslag kring      
utbildning för hållbar utveckling i Göteborg i maj 2004. En av Utbildningsdepar-
tementet tillsatt kommitté fick i uppdrag att göra en kartläggning och analys av 
hur svenskt utbildningssystem arbetar för en ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt hållbar utveckling. Kommitténs betänkande fick namnet Att lära för hållbar 
utveckling (Regeringen, 2004).  Man menar där att utbildning för hållbar utveck-
ling bör prioriteras ytterligare. Ett påtagligt internationellt uttryck för sådan prio-
ritering är att FN deklarerat att åren 2005–2014 ska kännetecknas av utökade   
utbildningsinsatser för hållbar utveckling (Unesco, 2004).  

Skolans läroplaner (Riksdagen, 2006a; Riksdagen, 2006b) lyfter sedan länge 
fram miljöperspektivet som ett av de övergripande perspektiv som ska ingå i all 
ämnesundervisning. Ordet ”miljö” skulle av allt att döma genomgående ersättas 
med ”hållbar utveckling” med tanke på hur undervisningen förändrats över tid 
(Björneloo, 2004; Sandell, Öhman & Östman, 2003) samt de nationella och in-
ternationella ambitionerna kring utbildning för hållbar utveckling.  Sammantaget 
kan man konstatera att det finns utbildningspolitiskt stöd för att hållbar utveck-
ling ska vara ett undervisningsområde i grundskolan, i de frivilliga skolformerna 
(gymnasieskola och vuxenutbildning) samt även i all högre utbildning39, till     
exempel i lärarutbildningen. Hur ska man då se på utbildning för hållbar utveck-
ling? 

3.5.1 Utbildning för hållbar utveckling 
Även om man beaktar definitionsproblematiken kring hållbarhetsbegreppet står 
det klart att utbildning för hållbar utveckling måste ha en bred tvärvetenskaplig 
ansats. Undervisning med fokus på hållbar utveckling innebär därför nya utma-
ningar för lärare. Förutom en teoretisk förståelse för de miljöpåverkande feno-
menen krävs även kunskaper om allmänmänskliga frågor och demokrati – det 
som vi brukar benämna värdegrund. Därmed skiljer sig utbildning för hållbar 
utveckling från tidigare miljöundervisning, som hade en uttalat naturvetenskaplig 
prägel och oftast enbart hanterades av NO-lärarna i skolan. Jönsson (1999) me-
nar att strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling borde finnas med bland sko-
lans värdegrundsperspektiv, kombinerat med ”det underförstådda löfte, som all-
tid givits och ges generationer emellan, och som ingår i Barnets rättigheter: den 
ena generationen har att till den andra lämna över en god värld” (s. 48). 

––––––––– 
39 Från och med februari 2006 gäller följande tillägg i högskolelagen, 1 kap, 5§: ” Högskolorna skall 

i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande ge-
nerationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvi-
sa” (Riksdagen, 1992). 
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Kommittén för utbildning för hållbar utveckling formulerar i sitt betänkande 
(Regeringen, 2004) några karaktärsdrag som de menar ska känneteckna utbild-
ning för hållbar utveckling: 

 
- Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala 

och miljömässiga förhållanden och förlopp behandlas integ-
rerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. 

- Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov 
klarläggs. 

- Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det 
lokala till det globala. 

- Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har infly-
tande over utbildningens form och innehåll. 

- Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med na-
tur och samhälle. 

- Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt 
tänkande och handlingsberedskap. 

- Utbildningens process och produkt är båda viktiga.  (s. 12). 
 
Jag menar att om utbildning för hållbar utveckling följer dessa riktlinjer erbjuds 
möjligheter att integrera såväl innehållsmässiga som processinriktade demo-
kratimål i den naturvetenskapliga ämnesundervisningen.  

När den nuvarande lärarutbildningen startade 2001 stod det klart att utbildning 
för hållbar utveckling utgjorde ett prioriterat område. Regeringens proposition 
(Regeringen, 2000) kring en förnyad lärarutbildning slog fast att alla lärare skul-
le ha kunskaper för att undervisa för hållbar utveckling. Detta synliggjordes även 
i examensbeskrivningen, som slog fast att alla lärarstudenter skulle ha utvecklat 
kunskaper för att kunna ”orientera sig om, analysera och ta ställning till allmän-
mänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden” 
(Riksdagen, 1977). Den nya regering som tillträdde hösten 2006 omarbetade    
relativt omgående examensbeskrivningen för lärare. Som en följd av detta strök 
man det citerade examensmålet från och med 1 maj 2007.  

Att alla lärare fick ett uttalat ansvar för att utbilda för hållbar utveckling inspi-
rerade till forskning. Vi fick därför inom loppet av några få år tillgång till flera 
avhandlingar på temat. Jag vill presentera några av dem. Ekborg (2002) har stu-
derat hur lärarstudenter utvecklar och använder naturvetenskapliga kunskaper i 
olika sammanhang. Öhmans avhandling (2006) behandlar gemensamt menings-
skapande kring etiska och moraliska frågeställningar inom utbildning för hållbar 
utveckling. Björneloo (2007) redovisar hur lärare uppfattar begreppet och hur de 
beskriver undervisningssituationer då de arbetat med hållbar utveckling. Jonsson 
(2007) har ur olika perspektiv studerat vilka tolkningar lärarstudenter lägger in i 
begreppet hållbar utveckling. 

Denna avhandlings titel är Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och 
hållbar utveckling. Här ska ”demokrati” och ”hållbar utveckling” inte ses som 
helt åtskilda enheter, då det finns tydliga kopplingar mellan skolans demokrati-
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uppdrag och utbildning för hållbar utveckling40. I flera forskningsbidrag från 
Danmark41 lyfter man tydligt fram den demokratiska dimensionen. Man menar 
att utbildning för hållbar utveckling ska bidra till att utveckla elevernas hand-
lingskompetens, ”action competence”, definierad som: ” (the) will to take part in 
democratic processes concerning man´s exploitation of and dependence on natu-
ral resources in a critical way” (Breiting & Mogensen, 1999, s. 350). Likaså fast-
slås i regeringens utredning (Regeringen, 2004) att de centrala värden som       
demokrati, jämställdhet, respekt för andra människor och respekt för naturen 
som lyfts fram i styrdokumentens värdegrundstexter samtidigt utgör viktiga delar 
i utbildningen för hållbar utveckling. I denna utbildning ingår naturvetenskap 
men även ”ekonomi, politik, människans agerande samt hur grupper och samhäl-
let organiseras och vilka konflikter som finns och som kommuniceras i samhället 
och som leder till störningar i naturen” (Skolverket, 2002b, s. 20). Undervisning-
en ska, enligt Skolverket, innehålla grundläggande värdegrundsfrågor och ett 
elevaktivt arbetssätt för ”delaktighet och empowerment av eleverna inför deras 
lust att ta itu med sin egen och andras framtid” (a.a., s. 20). 

