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Abstract 
Since studies points out declining interest in science among students in Swedish schools, I 

have in this paper chosen to examine how some students at the Social Science Programme are 

experiencing the lessons in Natural Science and how to make lessons more interesting 

according to these students. 

 

The purpose of this study was to gain a greater understanding of how teachers would develop 

new perspectives and tools to make lessons in Natural Science more interesting. I also wanted 

to investigate whether an intercultural perspective could be a possible tool to increase 

students’ interest and motivation. 

 

As a theoretical framework, I have assumed Vygotskij's sociocultural perspective, Habermas's 

theory of deliberative conversations and an intercultural perspective. Through a qualitative 

approach, I conducted interviews with students and teachers. The main results showed that 

students felt that natural Science lessons were too theoretical and undemocratic and that they 

wanted to have more student interactions, such as discussions and group works. One problem 

highlighted was the fear of saying the incorrect thing or for the teacher to reveal 

incompetence. The conclusion is that the students wanted to have more practical aspects of 

teaching, which can be relatively simple and that an intercultural education would benefit the 

school's democratic mandate, encourage more students' preferences of learning strategies and 

enable more students through more secure environment where everyone feels included. 
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Förord 
Vid ett undervisningstillfälle i naturkunskap och momentet energi, demonstrerade jag med 

hjälp av bilder hur en energiform kan omvandlas till en annan energiform, då en elev plötsligt 

utbrister ”Nej! Jag tror inte på det här! Det är inte möjligt! Det är bara någon som har hittat på 

det här för att lura oss!” Jag tycker det var underbart att hon vågade säga så och det bröt ut en 

spontan diskussion i klassen. Under min praktik fick jag många gånger höra av lärare att det 

är så tråkigt att undervisa elever som går på samhällsprogrammet i naturkunskap och att det är 

en kamp att försöka engagera dem eftersom många av dessa elever har ett föga intresse och 

låg motivation för detta ämne. Efter att ha samtalat med studentkollegor och elever har jag 

kunna urskilja tendenser till att man inte kan/vill identifiera sig med den naturvetenskapliga 

världsbilden och dess tanketraditioner samt att språket ofta känns främmande. Eftersom 

skolan samtidigt blir allt mer mångkulturell
1
 undrar jag vad det hos några elever kan finnas 

för olika upplevelser av lektionerna i naturkunskap och om ett mer interkulturellt perspektiv i 

undervisningen skulle kunna vara en möjlighet till att öka intresset för dessa lektioner.  

 

Inledning  

Flera studier har konstaterat trender av att elevers prestationer och intresse för ämnen inom 

naturvetenskap har minskat de senaste åren och att Sverige nu ligger under OECD-ländernas 

snitt vad gäller prestationer i ämnet (Helldén, Lindahl & Redfors 2005, s. 33-37, PISA 2009, 

s. 60, Skolverket 2010, s. 114-125).  

 

Svein Sjøberg är professor i naturvetenskapens didaktik och deltar i ett antal olika 

internationella studier om naturvetenskaplig undervisning och t.ex. etiska och kulturella 

faktorer i undervisningen. I sin didaktiska bok Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk 

ämnesdidaktik (2005) argumenterar Sjøberg kring fyra punkter om varför man bör läsa 

naturkunskap i skolan trots att man kanske inte kommer att arbeta inom naturvetenskapliga 

områden eller fortsätta med högre studier inom dessa ämnen. De fyra argument som Sjøberg 

(2005) resonerar kring i sin bok är: 

 

 

 

                                                 
1
 Med mångkulturell menar jag en representation av många olika kulturer; etniska, religiösa, människor med 

olika referensramar Lorentz & Bergstedt 2006, Borgström, Goldstein-Kyaga & Hübinette under utgivning). 
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1. Ekonomiargumentet: det finns samband mellan naturvetenskaplig allmänbildning och 

ekonomisk lönsamhet, samt att de naturvetenskapliga ämnena är lönsam förberedelse 

för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle.  

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen ger praktiska färdigheter för att klara av 

vardagslivet i ett modernt samhälle.  

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i demokratiska frågor som rör t.ex. en hållbar utveckling. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur.  

(Sjøberg 2005, s. 163-179) 

 

Att resonera kring dessa argument anses vara av stor betydelse enligt Sjøberg (2005) för att 

kunna motivera eleverna till studier inom naturvetenskapliga ämnen. Dessa argument är i linje 

med skolans styrdokument (Skolverket 2010a, Lpf 94) men frågan är vad eleverna själva 

anser motiverar dem i naturvetenskapliga studier. 

 

Bakgrund  

 

En kort redogörelse för vad undersökningar visat på när det gäller minskat intresse för 

naturkunskap i skolan 

Under början av 1990-talet fanns det en oro i regeringen och svenskt näringsliv för att allt fler 

ungdomar dels började tappa intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik, dels för att 

färre studerade vidare inom dessa ämnen. Ett mindre antal utbildade i naturvetenskapliga 

ämnen och teknik skulle på sikt komma att påverka Sveriges ekonomi och internationella 

konkurrenskraft. (Gisselberg, Ottander & Hanberger 2004) Kunskaper i naturvetenskapliga 

ämnen är också relaterade till demokratiska frågor eftersom många ställningstaganden i 

samhället handlar om klimat-, energi- och miljöfrågor (Sjøberg 2005). För att uppnå de 16 

nationella miljökvalitetsmålen som riksdag och regering fastställt i strävan efter en mer 

hållbar utveckling, behöver Sveriges medborgare ha insikt om och vara delaktiga i de beslut 

som behöver fattas, både i vardagen och i yrkeslivet och som påverkar uppnåendet av dessa 

miljö-mål (Naturvårdsverket 2011). 
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Verket för högskoleservice
2
 och Skolverket fick av regeringen i uppdrag att under åren 1993- 

1998 och 1999-2003 genom ett antal olika insatser försöka öka intresset för ämnena inom 

naturvetenskap och teknik
3
 samt locka fler studenter till högre naturvetenskapliga studier 

(Gisselberg et al, 2004, s. 7). En del av projektet var att ta reda på elevers attityder till 

naturvetenskap och man fann att elever upplevde att lektionerna ofta var tråkiga, 

oengagerande, ointressanta och omoderna vilket överensstämmer med liknande studier som 

gjorts på området (Gustafsson 2010, s. 1, 25, Lindahl 2003, s. 99, 100, Nyberg 2008, s. 18). 

Ett annat mål med projektet var att utveckla didaktiken inom de naturvetenskapliga ämnena. 

 

År 2006 visade PISA studien angående svenska 15 - åringars inställning till 

naturvetenskapliga ämnen att deras var intresse svalt men att prestationerna fortfarande låg på 

medel jämfört med de andra deltagande OECD-länderna. PISA-resultaten år 2009 visar dock 

på det mer oroväckande resultatet att elevers prestationer i naturvetenskapliga ämnen nu 

ligger signifikant under OECD-ländernas genomsnitt och att det också tycks vara en 

nedåtgående trend. Studierna visar också på att det finns signifikanta skillnader mellan elevers 

socioekonomiska, svenska respektive utländska bakgrunder och deras prestationer i skolan. 