  

Naturvetenskapligt innehåll i utbildning för hållbar utveckling 
Av resonemanget på sidorna 25 och 26 framgår att faktakunskaper (den objekti-
va sfären i figuren, s. 25) är nödvändiga för samtal enligt deliberativ modell. 
Vilka naturvetenskapliga faktakunskaper är nödvändiga för att kunna förstå, dis-
kutera och ta ställning i frågor som berör hållbar utveckling?  

Ekborg (2002) besvarar frågan genom att inledningsvis utgå från de miljörela-
terade målen i de naturorienterande ämnenas kursplaner (Skolverket, 2000), där 
följande kunskapsområden lyfts fram: 

 
• Liv – former och betingelser, villkor och utveckling, livs-

cykler, mångfald, ekosystem, kretslopp, fotosyntes, för-
bränning, materia. 

 
• Energi – flöde, former, omvandlingar, kvalitet, energi- 

och resursfrågor, strålning, tryck, värme och temperatur. 
 

• Grundämnen, kemiska föreningar, omvandlingar vid ke-
miska reaktioner. 

 
• Materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och 

spridning. 

––––––––– 
40 Såväl Axelsson (1997) som Ekborg (2002) belyser kopplingen mellan naturvetenskap, hållbar ut-

veckling och demokrati. Ekborg skriver: ”Eleverna i skolan ska lära sig naturvetenskap på ett så-
dant sätt att de kan förstå och argumentera i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll” (s. 
31). För att nå detta krävs, menar Axelsson (1997), att lärarna kan ”förändra sin miljöundervisning 
så att elever utvecklar såväl miljömedvetande som inflytande” (s. 9). 

41 Här kan nämnas Breiting & Mogensen, 1999; Jensen & Schnack, 1997; Mogensen & Nielsen, 
2001. 
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• Kemiska teorier och modeller. 

 
• Vatten – egenskaper och roll som lösningsmedel och 

transportmedel. 
 

• Luft – egenskaper och betydelse för kemiska processer 
och korrosion och förbränning.  

(Ekborg, 2002, s. 29). 
 
Efter att ha gått igenom såväl styrdokumenten som annan referenslitteratur me-
nar Ekborg (2002) att kunskaper beträffande följande naturvetenskapliga begrepp 
är nödvändiga: fotosyntes, respiration, nedbrytning, förbränning, materia, energi 
och kretslopp (s. 43). 

Slutsatsen blir att för att kunna argumentera, värdera och ta ställning i frågor 
som berör hållbar utveckling krävs denna kunskapsbas. I annat fall kommer     
argumentationen att få karaktären av allmänt tyckande med alltför svag kun-
skapsförankring och utan möjligheter att kunna uppfylla kriterierna för delibera-
tion.  
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4. Metod 
Avsikterna med mina empiriska studier har varit att lyfta fram lärarstudenters  
erfarenheter av naturvetenskaplig utbildning och syn på behovet av naturveten-
skaplig kunskap (publikation I, Gustafsson, 2004), att presentera en bild av hur 
utbildningssystemets styrdokument tydliggör uppdragen kring demokrati och 
värdegrund (publikation II, Gustafsson, 2007) samt att visa hur hållbar utveck-
ling lyftes fram i den förnyade lärarutbildningen 2001 (publikation III, Fritzén & 
Gustafsson, 2004). Jag har genomgående valt att arbeta med innehållsanalyser i 
de empiriska studierna. Innehållsanalysen ”är inriktad på att få en bild av det   
påtagliga innehållet i det tema som är av intresse, eller vad det hela uppenbarli-
gen verkar handla om” (Bryman, 2002, s. 191). Är då innehållsanalysen en kvali-
tativ eller kvantitativ metod? Här menar Bryman (a.a.) att innehållsanalyser har 
drag av kvantitativ metodik, eftersom syftet är att beskriva det empiriska materi-
alet med hjälp av definierade kategorier.  

Jag använder något olika angreppssätt i analys- och resultatskedet, vilket gör 
att den första studien som behandlar avhandlingens första frågeställning, lärar-
studenternas reflektioner kring naturvetenskap (publikation I) kan sägas ha ett 
mer kvantitativt anslag än de två senare, men då jag genomgående selekterar och 
tolkar materialet utifrån mening och innebörd menar jag att min forskningsansats 
är kvalitativ. 

I undersökningen som presenteras i publikation I fick lärarstudenterna följan-
de uppgift: 

 
• Läs kapitel 3-5 i Svein Sjøbergs bok Naturvetenskap som all-
mänbildning, med betoning på kapitel 5 (Varför ska alla lära sig 
naturvetenskapliga ämnen?). 
• Skriv en sammanfattning på innehållet (1 A4 datorskriven sida 
per kapitel). Sammanfattningen ska inte innehålla långa referat av 
bokens innehåll, utan det väsentliga är egna reflektioner/tankar 
som väcks under läsandet och som du vill presentera på seminariet 
efteråt.  

 
Studenterna hade inga givna frågor att behandla. Deras egna erfarenheter av    
naturvetenskaplig utbildning speglas därför i varierande utsträckning i textmate-
rialet. När lärarstudenterna uttrycker den personliga erfarenheten av naturveten-
skaplig undervisning och/eller attityd till densamma gjorde jag meningskategori-
seringar med utgångspunkt från de ord och uttryck som studenterna valde att   
använda i sin beskrivning. Kategorierna kan man antingen bestämma i förväg, 
eller också låter man dem växa fram under analysens gång (Kvale, 1997). I min 
undersökning använde jag det senare förfaringssättet.  
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Jag utgick från den analysmetodik som Graneheim och Lundman (2004) be-
skriver. Jag började med att läsa igenom samtliga 264 texter. Avsnitt som be-
skrev den egna erfarenheten av naturvetenskaplig utbildning markerades, liksom 
de delar som behandlade lärarstudenternas uppfattning om behovet av naturve-
tenskaplig kunskap. I dessa avsnitt markerade jag meningar och fraser som inne-
höll relevant information i förhållande till frågeställningarna kring erfarenhet och 
syn på behov av naturvetenskap. Dessa meningar och fraser utgör det som Gra-
neheim och Lundman benämner ”meningsbärande enheter” (s. 106). Genom att 
vrida och vända på ord och innebörder kondenserade jag de meningsbärande en-
heterna i nio olika innehållskategorier genom att ord och fraser med lika eller lik-
nande innebörder slogs samman. Till kategorin ”svårt” förde jag till exempel 
även ord som ”jobbig”, ”krävande”, ”svårbegriplig”. Till kategorin ”tråkigt” hör 
även ”enformigt” och ”trist”. Graneheim och Lundman (2004) markerar att kate-
goriseringsförfarandet är ett centralt moment i analysarbetet. Det är mycket vik-
tigt att kategorierna är fullständiga och varandra uteslutande, och att de speglar 
det centrala budskapet i de meningsbärande enheterna (s. 107). I mitt empiriska 
material visade det sig att meningsbärande enheter från flera olika kategorier 
kunde förekomma i samma students text. Jag registrerade då samtliga, vilket    
innebär att det i resultatredovisningen i publikation I inte är möjligt att utläsa hur 
många studenter som bidragit med egna erfarenheter. 