(Skolverket 2010c) Detta kommer också fram i fler andra undersökningar som gjorts för att 

hitta mönster mellan olika bakgrunder, tillgångar, utbildning, arbete och medborgarskap 

(Dahlstedt, Hertzberg, Urban och Ålund 2007, s. 11-25). Undersökningar har visat på att det 

finns ett samband mellan ungdomars socioekonomiska och sociokulturella bakgrund med 

framgång i skolan (Moldenhawer 2007, s. 76-110). Ett annat av de problemområden som 

pekas ut av PISA-studierna är: 

 

/…/ the difficulty of questions assessing science performance include: the level 

of familiarity of the scientific ideas, processes and terminology involved 

 (PISA 2009, s.138) 

 

Begreppet intresse 

Inom didaktisk forskning råder det en del begreppsförvirring kring definitionen av intresse 

och exakt vad det är man mäter. Jag har i min studie utgått ifrån själva känslan och omdömet 

av lektionerna i naturkunskap som i sin tur kan påverkas av olika faktorer som t.ex. bakgrund 

och klassrumssituation. (Helldén et al.2005, s. 32-35) Jag har funnit det svårt att utesluta 

antingen den didaktiska aspekten eller den kognitiva aspekten av intresse eftersom jag finner 

                                                 
2
 Uppdraget övergick i juli 1995 från Verket för högskoleservice (VHS) till Högskoleverket. 

3
 Projektet kallas NOT-projektet, Natur och teknik- projektet. 
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dessa gå in i varandra. Precis som inlärning enligt det sociokulturella perspektivet, sker både 

genom kognition och socialt samspel. Dysthe (2009) beskriver hur engagemang kan ske på 

rutin eller genom ett äkta intresse (s. 239) men det kan naturligtvis finnas vissa didaktiska 

metoder som är positiva för inlärningen men som inte alltid är de som eleverna finner av 

störst intresse. En färsk studie där två psykologer har jämfört olika inlärningsstrategier på 120 

elever i ämnet biologi, kom fram till att eleverna lärde sig bäst genom att i små delprov 

förhöras på kunskapen och att detta inte var den inlärningsmetod som de flesta eleverna själva 

hade gissat sig till var den bästa (Jeffrey, Karpicke & Janell 2011). Genom att försöka ta reda 

på hur några elever beskriver sina upplevelser av naturkunskapslektionerna så vill jag hitta 

utgångspunkter för hur interkulturell pedagogik skulle kunna vara ett verktyg för att skapa 

lektioner som både är intressanta och av didaktiskt högt värde. 

 

Skolans styrdokument 

En av skolans uppgifter är att hjälpa eleverna att utveckla en demokratisk kompetens och se 

till att skolans miljö genomsyras av en gemenskap och samhörighet utan några trakasserier. 

Detta ska eleverna lära sig genom att utveckla en förståelse och ett handlingssätt efter skolans 

värdegrund och normer. Dessa består av t.ex. följande punkter från läroplanen Lpf 94:  

 

Skolan ska sträva mot att varje elev: 

 vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,  

 respekterar andra människors egenvärde och integritet,  

 förstår och respekterar andra folk och kulturer,  

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen och  

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i vidare 

perspektiv. 

(Lpf 94, s. 69) 

 

Läraren ska: 

 utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning 

och sitt arbete i skolan, 

 se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet,  

 religion eller annan trosuppfattning får ett verkligt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen,  

 uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att 

göra det 

(Lpf 94, s. 69) 
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Läraren skall också:  

 öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika 

värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna 

av dessa,  

 visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett 

demokratiskt förhållningssätt  

(Lpf 94, s. 70) 

 

Undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att eleverna lär sig att ta ett personligt ansvar 

och lär sig arbeta demokratiskt som en förberedelse för ett aktivt medborgarskap (Lpf 94), 

samtidigt som de ska få öva sig till att lyssna och respektera andra människor, något som blir 

mer komplicerat då pluralismen ökar. En annan demokratisk kompetens som Skolverket 

(2003) lyft fram handlar om den kommunikativa förmågan att ” kunna föra kritiska och 

reflekterande samtal, att värdera olika påståenden genom att framföra och lyssna på olika 

argument” och att deliberativa samtal
4
 är ”demokratins bärande element” (Modigh och 

Persson-Stenborg 2001, s. 3, 4). 

 

Läroplanerna angående ämnet naturkunskap 

En del av syftet med utbildning i de naturvetenskapliga ämnena är att:  

göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall 

bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg 

om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt 

till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens 

och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska 

undersökningar och välgrundade argument. (Skolverket 2000) 
 

I regeringens Förordning om ämnesplaner för de gymnasie-gemensamma ämnena som ska 

gälla från 1 juli 2011, framkommer det att eleverna i naturkunskap ska lära sig att möta, förstå 

och kunna påverka samhället genom att diskutera naturvetenskapliga frågor 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 164-188). Förutom att ämneskunskap skapar bättre 

förutsättningar för att delta i demokratiska frågor, skall eleverna samtidigt lära sig att arbeta 

och handla genom demokratiska förfaranden. Här sker en separation mellan allmändidaktik 

och ämnesdidaktik vilket Gustafsson (2010), i sin studie om skolans demokratiuppdrag och 

naturkunskap, menar blir lite olyckligt eftersom det lätt blir så att allmändidaktiska frågor ofta 

                                                 
4
 En mer utförlig förklaring av begreppet kommer i teoridelen. 
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kommer i andra hand efter ämnesdidaktiska. Därför borde demokratiuppdraget istället vara 

mer integrerat med ämnesdidaktiken (Gustafsson 2010, s. 14).  

 

Lärare har alltså enligt styrdokumenten ett dubbelt uppdrag att å ena sidan undervisa i sitt 

ämne men å andra sidan också dels undervisa i demokrati och dels lära eleverna demokratiska 

tillvägagångssätt rent praktiskt. Naturkunskapen innehåller många olika argument att ta 

ställning till som t.ex. handlar om hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) samt 

miljö- och samhällsaspekter. Ett av Sjøbergs (2005) argument till varför man ska läsa och 

förstå ämnet naturkunskap i skolan, är för att vi medborgare har ett demokratiskt ansvar att ta 

ställning till, men också ifrågasätta olika vetenskapliga beslut och argument. För att kunna 

göra detta behövs dels ämneskunskap och dels kunskap i kritiskt tänkande där olika argument 

och ställningstaganden kan vägas mot varandra. Enligt skolans styrdokument ska eleverna 

övas i att diskutera och argumentera för att göra välgrundade ställningstaganden vilket de t.ex. 

kan göra genom samtal och kommunikation (se utdrag från Skolverket ovan). 

 

Tidigare forskning  

Förutom att kunskapen i naturvetenskapliga ämnen minskar hos elever enligt ovannämnda 

studier, visar nygjord forskning också på att undervisningen i naturvetenskapliga ämnen 

domineras av en envägskommunikation och att elever upplever undervisningen som 

odemokratisk och att man sällan diskuterar på lektionerna (Brumark 2010, s. 92, Fenlund 

2001, s. 5, 6, Gustafsson 2010, s. 30-32, Nyberg 2008, s. 18).  

 

I gymnasieskolans läroplan (Lpf 94) framhålls att elevernas inflytande på innehåll och 

undervisningsformer ska vara viktiga principer i utbildningen och därmed också lära eleverna 

att arbeta genom demokratiska arbetssätt. Gustafsson (2010) har i sin avhandling om 

sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig utbildning, också lyft fram svårigheten med att 

bedriva dialoger och diskussioner i de naturvetenskapliga ämnena, där eleverna engagerar sig 

och tar ställning till olika argument, eftersom mycket inom de naturvetenskapliga ämnena 

redan är bevisat och bestämt (s. 1). Ett annat hinder kan enligt PISA-studierna vara, att 

eleverna upplever det naturvetenskapliga tänkesättet och språket som främmande (se citat 

ovan). En dialog är dock viktig eftersom undervisningen ska bedrivas utifrån elevernas 

erfarenheter och tänkande (Lpf 94). 
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Ett sätt som bidrar med både en mer jämlik kommunikation, gemensamt inflytande och 

utveckling av demokratisk kompetens, är genom deliberativa samtal. På uppdrag av 

Skolverket skriver pedagogikprofessorn Tomas Englund (2001) om deliberativa samtal i 

skolan: 

 

Ambitionerna med att formera deliberativa samtal som värdegrund kan vidare förstås 

mot bakgrund av att skolans dominerande tradition utgörs av lärares 

kunskapsförmedling och elevers arbete/inhämtning av kunskap eller vad som skulle 

kunna benämnas kunskapsuppdraget. Det är i förhållande till denna starka och 

dominerande tradition som ambitionerna med att realisera värdegrunden i termer av 

det deliberativa samtalet måste betraktas och värderas. (Englund 2001, s. 5, 6) 

 

Englund (2001) skriver vidare hur det deliberativa samtalet som en kvalitativ kommunikation 

kan vara en alternativ lärandeform som skulle kunna engagera större elevgrupper (s. 18). 

Skolverket har initierat flera projekt, studier och rapporter för att lyfta fram det deliberativa 

samtalet som en del av elevernas utveckling i sin demokratiska kompetens (Skolverket 2010b, 

Skolverket 2003, Englund 2001, Skolverket 2001b). Genom att eleverna får möjlighet att 

kommunicera sina ståndpunkter och samtidigt med respekt lyssna på sina klasskamraters, kan 

de utveckla både demokratiska färdigheter och fördjupa sin kunskap genom att få insikt 

utifrån olika perspektiv. Detta skapar också möjligheter för att kunna utveckla sin 

interkulturella kompetens.  

 

En presentation av begreppet interkulturalitet och koppling till deliberativa samtal och 

det sociokulturella perspektivet 

En interkulturell pedagogik handlar om ett lärande som sker genom en social interaktion 

mellan olika kulturmöten (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 13-17). Det interkulturella 

perspektivet ska skapa förutsättningar för en ömsesidig respekt och förståelse vilket är i 

överensstämmelse med direktiven i skollagen och läroplanerna (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 

21, Lpo 94, Lpf 94). För att gynna lärandet i en allt mer mångkulturell skola där många olika 

perspektiv, värderingar och bakgrunder ska mötas och kommuniceras enligt demokratiska 

värderingar, är ett interkulturellt perspektiv ofrånkomligt. Det går inte att förmedla färdig 

kunskap utan den behöver kommuniceras fram genom möten i en solidarisk anda eftersom det 

råder så olika erfarenheter och uppfattningar (Lorentz & Bergstedt 2006). Det ställer stora 

krav på lärarnas ledarskap för att skapa bekväma och trygga klimat där alla får rum.  
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Ett sätt att kunna kommunicera är alltså genom deliberativa samtal och studier har visat att 

samtal och diskussioner i den naturvetenskapliga undervisningen främjar lärandet (Helldén et 

al 2005, s. 29). 

 

För att gynna kunskapsbildningen är det också viktigt att undervisningen går att förknippa 

med egna erfarenheter så att nyttan med kunskapen går att identifiera, något som ibland tycks 

vara bristfälligt i de allt mer mångkulturella klasserna (Sjøberg 2005). Därför är det viktigt att 

eleverna får möjlighet att berätta och resonera om sina erfarenheter och perspektiv så att 

läraren bättre ska kunna lyfta fram belysande och anpassade exempel. I en artikel i DN, 1 

december 2010 med rubriken ”Flerspråkiga barn osynliga i skolan” framhöll Agneta Ericsson, 

projektledare på Skolinspektionen, just lärarnas brist på att väva in exempel ur elevernas 

verklighet. Hon skrev: "Följden blir att barnens språk- och kunskapsutveckling bromsas och 

de får onödigt svårt att nå målen i skolan” (Ericsson 2010). 

 

Syfte: 

Eftersom det finns korrelation mellan kunskap och intresse, (Helldén, et al. 2005, s. 34-37) 

även om det är något omdiskuterat (Helldén et al. 2005, s. 34, Lindahl 2003, s.35-37), önskar 

jag få en större förståelse för hur man som lärare skulle kunna utveckla nya perspektiv och 

verktyg för att öka intresset för lektionerna i ämnet naturkunskap för de elever som går på 

samhällsprogrammet. Genom ett ökat intresse borde också motivationen kunna tillta och 

därmed också kunskapen. Är en bättre dialog med eleverna genom ett interkulturellt 

perspektiv ett tänkbart verktyg till att öka elevernas intresse och motivation? Jag skulle vilja 

undersöka hur motivationen för och intresset av lektionerna i ämnet naturkunskap ser ut hos 

några elever som går på det samhällsvetenskapliga programmet och vad eleverna har för egna 

idéer om hur de skulle vilja att dessa lektioner är. Jag skulle också vilja jämföra elevernas 

upplevelser och önskemål med ett par lärares erfarenheter och uppfattningar. 

 

Frågeställningar:  

 Hur upplever och förklarar några elever på samhällsprogrammet 

naturkunskapslektionerna? 

 Vad skulle göra lektionerna mer intressanta för att öka deras motivation? 

 Vad anser ett par naturkunskapslärare om sina elevers motivation och intresse samt 

vilka möjligheter finns till att göra dessa lektioner mer intressanta? 

 Skulle ett ökat interkulturellt perspektiv i undervisningen av naturkunskap kunna bidra 

med ökat intresse? 
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Dem studien kan vara av intresse för 

Studien bör kunna öka förståelsen hos blivande och nuvarande lärare inom naturkunskap om 

hur man som lärare skulle kunna öka motivationen hos elever som läser naturkunskap inom 

samhällsprogrammet och i allt mer mångkulturella skolor. Studien bör också kunna ge en 

fingervisning om det skulle kunna finnas någon koppling mellan motivation, intresse och ett 

interkulturellt perspektiv i ämnet naturkunskap. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Mycket av den tidigare forskningen inom naturvetenskaplig didaktik har haft en mer 

konstruktivistisk prägel inspirerad av Piagets filosofi (Helldén et al. 2005, s. 12). I min studie 

kommer jag därför att lyfta fram betydelsen av det sociala i lärandet och som teoretisk ansats 

dels utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att lärandet sker i sociala relationer som 

t.ex. genom kommunikation och dels Habermas syn på den deliberativa formen av 

kommunikation som ett demokratiskt förfarande.  Utan att ta ställning till några politiska 

synpunkter, gå djupare in på begreppet demokrati eller Habermas universalpragmatiska 

teorier, kommer jag utgå från Habermas syn på deliberativ kommunikation som ett sätt att 

samtala. 

Med detta som utgångspunkt kommer jag att undersöka och analysera om det interkulturella 

perspektivet skulle kunna vara ett tänkbart verktyg för att skapa ett ökat intresse för 

naturkunskapslektioner. 