Den metodik jag använde i övriga innehållsanalyser utgår från samma princi-
per beträffande definiering av meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 
2004), men materialet kategoriserades inte. Jag läste igenom textobjekten och 
valde meningsbärande enheter med utgångspunkt från frågeställning och teori. 

 Med utgångspunkt i den andra frågeställningen som berör det dialektiska för-
hållandet mellan ämnes- och demokratiuppdraget analyserade jag styrdokumen-
tens intentioner beträffande värdegrund och demokrati. Resultatet presenteras i 
publikation II. Innehållsanalysen behandlar även annan litteratur av relevans för 
demokratiuppdraget.  

Frågeställningarna kring hur ämnes- och demokratiuppdraget skulle kunna 
förenas inom naturvetenskaplig ämnesundervisning samt vilken potential utbild-
ning för hållbar utveckling har i en integrativ ansats att förena ämnes- och       
demokratiuppdraget behandlas empiriskt genom de innehållsanalyser som pre-
senteras i publikation III. De meningsbärande enheterna (a.a.) urskiljer vi (Frit-
zén & Gustafsson, 2004) ur internationella överenskommelser kring hållbar ut-
veckling samt bakgrundsmaterial och beslut kring den förnyade lärarutbildningen 
2001. Här återkommer delar av empirin från lärarstudenterna i publikation I.  

Frågeställningen om hur samtal i undervisningen kan bidra till att blivande   
lärare förbereds för uppgifterna att hantera skolans gemensamma uppdrag beträf-
fande ämnesmässig kunskapsbildning, demokratisk fostran och utbildning för 
hållbar utveckling behandlas genom att meningsbärande enheter urskiljs ur styr-
dokument samt beslut och överenskommelser kring utbildning för hållbar        
utveckling. Resultatet presenteras i publikationerna II och III. 
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4.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt behandlar jag frågeställningarna om forskningens kvalitet. I forsk-
ningssammanhang ställs kvalitetskrav med avseende på validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Validiteten beskriver i vilken utsträckning man som forskare 
undersöker det man tror att man undersöker, det vill säga forskningens sannings-
värde eller giltighet. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Är 
resultaten konsekventa och förenliga? Kan undersökningen upprepas? Generali-
serbarheten anger i vilken mån forskningens resultat kan överföras till annat 
sammanhang. Är dessa begrepp relevanta i kvalitativa forskningssammanhang? 

4.1.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Min kvalitativa forskningsansats kontrasterar mot klassisk naturvetenskaplig 
forskning med hypotetisk-deduktiv metodik och krav på falsifierbarhet. Kan då 
kvalitativ forskning tillerkännas vetenskapligt värde?  Jag menar att svaret på 
frågan är ”ja”, och tar stöd i Johanssons (2003) argumentering: 

 
Det hävdas ibland att en mogen vetenskap använder sig av kvanti-
tativa metoder och att dessa metoder är målet och normen för alla 
vetenskaper. Det är tveksamt om en sådan ståndpunkt är hållbar. 
Förvisso är det ofta ett stort framsteg när man har preciserat sina 
begrepp så att kvantitativa jämförelser är möjliga. […] Men frå-
gan är om man kan ta för givet att man alltid skall sträva efter en 
sådan precisering. […] Min slutsats är att man inte rimligen kan 
säga att alla vetenskapliga discipliner skall sträva efter kvantitati-
va metoder, och att det inte är en sämre vetenskap att arbeta med 
kvalitativa data (s. 103–104). 

 
Roberts (1996) diskuterar kvalitativ respektive kvantitativ forskning inom det na-
turvetenskapliga fältet. Han varnar för en alltför uttalad strävan efter precision, 
vilken han menar är ett vanligt drag i kvantitativ forskning. Han skriver:”A pre-
occupation with precision means a faithful adherence to well-established canons 
of inquiry” (s. 246). Samtidigt kritiserar han kvalitativ forskning för att den allt-
för ofta “lacks a point and does not make an argument” (s. 244), det vill säga den 
är alltför beskrivande. Han menar att god kvalitativ forskning karakteriseras av 
“sophistication and appropriateness of the conceptual framework(s) brought to 
bear in the study, together with discussion of what makes them salient to science 
education phenomena” (s. 244). Innebörden i hans resonemang är att inom na-
turvetenskapernas didaktik kan såväl kvalitativ som kvantitativ ansats vara av 
god vetenskaplig kvalitet. Teoretisk bakgrund och frågeställningar avgör om 
kvalitativ metodik är att föredra framför kvantitativ.  

Johansson (2003) menar att objektiviteten avgör om den kvalitativa forsk-
ningen är god forskning. Man måste dock kunna tillerkänna intentionala aspek-
ter, det vill säga meningar och innebörder, ett objektivt värde som något som 
faktiskt existerar i verkligheten trots att sådana aspekter är av subjektivt slag och 
inte observerbara som yttre fenomen. Den kvalitativa forskaren återger informa-
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tion beträffande en mentalt konstruerad verklighet som bearbetats och tolkats, 
och måste därför lägga stor vikt vid objektivitet i tolkningen av sådan empiri.  

Inom kvalitativ forskning är det dock inte möjligt att ställa samma krav på va-
liditet, reliabilitet och generaliserbarhet som man kan göra inom kvantitativ tra-
dition. Enligt Merriam (1994) är reliabilitet i traditionell bemärkelse ”både en 
inbillning och en omöjlighet” i kvalitativ forskning (s. 182). Att kraven på relia-
bilitet och validitet ser annorlunda ut i kvalitativ forskningstradition har inneburit 
att forskare ofta väljer att använda det samlande begreppet trovärdighet (”trust-
worthiness”) vid kvalitetsgranskningen. Lincoln och Guba (1985) menar att man 
i trovärdighetsbedömningen har anledning att granska resultaten utifrån paramet-
rarna sanningsvärde, överförbarhet, konsistens och neutralitet. Med utgångs-
punkt från dessa frågor kan forskningens reliabilitet och objektivitet samt interna 
och externa validitet bedömas (a.a. s. 290). Den interna validiteten anger om du 
undersöker det du tror att du undersöker (sanningsvärdet). Eftersom den kvalita-
tiva forskarens uppgift är att skildra verkligheten såsom den uppfattas av männi-
skor så kommer den interna validiteten att avgöras av i vilken mån forskaren 
lyckats återge denna ”verklighet” på ett trovärdigt sätt. Merriam (1994) anger 
några sätt uppnå trovärdighet; triangulering42, deltagarkontroll43, longitudinella 
studier44, horisontell granskning45 samt tydliggörande av skevheter46. 

Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning forskningsresultaten 
är allmängiltiga, det vill säga forskningsresultatens tillämpbarhet och överför-
barhet (allmängiltighet). Det motsvarar den kvantitativa forskningens generali-
serbarhet, vilket begreppsmässigt inte passar för kvalitativa analyser som base-
ras på tolkningar (Bryman, 2002; Kvale, 1994; Merriam, 1994). Merriam (1994) 
menar att läsaren själv måste avgöra i vilken mån det kvalitativa forskningsresul-
tatet kan betraktas som allmängiltigt. För att underlätta läsarens beslutsfattande 
bör studien innehålla en rik (”tät”) beskrivning som informationsbas tillsammans 
med en jämförande del som visar hur ”typiskt” resultatet är (a.a.). 

4.1.2 Innehållsanalyserna 
Avhandlingens råmaterial består av olika texter, som analyseras i förhållande till 
de teoretiska utgångspunkter som är de ”glasögon” med vilka jag betraktar det 
empiriska materialet. Dessa utgångspunkter bestämmer såväl vad som ska analy-
seras som hur analyserna ska genomföras. (Gustavsson, 1999, s. 39). Texterna 
kommer därmed att tillhöra teorin (a.a.), vilket innebär att jag inte kan göra an-
språk på att visa en i alla stycken fullständig bild av de texter som ingår. Istället 
presenterar jag en tolkning av textmaterialet utifrån de frågeställningar och det 
teoretiska perspektiv jag valt. 

––––––––– 
42 Triangulering innebär att man använder flera forskare, flera informationskällor och/eller flera me-

toder för att undersöka samma forskningsfråga. 
43 Man låter informanterna läsa igenom utskrifter och tolkningar. 
44 Forskaren väljer då att undersöka samma fenomen under en längre tid eller gör upprepade observa-

tioner. 
45 Detta innebär medbedömning av forskarkollegor. 
46 Ange de antaganden och det teoretiska perspektiv du som forskare bär med dig i undersökningen. 
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Den ena typen av innehållsanalys behandlar styrdokumentens intentioner be-
träffande demokrati, värdegrund och utbildning för hållbar utveckling. Jag letar 
då igenom textinnehållet för att finna formuleringar som behandlar dessa tre 
aspekter. Samtliga publikationer innehåller sådana analyser i varierande omfatt-
ning. Jag menar att trovärdigheten i dessa innehållsanalyser stärks av att jag tyd-
ligt redovisar mina teoretiska perspektiv och övriga utgångspunkter samt redogör 
för tillvägagångssättet vid analysmomenten.  

Undersökningen i den studie som redovisas i publikation I omfattar ett stort 
antal (264) studenttexter som enligt min bedömning väl representerar lärarstu-
denternas erfarenheter av den naturvetenskapliga undervisningen på grundskolan 
och gymnasiet. Kan man från denna begränsade undersökning säga något gene-
rellt, allmängiltigt, om blivande lärares attityder till naturvetenskap? Statistik 
från Verket för Högskoleservice (www.vhs.se) och Statistiska Centralbyrån 
(www.scb.se) visar att den undersökta studentgruppen i Växjö väl överensstämde 
med riket som helhet med avseende på könsfördelning, studiebakgrund samt    
inriktningsval inom lärarutbildningen. Deras attityder och erfarenheter beträffan-
de naturvetenskap stämmer även överens med övriga undersökningar på området 
(Lager-Nyqvist, 2003; Lindahl, 2003; Skolverket, 1994, 2004). Jag menar därför 
att sannolikheten är stor att det är så här det ser ut i landet när det gäller blivande 
lärares syn på naturvetenskap, och att resultatet därmed kan betraktas som all-
mängiltigt. Studien omfattar dessutom en stor mängd data, vilket stärker dess 
trovärdighet.  

I och med att studentgruppen i undersökningen fick skriva fritt, utan styrande 
frågeställningar, kan man förmoda att texterna speglade deras tidigare erfarenhe-
ter av naturvetenskaplig utbildning på ett godtagbart sätt. Det går dock inte att 
bortse från att studenterna påverkades av kurstemat hållbar utveckling och den 
litteratur, boken Naturvetenskap som allmänbildning, som utgjorde underlag för 
deras reflektioner. Ett tecken på sådan påverkan är att många studenter skriver att 
naturvetenskapliga kunskaper är viktiga för att hantera frågor om miljö och     
natur. 
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5. Sammanfattning av tre 
publikationer 

5.1 Lärarstudenters erfarenhet av och 
attityder till naturvetenskap med fokus på 
hållbar utveckling. (I) 
Det empiriska materialet samlades in inom ramen för en obligatorisk kurs i håll-
bar utveckling. Under ett av kursmomenten fick lärarstudenterna först läsa boken 
Naturvetenskap som allmänbildning (Sjøberg, 2000), för att sedan skriva en     
reflekterande text kring sin syn på behovet av naturvetenskaplig kunskap. Stu-
denterna tillfrågades i efterhand om de kunde tänka sig att lämna sina texter för 
forskningsändamål. 264 av 357 studenter (74 %) gav sitt tillstånd till detta,     
medan resten avböjde. I texterna speglades deras egna erfarenheter av hur den 
naturvetenskapliga undervisningen sett ut, men även deras förhoppningar kring 
vad naturvetenskaplig undervisning skulle kunna vara. Textanalysen visade att 
många upplevt den naturvetenskapliga undervisningen i ungdomsskolan som trå-
kig och omodern, och att de därför absolut inte velat läsa vidare inom naturve-
tenskapliga ämnesområden.   

I den litteratur som studenterna läste (Sjøberg, 2000) diskuteras fyra argument 
för naturvetenskaplig bildning. Såväl Sjøberg som studenterna lägger stor vikt 
vid demokratiargumentet där naturvetenskaplig kunskap ses som en betydelsefull 
grund för åsiktsbildning och ansvarstagande. En student uttrycker sig på följande 
sätt: 

 
När man som student skall lära sig naturvetenskap blir det tämli-
gen ointressant. Allt man får lära sig av lärare och skollitteratur 
består av säkra teorier, lagar och begrepp som knappast kan ifrå-
gasättas. Naturvetenskapen uppfattas då som auktoritär eller kan-
ske odemokratisk.  

 
En stor andel av lärarstudenterna i undersökningen upplever att de under sin 
skoltid inte blivit klara över den personliga nyttan med naturvetenskaplig bild-
ning. De efterfrågar demokratiargumentet som det presenteras i kursboken 
(Sjøberg, 2000), det vill säga en undervisning i naturvetenskap som ger en breda-
re bildningsbas och som skapar möjligheter till delaktighet i beslutsfattande på 
demokratisk grund. För dem var det inte tillräckligt intressant att på ett naturve-
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tenskapligt/tekniskt korrekt sätt kunna förklara och förstå hur något fungerar – 
vilket de anser att skolundervisningen fokuserat på.  De blev inte engagerade. 
Flera av dem menar att de inte tränats i att diskutera, argumentera och ta ställ-
ning, eftersom det mesta, i synnerhet inom fysiken och kemin, redan var ”bevisat 
och bestämt”. Lärarstudenterna efterlyser demokratiska argument och arbetssätt i 
den naturvetenskapliga undervisningen. De efterfrågar en undervisning där 
kommunikation, etiska och moraliska resonemang samt existentiella och käns-
lomässiga frågor ingår.  

5.2 Naturvetenskaplig undervisning och det 
dubbla uppdraget. (II) 
Artikeln behandlar förhållandet mellan lärarens ämnesuppdrag och demokrati-
uppdrag med utgångspunkt i styrdokumentstexter och demokratiteori. Den filo-
sofiskt inriktade argumentationen lyfter fram samtalet som en teoretisk möjlighet 
för läraren att hantera det dubbla uppdraget, det vill säga att sörja för såväl       
naturvetenskaplig ämneskompetens som demokratisk samhällsfostran. Resone-
manget handlar om att samtalet kan ses dels som ett demokratiskt mål i sig, dels 
som en metod för att nå kunskapsmässiga mål inom givet ämnesområde. 

 Med hjälp av ett hypotetiskt undervisningsscenario diskuterar jag möjligheter 
och begränsningar hos en samtalsinriktad, deliberativ ansats för att integrera de 
båda uppgifterna i naturvetenskaplig undervisning. Lärarstudenter bör träna möj-
liga vägar att ”förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund” 
(Riksdagen, 1977) inom ramen för sin ämnesdidaktiska utbildning. Jag lyfter 
därför fram det deliberativt inriktade samtalet kring autentiska eller fingerade 
”socioscientific issues” som en didaktisk möjlighet i denna träning. ”Socioscien-
tific issues” är frågeställningar där problematiken innefattar ett naturvetenskap-
ligt faktainnehåll såväl som sociologiska (normativa) och subjektiva värdeaspek-
ter. Jag menar att ett stort antal sådana samtalsämnen återfinns eller kan konstru-
eras inom undervisningsområdet hållbar utveckling. 

5.3 Sustainable development in terms of 
democracy - an educational challenge for 
teacher education. (III) 
I detta antologibidrag (Fritzén & Gustafsson, 2004) diskuterar vi hållbar utveck-
ling i termer av demokrati inom ramen för en lärarutbildning, och då särskilt med 
avseende på naturvetenskaplig kunskapsbildning. Som en bakgrund visar vi di-
rektiven till 2001 års förnyade lärarutbildning i Sverige, där målsättningar för 
undervisningsområdet hållbar utveckling lyfts fram på ett uttalat sätt.  Vi resone-
rar kring de didaktiska utmaningar som lärarutbildningen kan tänkas stå inför då 
det gäller studenters kunskapsbildning inom området hållbar utveckling. Vi ser 
det som en utmaning för lärarutbildning att ta ansvar för hållbar utveckling som 
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förutsätter en integrativ undervisning med avseende på såväl relationen mellan 
naturvetenskapligt ämne och demokrati som mellan olika ämnen.  

Med hjälp av Habermas diskursteori (Habermas, 1984, 1987) diskuterar vi en 
möjlig väg att överskrida uppdelningen mellan ämneskunnande och demokrati. 
Deliberation kan, enligt Habermas, upprätthållas med hjälp av ett antal giltig-
hetsanspråk. Giltighetsanspråken formuleras genom att samtalet, det kommuni-
kativa handlandet, relateras till tre olika sociala sfärer: den kognitivt rationella 
sfär som i huvudsak hanterar våra relationer till den materiella – objektiva – 
världen, en normstyrd sfär som hanterar våra sociala relationer och en subjektiv 
sfär som fokuserar den personliga identiteten. Undersökningen av lärarstudenter-
nas erfarenhet av naturvetenskap från tidigare skolgång (presenterad i publika-
tion I) utgör empiriskt underlag för denna diskussion.  

Vi ser relationen mellan hållbar utveckling och demokrati i termer av delibe-
ration, där elever och studenter tränger in i ett innehållsområde och prövar hur 
långt de egna argumenten håller utifrån olika perspektiv. Deliberativ kommuni-
kation inbegriper även en universell respekt som innebär att konsensus eller total 
enighet inom gruppen inte är det väsentligaste. Det centrala blir i stället den för-
väntade ”kommunikationen med andra som jag vet att jag i slutändan måste 
komma överens med” (Benhabib, 1994, s. 25). Vi menar inte att en deliberativ 
ansats är den enda och rätta vägen i undervisning för hållbar utveckling, utan den 
ska ses som en möjlighet värd att lyfta fram.  

5.4 Slutsatser av publikationerna I-III 
Avhandlingen behandlar demokratiaspekten i naturvetenskaplig undervisning. 
264 lärarstudenter har skriftligen reflekterat över olika argument för naturveten-
skaplig kunskapsbildning, och då ofta satt dessa i relation till egna skolerfarenhe-
ter. Flertalet menar att naturvetenskapliga kunskaper är nödvändiga, framför allt 
för att hantera samhällsfrågor om natur och miljö. Många har saknat och efter-
frågar demokratiargument i naturvetenskaplig ämnesundervisning, vilken de   
beskriver som svår, tråkig och omodern. De ser med förvåning att naturveten-
skaplig kunskap kan motiveras av demokratiskäl, men de uttrycker att de snarast 
upplevt en motsättning mellan demokrati och naturvetenskap, vad gäller såväl 
innehåll som undervisningsformer.   

De upplevda bristerna på demokratiaspekter och motsättningarna mellan ämne 
och demokrati i naturvetenskaplig undervisning blev utgångspunkt för det fort-
satta arbetet, som belyser förhållandet mellan lärarens dubbla uppgift; ämnes-
uppdraget och demokratiuppdraget. Denna tudelade uppgift innebär, som jag ser 
det, att lärarstudenter bör träna möjliga vägar att förmedla och förankra samhäl-
lets och demokratins värdegrund inom ramen för sin ämnesdidaktiska utbildning.  

Med stöd i sociokulturellt perspektiv på lärande samt forskning kring samta-
lets betydelse för såväl ämnesmässigt lärande som demokratisk utveckling före-
slår jag samtalsinriktade ansatser för att överbrygga klyftan mellan ämne och 
demokrati i naturvetenskaplig undervisning. Med demokrati avser jag främst   
deliberativa processer där deltagarna i en ömsesidig kommunikation prövar hur 
långt egna och andras argument håller i ett universellt perspektiv. Tanken om det 
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deliberativa samtalets såväl demokratiska som kunskapsutvecklande betydelse 
gör att sådana samtal kan ses som en möjlighet att i undervisningen integrera 
ämnesuppdraget med demokratiuppdraget.  