 

Det sociokulturella perspektivet  

Enligt Lev Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella perspektiv sker lärandet genom sociala 

interaktioner, dvs. genom alla former av sociala relationer. Jag kommer dock som socialt 

samspel fokusera på kommunikationen genom dialog. Genom att kommunicera sin förståelse 

och sina tankar om olika fenomen kan kunskapen och lärandet utvecklas hos alla som deltar i 

det sociala samspelet. Vygotskijs begrepp zone of proximal development vill visa på den 

potentiella möjlighet till kunskapsutveckling det finns vid en social samverkan med någon 

som har mer kunskap om något än sig själv. Inlärningszonen eller inlärningspotentalen 

befinner sig alltså mellan det man kan på egen hand och det man endast kan göra tillsammans 

med någon annan som har mer kunskap om saken i fråga. (Strandberg 2006) 
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Den sociala samverkan eller samspelet och lärandet sker med hjälp utav olika verktyg eller 

artefakter som människan konstruerat i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 

(Strandberg 2006). Ett utav de viktiga verktyg eller resurser som behövs för ett 

kunskapsutvecklande genom ett socialt samspel är enligt det sociokulturella perspektivet 

språket som skapats och utvecklats inom olika praktiker (Säljö 2000). Orden och begreppen 

kan alltså ha olika betydelser beroende av i vilken kontext de används i. Naturvetenskapen har 

t.ex. ett naturvetenskapligt språk med en mängd olika begrepp
5
 som är socialt konstruerade, 

där kunskap och förståelse av dessa utvecklas genom en interaktion med någon som är 

bevandrad i dessa naturvetenskapliga begrepp.  

 

För att en internalisering av, i här fallet, det naturvetenskapliga språket eller 

begreppsförståelsen ska ske, behöver den lärande samtidigt vara aktiv i sin 

kunskapsutveckling genom att mentalt omskapa begreppen och göra dem begripliga för sig 

själv och införliva dem i sitt mentala (Andersson 2001, s.12, 13, Leach och Scott, 2003). 

Enligt Vygotskij sker alltså lärandet genom två processer, dels för det första genom det 

sociala samspelet och kommunikationen och dels för det andra genom att våra upplevelser, 

samtal och tankar bearbetas och reflekteras i vårt inre (Strandberg 2006, s.113-132). 

Inlärningen sker alltså både genom kognitiva och sociala processer (Dysthe, 2009, s.90-92). 

Genom den medierade processen, kommunikationen kan en intersubjektivitet eller gemensam 

förståelse först skapas för att den nyvunna erfarenheten sedan ska kunna internaliseras. 

Språket är därför av stor betydelse i lärandet och kunskapsutvecklingen i det sociala 

samspelet och det sociokulturella perspektivet (Lave & Wenger 1991). 

 

Precis som också psykologen och skolutvecklaren Strandberg (2006) förklarar angående 

Vygotskijs teorier om lärandet genom interaktion, så är det kunskapsutvecklande för alla i det 

sociala samspelet, inte bara för den som kan mindre om fenomenet i fråga. Det är frågan om 

en växelverkan och ett samspel med ömsesidig påverkan där även läraren, den vuxne eller 

vännen med mer kunskap, fördjupar sin kunskap dels genom att lära någon annan, och dels 

genom att ta del av olika erfarenheter och perspektiv av begreppet eller fenomenet. 

 

                                                 
5
 Dessa begrepp kan ha en annan betydelse i det vardagliga livet. 
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Deliberativ kommunikation 

Filosofen och samhällsteoretikern Jürgen Habermas, professor i sociologi och filosofi, 

beskriver genom sina teorier människors samverkan i samhället, varigenom han lyfter fram 

offentlighetens möjligheter till samtal och diskussioner för att ventilera olika idéer, 

synpunkter och tankar. Det är enligt Habermas genom ett kommunikativt handlande man kan 

lägga grunden för ett demokratiskt samhälle.  

 

Habermas är inspirerad av idétraditionen kritisk teori
6
 när han betonar att människans 

handlande, t.ex. det kommunikativa, är något subjektivt, påverkat av den sociala kontexten 

som individen befinner sig. Vi är påverkade av samtidigt som vi också påverkar olika sociala 

sammanhang, som i sin tur är styrda av olika samhällsaspekter. Habermas kallar dessa 

samhällsaspekter för styrmedier, dvs.; stat, civilsamhälle och marknad som i sin tur dels 

interagerar sinsemellan och dels ständigt konfronteras mot olika dilemman. (Møller Pedersen 

2004, s.171-182)  

 

Habermas belyser dock vikten av samspel människor emellan och kommunikationens 

betydelse för demokrati genom sina teorier om intersubjektivitet och det deliberativa
7
 

samtalet (Englund 2007a). Det deliberativa samtalet sker genom en process där olika 

uppfattningar vägs mot varandra samtidigt som man är kritisk till sina egna värderingar. De 

deltagande i kommunikationen lyssnar på varandras argument samtidigt som man rådslår, 

överväger och dryftar sig fram till en gemensam ståndpunkt eller konsensus
8
. På så sätt kan 

resonerandet kring olika argument leda fram till gemensamma ställningstaganden, förståelse 

eller uppnåendet av intersubjektivitet. Genom att ha en ständig deliberativ kommunikation 

kan ny konsensus uppnås och därför behöver inga beslut eller överenskommelser vara 

permanenta, vilket kan bidra till att efterlevnaden av besluten lättare kan uppnås. (Englund 

2007a, Englund 2007b)  

 

                                                 
6
 Den kritiska teorin har sitt ursprung i den tvärvetenskapliga Frankfurtskolan som etablerades i början av 1920-

talet i Frankfurt.  Den kritiska teorin försökte ersätta de traditionella borgerliga idétraditionerna och ifrågasatte 

de etablerade vetenskaperna och har haft betydande inflytande på utvecklingen av den kvalitativa 

forskningsansatsen. Habermas hade ett stort inflytande i Frankfurtskolan. (NE 2011, Olsson & Sörensen 2008) 
7
 Deliberation från lat. deliberare överväga, väga, NE 2011. 

8
 Samtalet behöver inte nödvändigtvis gå ut på att man når en enighet men en överenskommelse om att man inte 

tycker likadant (Skolverket 2010b).  
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Det ideala deliberativa samtalet ska enligt Habermas ske utan en auktoritär påverkan 

samtidigt som de samtalande måste ha en anda av respekt och tolerans. Enligt pedagogik-

professor Tomas Englund (2001) som också är inspirerad av Deweys mer pragmatiska 

förhållningssätt, bygger deliberativ kommunikation på ett möte mellan olika uppfattningar 

vilket kan vara känsligt och ibland komplicerat. Därför behöver det i skolans värld finnas 

hjälp och vägledning av t.ex. en närvarande lärare för att lära eleverna att föra samtal med 

tolerans och respekt. (s. 6-12) Som lärare och ledare bör vi uppmuntra till konfrontation och 

ett tänkande utanför vardagens ramar (von Wright 2007, 93-95) och i detta avseende utgör 

mångfalden en god utgångspunkt.  

 

Enligt Habermas kan också varje människas unika och dynamiska livsvärld, som dels ramas 

in av och dels består av kulturella, språkliga och sociala tillgångar utvecklas genom 

deliberativa samtal (Møller Pedersen 2004, s.183-185). Enligt läroplanerna ska eleverna lära 

sig och övas i att ta hänsyn till varandras olikheter och utveckla en förståelse för mångfalden 

samtidigt som de ska lära sig argumentera och bilda självständiga resonemang (Lpo 94). 

Genom öppna dialoger där eleverna får diskutera olika ställningstaganden i t.ex. miljöfrågor 

och begrepp som etik och moral, utvecklas även den demokratiska kompetensen (Gustafsson 

2010, s.13-15, 27). 