Jag föreslår hållbar utveckling som ett tänkbart undervisningsområde för inte-
grativa ansatser i form av samtal kring komplexa samhällsfrågor med naturve-
tenskapligt faktainnehåll. Jag skisserar även ett tänkt undervisningsscenario med 
deliberativa elevsamtal kring ett tema med sådant innehåll. 
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6. Diskussion 
Avhandlingen har särskilt behandlat demokratiaspekten i naturvetenskaplig     
undervisning. Det givna samhällsuppdraget anger att skolan ska sörja för såväl  
ämnesmässig som demokratisk utveckling hos eleverna. Syftet med mitt arbete 
har varit att belysa förhållandet mellan ämnes- och demokratiuppdraget samt mot 
bakgrund av samtalsinriktade undervisningsansatser undersöka möjligheter att 
integrera de båda uppdragen inom ramen för utbildning för hållbar utveckling. 
Jag vill inleda diskussionen genom att återknyta till avhandlingens frågeställ-
ningar (s. 4–5). 

6.1 Tillbaka till frågställningarna 
Min första frågeställning handlar om vilken bild lärarstudenter har av naturve-
tenskaplig undervisning från ungdomsskolan, och hur de ser på behovet av      
naturvetenskaplig kunskap. Vid analys av det empiriska materialet av lärarstu-
denters reflekterande texter kring naturvetenskaplig undervisning framträdde en 
bild av demokratiuppdragets sekundära position i förhållande till ämnesuppdra-
get. Studenternas texter speglade även upplevelsen av direkta motsättningar mel-
lan deras syn på demokrati och den naturvetenskapliga ämnesdiskursen. Många     
lärarstudenter menade att de inte i tillräcklig omfattning tränat att argumentera, 
värdera och ta ställning, då undervisningen präglats av ”så-här-är-det-snack” som 
inte kunde ifrågasättas.  

Analysen av lärarstudenternas texter ger upphov till flera följdfrågor. Den för-
sta är hur relationen mellan ämne och demokrati uttrycks i skolans styrande do-
kument. Analysen visar att de centrala dokumenten tydligt lyfter fram demokra-
tiuppdraget, vilket därmed blir ett uppdrag för alla lärare. Det innebär, vad jag 
förstår, att lärarstudenter under sin utbildning bör träna olika vägar att integrera 
demokratiuppdraget i sin ämnesundervisning. Jag ser gärna att sådan inryms 
inom den ämnesdidaktiska delen av utbildningen. I avsnitt 6.2.1 och 6.3 utveck-
lar jag tankarna om hur detta skulle kunna ske. 

 Nästa frågeställning blir då hur ämnes- och demokratiuppdraget skulle kunna 
förenas inom naturvetenskaplig ämnesundervisning. Med teoretisk utgångspunkt 
i forskning47 som belyser samtalets betydelse för såväl ämnesmässigt lärande 
som demokratisk utveckling menar jag att samtalsinriktade ansatser skulle kunna 
överbrygga klyftan mellan ämne och demokrati i naturvetenskaplig undervis-
ning. Med demokrati avser jag främst deliberativa processer där deltagarna i en 

––––––––– 
47 Jag avser sociokulturell lärandeteori samt idétraditionen kring deliberativ demokrati. 
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ömsesidig kommunikation prövar hur långt egna och andras argument håller i ett 
universellt perspektiv. Deliberativa samtal ska dock inte ges en ideologisk posi-
tion som universalmetod, och jag kommer i avsnitt 6.2 att utveckla resonemanget 
kring några av utmaningarna kring sådana samtal. Däremot menar jag, med stöd 
i de utgångspunkter jag redovisar i kapitel 3, att den integrativa potentialen hos 
deliberativa samtal i naturvetenskaplig utbildning bör prövas vetenskapligt. 

En annan frågeställning handlar om vilken potential utbildning för hållbar ut-
veckling skulle kunna ha i en integrativ ansats att förena ämnes- och demokrati-
uppdraget. Jag tar då fasta på den gemensamma uppgiften för lärare att inkludera 
miljöperspektivet i ämnesundervisningen. Här redovisar jag stöd för uppfattning-
en att det som förut benämndes ”miljöundervisning” och oftast enbart hanterades 
av NO-lärarna i skolan, efter hand har utvecklats till en uppgift i form av utbild-
ning för hållbar utveckling. Denna skiljer sig från tidigare miljöundervisning ge-
nom att den omfattar såväl naturvetenskapliga ämneskunskaper (för att kunna 
förstå de miljöpåverkande fenomenen) som allmänmänskliga frågor och demo-
kratiaspekter – det som vi brukar benämna värdegrund. Det innebär att ämnes-
området hållbar utveckling genom sin karaktär och sitt innehåll kan öppna vägar 
för integrativ undervisning där såväl naturvetenskapliga ämneskunskaper som 
demokratiska förmågor kan utvecklas. Jag menar att deliberativa samtal kring 
just ”socioscientific issues” inom ramen för utbildning för hållbar utveckling er-
bjuder sådana integrativa möjligheter, vilket jag vidareutvecklar i avsnitt 6.2.1. 

Min sista frågeställning är hur samtal i undervisningen kan bidra till att lärare 
förbereds för uppgifterna att hantera skolans gemensamma uppdrag beträffande 
ämnesmässig kunskapsbildning, demokratisk fostran och utbildning för hållbar 
utveckling. Jag utgår här från en syn på bildning48 som omfattar ambitionen att 
genom undervisning utveckla såväl naturvetenskapliga ämneskunskaper som so-
ciala, kritiska och demokratiska förmågor för ”delaktighet och empowerment” 
(se sid. 31). I den svenska examensordningen för lärare anges att den som exa-
mineras efter fullföljda studier bland annat ska kunna: ”förmedla och förankra 
samhällets och demokratins värdegrund” (Riksdagen, 1977). I examensordning-
en anges inte hur detta skall tolkas och vad det konkret innebär. Läroplanerna 
(Riksdagen 2006 a, b) för skolan tydliggör dock att den värdegrund, det vill säga 
de grundläggande demokratiska värderingar som skolan ska gestalta och förmed-
la är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med sva-
ga och utsatta” (s. 3).   Det innebär att lärarstudenter under sin utbildning måste 
träna olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågorna. För blivande lärare i biologi, 
fysik och kemi måste då värdegrunds- och demokratiaspekterna integreras i den 
ämnesdidaktiska delen av utbildningen. Ett sätt att närma sig värdegrundsaspek-
terna i ämneslärarutbildningen är att låta studenterna planera, genomföra och ut-
värdera deliberativa samtal, gärna kring frågor som rör hållbar utveckling.  

 Ytterst handlar hållbar utveckling om hållbara människor i en hållbar miljö. 
Hållbar utveckling blir ett demokratiskt kunskapsområde först när undervisning-
en i detsamma skapar förutsättningar för ett demokratiskt handlande. Att behand-

––––––––– 
48 Se även sidan 19. 
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la frågor om ett hållbart samhälle ställer därmed särskilda krav på undervisning-
en. Det handlar inte om att förmedla färdiga lösningar utan mer om att i en deli-
berativ process, som kännetecknas av ömsesidig respekt och perspektivbyte, 
väga olika argument. Det betyder inte att det är den enda och rätta vägen utan ska 
ses som en möjlighet av många, värd att pröva. En rad frågor och utmaningar 
finns att behandla vid en sådan prövning. 