 

Det sociokulturella perspektivet förespråkar det sociala samspelet för kunskapens 

framväxande och genom elevernas interaktion med varandra i skolan kan det deliberativa 

samtalet även användas i undervisningen i syftet att hjälpa eleverna att utveckla kunskap 

genom att dels formulera den i tankar och ord men också genom att höra kunskapen utryckas 

av andra med andra perspektiv. På så sätt kan elever och lärare ständigt utvecklas genom det 

synsätt som Dewey hade; att subjektet ständigt omformas i mötet med någon annan 

(Wahlström 2007, s. 69). Dewey betonade också skolans viktiga funktion att fostra eleverna i 

demokrati och kommunikation samt det sociala samspelets betydelse för meningsskapandet 

vilket på flera sätt inspirerat Habermas (Englund 2007b, Gustafsson 2010). 
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Interkulturell pedagogik 

Ett interkulturellt perspektiv är ett förhållningssätt som är gränsöverskridande, en interaktion 

mellan olika individer med olika kulturer
9
 eller med olika referensramar, erfarenheter, 

kunskaper och värderingar (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 29, Borgström, Goldstein-Kyaga & 

Hübinette, under utgivning). Den interkulturella pedagogiken innebär att detta förhållningssätt 

genomsyrar undervisningen och bör omfatta hela skolans verksamhet och är därför till för alla 

elever och inte bara särskilt för de elever som anses ha en annorlunda referensram utifrån 

språk, etnicitet, kultur och religion etc. (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 21, 22).  

 

Eftersträvan i ett sådant förhållningssätt är respekt och förståelse för att minimera 

missförstånd och istället skapa förutsättningar för gemenskap. Det handlar om att ödmjukt ta 

ett steg tillbaka och se hur världen kan uppfattas genom så många olika perspektiv och inte 

bara genom sina egna erfarenheter och perspektiv. För att kunna utveckla en interkulturell 

kompetens bör ens egna värderingar och perspektiv först medvetandegöras och kunskap 

införskaffas för att sedan införlivas i ens medvetande och integreras med ens handlande. För 

detta krävs erfarenheter och ständig utbildning i olika kulturer eftersom de är föränderliga. 

(Lorentz & Bergstedt 2006, s. 126-129) Genom att vara genuint intresserad av andra 

människors perspektiv och kulturer utvecklar man sin interkulturella kompetens och kan 

bättre skapa en öppenhet i klassrummet för ett möte mellan olika synsätt vilket i sin tur är 

utvecklande för eleverna (Lahdenperä 2010, s. 34-36, Lorentz & Bergstedt, 2006, 118-120). 

När skolan är en plats där kommunikation och nyfikenhet uppmuntras och där olika 

uppfattningar förväntas konfronteras och uppmuntras, skapas en medmänsklig gemenskap i 

interkulturell anda (Lahdenperä 2010, s. 65, 66) samtidigt som förutsättningar för deliberativa 

samtal gynnas. 

 

Till likhet med den kritiska filosofi som inspirerat Habermas, handlar också den 

interkulturella pedagogiken om att medvetandegöra de sociala strukturer som skulle kunna 

motverka en interkulturell kompetens. Här är det på sin plats att påpeka att det alltså skulle 

kunna råda en paradox inom fältet interkulturalitet, om själva begreppet i sig skulle 

presenteras som en absolut sanning utifrån ett visst perspektiv. Begreppet bör, enligt själva 

                                                 
9
 Jag använder begreppet kultur på det sätt som Lorentz & Bergstedt (2006) gör i sin definition av begreppet 

kultur i ordet interkultur; ett åsyftande till ”sociala och ekonomiska strukturer som levnadssätt, beteende, 

värderingar, kön och allt som detta inbegriper” (s. 16). 
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andan i interkulturell pedagogik, definieras utifrån kunskapen som utvecklas i ”pågående 

möte över kulturgränserna” (Møller Pedersen 2004, Borgström et al., under utgivning, s. 10). 

 

Lärarens inställning och öppenhet är viktig för att eleverna ska kunna utveckla samma anda 

och för att det i klassrummet ska kunna ske ett möte mellan olika kulturer i en solidarisk anda 

med ömsesidig respekt (Lorentz & Bergstedt 2006). Ett sådant klassrumsklimat är också en 

förutsättning för att ett deliberativt samtal ska kunna fungera optimalt.  

 

Lorentz & Bergstedt (2006) skriver angående interkulturella perspektiv i skolan, att 

läroböckerna ofta förmedlar ensidiga världsbilder samtidigt som det råder en rädsla för att 

ifrågasätta den västerländska etnocentrismen
10

 vilket skulle kunna bero på dels bekvämlighet 

att slippa genomföra självreflektioner eller förändringar i sin undervisning och dels för tron på 

den egna kulturens storhet (s. 30-32). Unesco (2006) framhåller vikten av att det 

interkulturella perspektivet genomsyrar hela skolväsendet som t.ex. läromedel och att 

undervisningen ska inkludera flera perspektiv. En lärare behöver alltså en interkulturell 

kompetens för att kunna möta sina elever på likvärdiga villkor. 

 

Språket är, enligt det sociokulturella perspektivet, en sådan grundläggande faktor för lärandet, 

men så är också viktigt för att kunna utveckla en intersubjektivitet i klassrummet mellan 

elever och lärare men också eleverna emellan. Detta är också av betydelse med tanke på att 

det naturvetenskapliga språket ofta skiljer sig mycket från det vardagliga språket och lätt 

skulle kunna skapa förvirring och missförstånd (Hägerfelth 2004, s. 37-40).  

 

Metod och genomförande  

Inom naturvetenskaplig didaktisk forskning, när det gäller elevers attityder till de 

naturvetenskapliga ämnena, har fokus legat på kvantitativa studier (Helldén et al. 2005). 

Undersökningarna är då oftast utformade för att förkasta eller verifiera en hypotes och 

frågorna är oftast strukturerade för att kunna jämföra ett större antal data från många individer 

för att kunna finna lagbundenheter. Som forskare har man ett mer distanserat förhållande och 

utifrånperspektiv till det man studerar. Dessa studier kan ge en mer generaliserbar information 

                                                 
10

 Etnocentrism är ett perspektiv där man utgår från, medvetet eller omedvetet, att sin egen kultur är den centrala 

och normgivande. Andra kulturer förklaras utifrån sin egen kultur eller kan försummas eller t.o.m. nedvärderas 

(Lorentz & Bergstedt, 2006). 
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om olika problems existens mer än att kunna förstå dem mer djupgående. (Olsson & Sörensen 

2008, Helldén et al. 2005, s. 34-35) Syftet med en kvalitativ studie är att forskaren ska få ett 

mer inifrånperspektiv genom att befinna sig närmare det han studerar. Därför undersöker man 

ett mindre antal objekt för att få en djupare kunskap och förståelse för just det objekt han 

studerar. (Kvale & Brinkmann 2009, Olsson & Sörensen 2008) För att få en djupare förståelse 

av hur några elever och lärare upplever naturkunskapslektionerna och hur de resonerar kring 

hur man skulle kunna göra dessa lektioner mer intressanta, har jag därför valt att genomföra 

en kvalitativ studie.  