6.2 Utmaningar för den deliberativa idén 
Idén om att kunna integrera ämnes- och demokratiuppdraget genom deliberativa 
samtal kring frågor som rör hållbar utveckling kan utmanas med flera motfrågor. 
Jag vill presentera några av dem. 

6.2.1 Utvecklas naturvetenskaplig kunskap? 
I resonemanget på sidorna 25 och 26 ges det deliberativa samtalet en kunskaps-
teoretisk dimension som innebär att naturvetenskapliga ämneskunskaper krävs 
för deliberativa samtal, och i sådana samtal kan ämneskunskaperna utvecklas   
ytterligare. Detta är ännu inte prövat i vetenskapligt, men jag menar att sådan 
prövning måste göras.  

En viktig fråga blir hur man ”hittar naturvetenskapen i dialogen” (Lemke, 
1990), och hur man stimulerar eleverna att använda och utveckla den. Resultat 
från en studie av gymnasieelever som genomför deliberativa samtal kring ett 
tema som berör hållbar utveckling visar nämligen att eleverna nästan inte alls 
använde naturvetenskapliga kunskaper i sin argumentation. De tycktes ta den na-
turvetenskapliga dimensionen för given (Gustafsson & Warner, 2007). En studie 
av högskolestuderande som samtalade kring en teknisk problemlösning med sol-
celler visar liknande resultat (Kelly & Brown, 2003), det vill säga det naturve-
tenskapliga stoffet diskuterades i liten omfattning. När de använde naturveten-
skaplig kunskap var denna oftast omformulerad till ett vardagligt språkbruk, med 
stora vetenskapliga brister (s. 526). I studien fick studenterna föra diskussioner i 
olika grupperingar, och forskarna kunde då notera att enskilda studenter utveck-
lade sitt naturvetenskapliga resonemang efterhand. Forskarna menar att fortlö-
pande diskussioner i skiftande gruppkonstellationer gjorde att naturvetenskapen 
lyftes fram tydligare efterhand (a.a.).  

Jag menar att läraren måste söka vägar för att elever ska kunna och vilja in-
volvera den objektiva sfären49 i samtalen. Ett sätt är att konstruera diskussions-
teman som kräver att det naturvetenskapliga kunskapsinnehållet verkligen be-
handlas i samtalen. Det gäller att, som Dysthe (1996) uttrycker det, välja tema 
som omfattar naturvetenskap i form av ”den kunskap som kan diskuteras” (s. 
249). Beträffande valet av samtalsämne föreslår jag därför autentiska eller finge-

––––––––– 
49 Se figuren på sidan 25. 
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rade ”socioscientific issues”50. Dessa är frågeställningar där problematiken inne-
fattar ett naturvetenskapligt faktainnehåll såväl som sociologiska (normativa) 
och subjektiva värdeaspekter. Det handlar inte om att låta eleverna diskutera ifall 
tyngdlagen existerar eller inte, utan istället krävs ett verklighetsnära exempel där 
tyngdlagen ingår som en naturvetenskaplig, objektiv faktadel i förhållande till 
andra aspekter (jfr s. 25). Diskussionerna kan till exempel handla om genmodifi-
erade livsmedel, kraftledningsdragningar, kärnkraft, etanolbilar, stamcellsforsk-
ning, fosterdiagnostik, torskfisket i Östersjön eller kemiska bekämpningsmedel. 
Det är, enligt min uppfattning, viktigt att söka samtalsämnen som kan bedömas 
vara relevanta och verklighetsnära för eleverna. Valet av diskussionsområden ger 
sannolikt olika respons hos eleverna, vilket gör att det tematiska innehållet bör 
varieras. Ett stort antal tänkbara samtalsämnen återfinns eller kan konstrueras 
inom undervisningsområdet hållbar utveckling, vilket jag lyfter fram särskilt i 
avhandlingen. 

6.2.2 Utvecklas demokratisk kompetens? 
En annan problematik handlar om vad man menar med demokratiska färdigheter 
eller demokratisk kompetens, och hur man mäter sådan. Här ger Gerrevall (2003) 
vägledning. Han föreslår att demokratisk kompetens skulle kunna bedömas ut-
ifrån förmågan att i samtalet söka en lösning som inte enbart begränsas till det 
egna intresset utan även involverar de som ytterst berörs. Jag menar att detta kri-
terium kunde prövas i en studie av deliberativa samtal till exempel på temat håll-
bar utveckling. 

Det är dock svårt att i betygskriterierna för naturvetenskapliga ämnen finna 
stöd för att demokratisk kompetens ska bedömas. Bedömningskriterierna fokuse-
rar på den individuella förmågan att granska och värdera ställningstaganden, vil-
ket i synnerhet framgår av de kriterier som gäller för högre betyg i de naturveten-
skapliga ämnena. Sådana förmågor är av stor betydelse i en demokrati. Min tolk-
ning är dock att i bedömningskriterierna sätts det individuella ”görandet” i fokus, 
medan huvuddelen av de mer kommunikativa och processinriktade demokratiska 
kompetenser som lyfts fram i de övergripande demokratimålen hamnar i skym-
undan. I sin avhandling skriver Carlsson (2006) att de övergripande och de äm-
nesspecifika delarna av skolans styrdokument därmed tycks vara formulerade ut-
ifrån helt olika rationaliteter, vilket medför att det övergripande demokratiupp-
draget får svårt att nå ända fram till ”klassrummets konkreta verklighet” (s. 83). 
Att ha möjlighet att argumentera, värdera och ta ställning kan dock betraktas som 
självklara rättigheter i en demokrati, vilket måste betyda att dessa möjligheter 
ska skolan och ämnesundervisningen erbjuda, oavsett om de betygsätts eller inte.  

När övergripande strävansmål som demokratiuppdraget saknar definierade 
bedömningskriterier riskerar de att marginaliseras i ämnesundervisningen. Det är 
därför viktigt att de inte marginaliseras i den ämnesdidaktiska delen av lärarut-
bildningen. Examensordningens mål att ”förmedla och förankra samhällets och 

––––––––– 
50 Avsnitt som behandlar ”socioscientific issues” återfinns på sidorna 12 och 27 samt i publikation II i 

denna avhandling. 
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demokratins värdegrund” (Riksdagen, 1977) kan konkretiseras genom att lärar-
studenter engageras i hur man kan arbeta med demokratiuppdraget i klassrumssi-
tuationen. Jag menar att deliberativa samtal är en sådan konkretisering. När man 
i samtalet uttrycker sin uppfattning och tar ställning visar man vem man är, eller 
med Hannah Arendts ord, ”sitt aktiva väsens unika individualitet och träder in på 
världens scen” (Arendt, 1998, s. 243). Man tränar även sin förmåga att bemöta 
andras individualitet på ett respektfullt och demokratiskt sätt. Båda delar är av 
betydelse för individens demokratiska utveckling. 