 

Det är viktigt att poängtera, precis som professor Gardner (1985) underströk, att intresse är 

någonting som är påverkat av många olika individuella aspekter, varför det är viktigt att 

studera detta mer ingående och på djupet för att få en mer rättvis bild av en individs intresse 

(Gardner 1985, se Helldén et al. 2005). Också Habermas diskuterar sambanden mellan 

attityder och intentionellt handlande med egna erfarenheter och den sociala kontexten 

individen ifråga befinner sig i (Møller Pedersen 2004, 172-180). Därför har jag valt att först 

försöka få en allmän uppfattning om de intervjuades spontana berättelser om hur eleverna 

upplever naturkunskapen för att efter det, undersöka om det kan finnas några tidigare eller 

bakomliggande erfarenheter bakom denna attityd. När det gäller att identifiera elevernas 

attityder eller intresse av naturkunskapslektionerna, har jag varit noggrann med att skilja på 

själva undervisningen och det som sker under just naturkunskapslektionerna och elevernas 

intresse i allmänhet av naturkunskap eller på vad de har för framtidsplaner inom ämnet. Att 

inte skilja på dessa aspekter har ofta utpekats som ett problem vid studier angående elevers 

attityder av ämnet naturkunskap (Lindahl 2003, s. 51-55). I analysen framkom det att eleverna 

ofta använder intressant synonymt med roligt om naturkunskapslektionerna.   

I analysen av resultatet undersökte jag om ett interkulturellt perspektiv skulle kunna vara ett 

tänkbart verktyg för att kunna göra lektionerna mer intressanta men var dock noga med att 

under intervjuerna inte påverka med denna tanke, utan utgick endast från hur eleverna själva 

beskrev sina upplevelser och idéer kring lektionerna. 

 

Metod 

Min studie inleddes av en genomgång av tidigare relevant forskning på området, som t.ex. om 

elevers prestationer och attityder till naturvetenskapliga ämnen (se redogörelsen i 

inledningen).  
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Genom en kvalitativ ansats med fenomenologisk inspiration
11

, har jag i min studie intervjuat 

sex elever på samhällsprogrammet genom semi-strukturerade, öppna frågor. Jag har också 

genomfört intervjuer med två lärare i naturkunskap för att kunna jämföra lärarnas och de 

intervjuade elevernas upplevelser av naturkunskapslektionerna och hur man skulle kunna göra 

lektionerna mer intressanta. Eftersom jag är intresserad av att få en djupare förståelse av några 

elevers och lärares upplevelser av naturkunskapslektionerna och dess potential att bli mer 

intressanta är således studien kvalitativ (Olsson & Sörensen 2008). Själva begreppet intresse 

är dessutom ett fenomen som kan ändra mening och betydelse efter sin kontext. Därför bör 

begreppet förstås i just sammanhanget skolan och i samband med naturkunskapslektionerna 

varför jag valt att använda en kvalitativ ansats för att sträva efter en intersubjektivitet i 

samtalen, att vi samtalar kring samma fenomen (Olsson & Sörensen 2008). 

 

Resultaten har jag analyserat utifrån dels de presenterade studierna (genomförda och/eller 

sammanställda av Skolverket, Vetenskapsrådet och ett antal forskare) angående elevers 

prestationer och inverkan i naturvetenskapliga ämnen och ämnet naturkunskap (Helldén et al. 

2005, Gustafsson 2010, Lindahl 2003, Skolverket 2007) och dels de teorier som jag 

presenterat ovan; det sociokulturella perspektivet, deliberativa samtal och interkulturellt 

perspektiv (Borgström et al. under utgivning, Lorentz & Bergstedt 2006, Lahdenperä 2008, 

Møller Pedersen 2004). 

 

Urval 

Jag har genomfört intervjuerna på en mångkulturell gymnasieskola i Stockholms län som har 

ca 700 elever från många olika bostadsområden både i närheten och längre bort från skolan. 

På skolan finns två lärare som undervisar i naturkunskap och jag har valt att intervjua båda 

dessa som jag kallar lärare 1 och lärare 2. De båda lärarna har arbetat som lärare under 5-6 år 

och den ena hela tiden på samma skola och den andra ett par år på en annan skola också. 

 

Jag har också intervjuat 6 elever från två olika klasser som går samhällsprogrammets andra år; 

2 killar och 4 tjejer som läser naturkunskap B
12

. Anledningen till att jag valde årskurs 2 på 

gymnasiet är för att de har hunnit bli lite äldre och hunnit läsa naturkunskap under tre 

                                                 
11

 Jag önskar lyfta fram, med påverkan av så lite förutfattade meningar som möjligt, några enskildas beskrivning 

av deras upplevelser av ett fenomen ur deras livsvärld (Olsson & Sörensen 2008). 
12

 På samhällsprogrammet läser eleverna Naturkunskap A, 50 p och Naturkunskap B 100 p. 
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terminer och var mitt i naturkunskapsstudierna och hade därför erfarenheterna färska i minnet. 

Efter lektionerna var slut och lärarna lämnat klassrummen, presenterade jag mig och berättade 

att jag höll på att skriva en examen inom Utbildningsvetenskap och hade för avsikt att göra en 

studie om hur några elever på samhällsprogrammen upplever naturkunskapslektionerna och 

om man enligt dessa elever skulle kunna göra lektionerna mer intressanta. Jag förklarade att 

jag var mycket intresserad av vad de hade att berätta och förklarade att de kunde få bli 

intervjuade flera på samma gång. Det var tre elever i varje klass (se fördelningen i tabellen 

nedan) som ville ställa upp. Alla sex kom från olika grundskolor. 

 

Samhällsprogrammet årskurs 2 

med olika programinriktningar 
Grupp 1 inriktning A Grupp 2 inriktning B 

Antal killar 1 1 

Antal tjejer 2 2 

Tot. antal elever 3 3 

Fördelning av eleverna från två olika klasser. 

 

Intervjuerna och bearbetning av dem 

För att få en så gynnsam och trygg miljö som möjligt, utfördes alla intervjuer i ett mindre rum 

där vi var helt ostörda. Lärarna intervjuades först var och en för sig vid två olika tillfällen. 

Intervjun med lärare 1 pågick i 25 minuter medan intervju med lärare 2 pågick under 10 

minuter. Eleverna intervjuades i två grupper om tre personer i vardera gruppen vid två olika 

tillfällen. Den första elevintervjun pågick under 47 minuter och den andra gruppen i 22 

minuter. 

 

För att få en trevlig och mer avslappnad situation, samt för att avdramatisera situationen innan 

intervjun började och diktafonen sattes på (se beskrivning nedan), bjöd jag eleverna på 

mellanmål och vi samtalade lite kort om vardagliga ting. 

 

Jag utgick från ett mindre antal frågor (semi-strukturerad intervju) till både lärarna och 

eleverna för att kunna jämföra resultaten på några av mina frågeställningar. Frågorna ställdes 

så att öppna svar kunde ges som t.ex. ”Hur upplever du ämnet naturkunskap?
13

”. Detta för att 

dels de intervjuade skulle kunna utveckla sina svar på bästa sätt med egna ord och 

                                                 
13

 Se intervjufrågorna i Appendix. 
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formuleringar, dels för att jag skulle kunna ställa följdfrågor för att klargöra min förståelse av 

svaren och kunna utveckla intervjun. Min strävan var att vara så neutral som möjligt (utan att 

bli för opersonlig
14

 med de intervjuade) så att mina erfarenheter inte skulle påverka de 

intervjuade. (Kvale & Brinkmann 2009, Olsson & Sörensen 2008)  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital diktafon
15

 och transkriberades ordagrant med 

pauser, skratt osv. samma dag som intervjuerna genomfördes eller högst ett par dagar efter för 

att ha allting, dvs. hela upplevelsen, så färskt i minnet som möjligt. Jag kunde under 

bearbetningen och analysen alltid gå tillbaka för att lyssna till tonfall osv. Transkriberingen 

genomfördes med hjälp av dataprogrammet Express Scribe, en uppspelningsfunktion som 

med vars hjälp det var lätt att pausera och backa i intervjuerna.  