6.2.3 Hur kommer tysta elever till tals? 
Ett annat bekymmer är hur de tysta elevernas synpunkter kommer till uttryck i 
deliberativa samtal. En liknande utmaning gäller elever med språkliga svårighe-
ter eftersom just talet starkt favoriseras i sammanhanget. Problematiken gör att 
alla elever kanske inte kan få utveckla samma demokratiska värden. Jag menar 
att dessa utmaningar måste tas på allvar, men att komma ifrån problemen genom 
att inte samtala är sannolikt inte ett bättre alternativ.  I en antologi som behandlar 
demokratiska samtal i undervisningen (Boler, 2005) hävdar en av författarna att 
lärare måste överge idén om talet som den överlägsna kommunikationsformen 
och eftersträva vad hon beskriver som ”en pedagogisk förståelse av tystnaden” 
(s. 84). Läraren har därför skyldighet att inte till varje pris ”tysta tystnaden” ge-
nom att tvinga alla att yttra sig.  Här framgår även att man bör vara medveten om 
att tystnad inte alltid ska tolkas som en resignation inför andras argument. Ibland 
är tystnaden ett medvetet motstånd mot argumentationen (a.a.).  

Det skulle innebära att lärare som har ambitionen att få till stånd deliberativa 
samtal där alla kommer till tals snarare bör inrikta sig på att samtalet ska vara av 
sådan karaktär att även tysta elever upplever frihet att yttra sig och trygghet i vet-
skapen om att bli respektfullt bemött. Läraren måste på ett didaktiskt medvetet 
sätt kontinuerligt arbeta för ett arbetsklimat som minskar riskerna för att starka 
röster avfärdar eller tillintetgör andras argumentering.  

6.2.4 Är deliberativa samtal i skolan en realistisk idé? 
Av citatet på sidan 23 framgår att tanken om samtalets demokratiska betydelse 
kan ses som ”a truly magnificent, if flawed, romantic ideal” (Jones, 2005, s. 62).  
Det deliberativa samtalet omfattas av denna kritik. Det är en förhållandevis styrd 
procedur, vilket kan uppfattas som tveksamt utifrån demokratiska frihetsanspråk. 
Deltagarna måste till exempel komma överens om vilka samtalsregler som ska 
gälla och de ska även kunna vara överens om att följa dem. Hit hör att de måste 
visa respekt, tolerans och lyhördhet för varandra och för andras argument. De 
som deltar i ett deliberativt samtal ska avslutningsvis kunna presentera en 
gemensam hållning, även om det kan vara frågan om en temporär överenskom-
melse. Denna konsensusinriktade strävan har mött kritik, då man menar att en  
uttalad strävan efter att komma överens i ett samtal kan motverka en kritisk ar-
gumentation och därgenom hämma diskussionen. En annan synpunkt är att 
ofrånkomliga maktstrukturer mellan olika elever såväl som mellan lärare och 
elev omöjliggör äkta deliberativa samtal. Likaså har lärarens relativt undan-
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skymda roll i deliberativa samtal ifrågasatts. Här menar jag, i likhet med Eng-
lund (2006), att läraren absolut inte ska abdikera från den reella (kunskapsmässi-
ga) och formella auktoriteten. I undervisningssituationer med deliberativa samtal 
kvarstår traditionella uppgifter som att planera och leda arbetet och besvara ställ-
da frågor. Genom valet av stoff och arbetssätt kan läraren tillsammans med ele-
verna skapa förutsättningar för en ”diskursiv situation”, där man gemensamt 
kommit överens om riktlinjerna beträffande ömsesidig respekt och strävan efter 
förståelse (a.a. s. 513). 

Kritiska synpunkter har även uttryckts i en nyligen publicerad rapport från 
Vetenskapsrådet (2007). Man har granskat ett antal utbildningsvetenskapliga 
forskningsprojekt, däribland ett som behandlar deliberativa samtal i skolan. Rå-
det uttrycker i sin rapport övergripande kritik över projektens övergripande brist 
på ”reflexivitet över den egna forskningen, dess förutsättningar och vad resulta-
ten säger och inte säger” (s. 75). Granskarnas allmänna uppfattning är att projek-
ten ger intryck av att vara normativt präglade, vilket tar sig uttryck i att en sär-
skild syn på demokrati och demokratiska värden tas för given där det största pro-
blemet tycks vara hur just denna syn ska kunna impliceras i skolan och samhället 
(s. 44).  

Jag menar att det deliberativa samtalets potential måste granskas mot bak-
grund av de utmaningar jag redogjort för här. Granskningen bör erbjuda viss fri-
het att göra avsteg från någon delaspekt av det deliberativa samtalets ideal (se 
punkterna a–e, s. 24) för att i undervisningssituationen pröva idén om dess po-
tential. 

6.3  Konsekvenser för skola och 
lärarutbildning  

Jag tror inte på universalmetoder, utan jag menar att undervisningen bör varieras 
för att kunna erbjuda olika vägar till kunskap. En sådan möjlig väg att pröva är 
deliberativa samtal, där elever och även blivande lärare under sin utbildning ges 
möjlighet att träna argumentationsförmåga, eget ställningstagande och demokra-
tisk utveckling genom samtal kring komplexa frågor med naturvetenskapligt    
innehåll. Sådana samtal erbjuder möjligheter för perspektivbyten med sikte på en 
pedagogisk diskurs i naturvetenskaplig undervisning med målsättning att förena 
det dubbla uppdraget, ämneskunnande och demokratisk utveckling. Lärarstuden-
ter kan till exempel under sin ämnesdidaktiska utbildning träna på att planera, 
genomföra och utvärdera samtalsinriktade undervisningsinsatser, och de kan 
även själva genomföra sådana samtal. 

 Ett utökat inslag av samtal i naturvetenskaplig undervisning kräver tidsut-
rymme. Kanske kan en tidsmässig minskning av andra moment uppvägas av en 
kvalitativ förstärkning genom samtalen?  
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6.4 Vidare forskning 
Den stora och grannlaga uppgiften att bedöma och utvärdera om deliberativa 
samtal kring ”socioscientific issues” inom ramen för utbildning för hållbar ut-
veckling verkligen bidrar till såväl demokratisk utveckling som fördjupade kun-
skaper i naturvetenskap återstår att behandla empiriskt. Jag hoppas få möjligheter 
till sådana fortsatta studier. En undersökning baserad på det undervisningsscena-
riot som presenteras i publikation II kan ge vägledning. Det vore värdefullt att 
studera vad som sägs och tolka vad som inte sägs i sådant samtal samt hur samta-
let bidrar till elevernas naturvetenskapliga kunskapsbildning och demokratiska 
utveckling. Av särskilt intresse är hur naturvetenskaplig kunskap används och 
hur demokratiaspekter kommer till uttryck i samtalet.  
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