 

För att karaktärisera de intervjuades perspektiv och upplevelser, analyserades och tolkades 

intervjuerna genom att kategorisera samtalen efter beskrivande ord eller teman. Syftet med 

detta var att framställa en bild av vad de intervjuade personerna förmedlade. De för studien 

mest betydelsefulla meningarna gjordes mer koncisa (meningskoncentrering) för att lättare 

kunna bearbeta och sortera materialet. (Kvale & Brinkmann 2009, Olsson & Sörensen 2008) 

Vid citat anges dock den ursprungliga, autentiska meningen.  

 

De temarubriker som används i analysen och som presenteras i resultatet är: Upplevelser av 

ämnet naturkunskap, förslag till mer intressanta lektioner, dialoger och diskussioner. För att 

resultatpresentationen inte ska bli en ”torr beskrivning” som Stukát (2005) fil.dr. i pedagogik 

beskriver, utan mer intressant och spännande att läsa, har jag delat in resultatet utifrån de 

olika kategoriserade temana med beskrivande och sammanfattande kommentarer och därefter 

vävt samman resultatet med analys och diskussion (Stukát 2005, s.140). 

 

Studiens tillförlitlighet och kvalitet 

Här redogör jag för studiens tillförlitlighet, reliabilitet, giltighet, validitet och 

generaliseringsmöjlighet. En studie som upprepas av olika forskare och ändå visar lika 

resultat har god reliabilitet och en studie som verkligen studerar det som studien syftar till har 

hög validitet. (Stensmo 2002, s. 30-31) 

                                                 
14

 Med detta menar jag att jag ändå ville vara empatisk och lyhörd för vad de intervjuade berättade. 
15

 ZOOM: Diktafon Handy Recorder, H4n.  
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Reliabilitet  

För att sträva efter en ”genomskinlighet” i min studie har jag strävat efter att i detalj beskriva 

mitt tillvägagångssätt. I inledningen till denna studie har jag redogjort för min teoretiska 

utgångspunkt och förklarat bakgrunden till mina intentioner med och varför jag var 

intresserad av att göra denna studie.   

 

Min strävan har hela tiden varit att försöka vara så neutral som möjligt även om en total 

objektivitet inte är möjlig och jag försökte att undvika ledande frågor för att få ta del av de 

intervjuades upplevelser. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 262-267, Olsson & Sörensen 2008) 

Syftet med att ha en mer öppen intervju var för att själv inte påverka samtalet för mycket med 

egna förutfattade meningar samtidigt som jag ville locka fram de intervjuades egna 

livsvärldar
16

 med så lite påverkan som möjligt (Olsson & Sörensen 2008).  

 

Varje intervjuades utsaga var samstämmig igenom hela intervjutillfället vilket påvisar ett mått 

på bättre reliabilitet. Naturligtvis hade det varit intressant att utföra något parallell-test för att 

öka reliabiliteten men det fanns inte tidsutrymme för vidare studier till denna uppsats. 

(Stensmo 2002, s. 31)  

 

Reliabiliteten i studien och resultaten kan också påverkas av yttre störningar. Alla 

intervjuerna kunde dock genomföras i lugn och ro i ett ostört rum, utan t.ex. störande 

mobiltelefoner eller att någon avbröt oss (Stukát 2005, s.40). Eftersom 

generaliseringsmöjligheterna är begränsade i denna kvalitativa studie har jag för att öka 

reliabiliteten också jämfört mina resultat med tidigare gjorda studier på liknande områden, 

t.ex. angående elevers attityder till naturvetenskap med hänvisningar i den löpande texten 

(Stensmo 2002, s. 30, 32).  

De flesta som ställde upp på intervjun upplevde jag vara mer eller mindre ambitiösa elever 

med ett intresse för skolan överlag. Det skulle vara av stort intresse att studera de elever som 

också har lägre ambitioner i skolan för att få fram fler perspektiv. 

 

Validitet 

Att jag undersökte det som var själva syftet med studien tycker jag känns giltigt av att 

intervjusvaren och samtalen med eleverna kändes trovärdiga och uppriktiga eftersom jag 

upplevde att de var positiva till att få göra intervjun och var mycket engagerade och ambitiösa 

                                                 
16

 Hur de intervjuade uppfattar och erfar deras omvärld i vardagen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43, 44). 
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i sina svar. Det verkade som om de tyckte det var roligt att någon ville höra om hur de 

upplevde naturkunskapslektionerna och att de själva fick berätta vad man skulle göra för att 

göra lektionerna mer intressanta. Lärarna berättade också att de tyckte det var intressanta 

frågeställningar varför jag tolkade det som att de gav uppriktiga svar. Jag var noga med att vi i 

intervjuerna talade kring just deras upplevelse av skolans naturkunskapslektioner och att 

samtalen handlade om det som hade med studiens syfte att göra. 

 

Det skulle naturligtvis ha varit intressant att genomföra intervjuer med elever som har olika 

lärare på olika skolor för att få fram fler upplevelser och aspekter, men det fanns ingen 

möjlighet till det inom den aktuella tidsramen. Eftersom jag hade spelat in intervjuerna kunde 

jag alltid gå tillbaka för att lyssna igen för att t.ex. höra tonfall i det som sagts, men eftersom 

jag ensam gör tolkningarna så finns det alltid en risk för viss subjektivitet (Kvale & 

Brinkmann 2009). Under intervjuernas gång var jag dock noga med att sammanfatta 

emellanåt för att se att jag uppfattat de intervjuades utsagor på rätt sätt. 

 

Jag angav aldrig för eleverna att jag själv var naturkunskapslärare men det är möjligt att det 

kan ha märkts i intervjun och kanske är uppenbart eftersom jag var intresserad av just 

naturkunskapslektionerna. Nu upplevde jag eleverna ändå trovärdiga och uppriktiga eftersom 

de hade mycket synpunkter och många negativa sådana. Kanske de hade varit än mer kritiska 

om läraren haft helt andra ämnen eller om det hade varit någon helt utomstående från skolans 

värld. Trots detta kanske eleverna resonerade som så att det faktiskt fanns en potential att 

påverka, eftersom de flesta var mycket engagerade i intervjuerna. 

 

Generaliserbarhet 

Vid kvalitativa studier och intervjuer är huvudsyftet att få en djupare förståelse om ett mindre 

antal objekt, vilket gör att resultaten endast är giltiga för de studerade och den kontext de 

befinner sig i och kan därför inte beräknas statistiskt för att kunna generaliseras till ett större 

antal av det studerade. Kvalitativa studier ger dock viktig kunskap och information om 

aspekter som kanske var okända tidigare och kan därför ge uppslag för vidare forskning. 

(Kvale & Brinkmann 2009, Olsson & Sörensen 2008) Eftersom skolan och undervisningen är 

till för alla (Lpo 94, Lpf 94) så är det alltid intressant att få fram så många åsikter, 

erfarenheter och upplevelser som möjligt för att kunna forma skolan och undervisningen på 

ett bättre sätt. 
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Etiska aspekter 

Alla de intervjuade blev informerade i enlighet med Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska 

principer: informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

De intervjuade blev informerade om att deltagandet var helt frivilligt och att de närsomhelst 

kunde avbryta intervjun om de så önskade. De fick också information om studiens syfte, 

användningsområde, dvs. forskning (och inte att det skulle användas till något kommersiellt 

ändamål) och hur materialet skulle presenteras, att de är konfidentiella på så sätt att ingen ska 

kunna identifiera personerna som intervjuades eller vilken skola där jag genomfört 

intervjuerna. Jag förklarade också att ingen utom jag skulle ta del av ljudinspelningen. Efter 

denna information fick alla de intervjuade delge sitt samtycke innan intervjuerna började. Ett 

par av eleverna var under 18 år och fick därför visa upp intyg från förälder om godkännande 

för att få genomföra intervjun
17

.  

 

Sammanställning av resultat 

Här presenterar jag resultatet och mina analyser av intervjuerna med lärare och elever. Jag har 

bearbetat och delat in materialet efter de olika teman (Upplevelser av ämnet naturkunskap, 

Förslag till mer intressanta lektioner och Dialoger och diskussioner) som jag har valt ut med 

avseende på mina frågeställningar, men också efter det som framkom i intervjuerna. Jag har 

valt att väva samman resultatet med kortare kommentarer för att, som Stukát (2005) 

rekommenderar, ”levandegöra” texten mer (s. 134). I avsnittet Resultat och Diskussion 

kommer jag att föra de mer djupgående resonemangen kring resultaten i relation till teori och 

tidigare forskning. 

 

Upplevelser av ämnet naturkunskap  

Lärarna var helt ense om att eleverna på samhällsprogrammet hade lågt intresse av 

naturkunskap; ”absolut intresse noll” respektive ”inte särskilt högt intresse”. Den första 

läraren förklarade att det dock kunde finnas undantag hos de mer ambitiösa eleverna som 

                                                 
17

 De hade fått med sig en blankett på vilken föräldern kunde bekräfta sitt medgivande genom att skriva under, se 

appendix. På blanketten presenterade jag mig, mitt syfte, intervjuns tillvägagångssätt och att eleverna var 

konfidentiella.  
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kunde visa ”något slags intresse” och som kämpar oavsett vilket ämne det är. Det låga 

intresset kommenterade den första läraren som mycket svårt: ”Naturkunskap A känns [paus] 

tungt för mig.” Det låga intresset ansågs bl.a. bero på att vissa delar i naturkunskap är mycket 

teoretiska: ”för mycket natur”. ”Kemi känns jättejobbigt /…/ ja det är [paus] det känns som att 

de är rena natur-ämnen och då är det lite skräck.”  

 

Hos de intervjuade eleverna var intresset av naturkunskapslektionerna däremot blandat; från 

att man inte tyckte om ämnet naturkunskap alls för att det upplevdes som ”ointressant”, 

”onödigt” och ”tråkigt”; till att de flesta ändå upplevde själva skolämnet naturkunskap som 

”ganska intressant” och ”roligt”.  

 

”Jag gillar inte naturkunskap. Jag tycker inte det är intressant.” 

”Jag tycker det är väldigt kul, det är intressant och jag gillar det.” 

”Jag tycker det är ganska intressant.” 

 

Alla elever var dock överens om att lektionerna kunde ha varit mer intressanta, givande och 

roliga. Lektionerna upplevdes av alla sex elever ofta som alltför tråkiga, dvs. enligt eleverna; 

för teoretiska, något som de ofta återkom till i intervjuerna. Detta är attityder som 

framkommit i flera andra studier (Gustafsson 2010, Lindahl 2003, Skolverket 2001). Med 

alltför teoretiska lektioner förklarade eleverna att det handlade om att de fick för mycket 

skrivuppgifter, fick läsa enskilt i för stor utsträckning vilket upplevdes som tjatigt och att 

mycket handlade om att bara sitta och lyssna på fakta.  

 

Varför ska det alltid vara [paus] alltså teoretiskt? Varför ska alltid allting lämnas 

in på papper? Då kan man ju istället göra saker som man redovisar om. 

 

Alla de intervjuade eleverna upplevde att det var alltför mycket teori men alldeles för lite 

praktik vilket jag återkommer till under rubriken Förslag till mer intressanta lektioner. 

 

Något som också verkade påverka motivationen och inställningen hos eleverna var dels 

ovissheten om att de skulle läsa naturkunskap på samhällsprogrammet, och då framförallt 
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kurs B, och dels ovissheten om vad man skulle ha för nytta av kunskapen. Att de skulle läsa 

naturkunskap B på samhällsprogrammet kom som en överraskning eller chock, som flera 

uttryckte det i båda intervjugrupperna: 

 

”/…/B-kursen, det hade jag ingen aning om. Det blev väldigt chockande för 

mig”. 

”Jag vill inte riktigt jobba, syssla med det så och jag förstår inte varför man går 

B-kursen heller. Om jag går samhälle då vill jag hellre gå samhälle B. Så det 

blev jag lite chockad över.”  

”/…/men det var liksom ingenting man tänkte på, man blev lite så här 

överraskad.” 

 

Båda lärarna var medvetna om detta då de menade att eleverna valt att gå på 

samhällsprogrammet och därför hade en negativ inställning redan från början till ämnet 

naturkunskap (se citat under Bakomliggande faktorer).  

 

Att de inte riktigt förstod vad de skulle ha kunskapen till gjorde att de tappade intresset för 

ämnet, men då eleverna upplevde att kunskapen de fick genom undervisningen kunde vara till 

någon nytta och att de kände att de kunde relatera sig till den, kunde kunskapen ändå kännas 

nyttig:  

 

”…det är nyttigt för man ska ju kunna det här med…typ det vi jobbar med nu, 

evolutioner och sådant där men…atomer och sådant där (paus) det behöver jag 

inte veta”. 

”/…/ jag har aldrig hittat något intresse av det [naturkunskap] för jag har aldrig 

förstått varför jag ska använda det. /…/ och då kommer den inställningen att det 

är tråkigt.” 

 

Det är intressant att lägga märke till att trots att lektionerna ofta upplevdes som ointressanta 

och tråkiga, så var alla de intervjuade eleverna inte helt ointresserade av naturkunskapen i 

skolan och var ganska måna om att förklara hur de ville att lektionerna skulle vara. Lärarna 

hade dock den föreställningen om att alla elever hade ett lågt intresse av 

naturkunskapslektionerna. 
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Sammanfattning 

Följande tabeller åskådliggör huvudresultaten angående lärarnas föreställning om elevernas 

intresse av naturkunskapslektionerna och elevernas egna upplevelser. 

 

Lärarnas föreställning om elevernas intresse av naturkunskapslektionerna 

Lärare 1 Lärare 2 

Inget intresse alls. Inte särskilt högt intresse. 

 

 

Elevernas upplevelser av: 

Intervjugrupp Elev 

Ämnet Lektionerna 

Tråkigt 
Ointressan

t 
Roligt Intressant Tråkiga 

För 

teoretiska 

1 

1 X X   X X 

2   X  X X 

3   X X X X 

2 

4 X   X X X 

5   X X X X 

6   X X X X 

 Tot. 2 1 4 4 6 6 

 

 

Elevernas ovisshet om: 

Intervjugrupp Elev att de skulle läsa naturkunskap B kunskapens relevans 

1 

1 X X 

2 X X 

3  X 

2 

4 X X 

5   

6 X  

 Tot. 4 4 

 

 

Bakomliggande faktorer 

Efter att ha fått en redogörelse från både lärarna och elever om elevernas upplevelse av 

lektionerna, försökte jag få en bild av eventuella bakomliggande faktorer till denna 

inställning. Jag återger endast en kort sammanfattning av dessa resultat eftersom mitt 

huvudsyfte handlar om nuvarande upplevelser och förslag till förbättringar.  
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Båda lärarna påpekade att eleverna hade en negativ inställning från början eftersom de hade 

valt samhällsprogrammet och därför inte var inriktade på att läsa några naturvetenskapliga 

ämnen: 

 

Lärare 1: ”Jag tror att dom har den här idén om att dom har valt samhälle och 

dom [paus] /…/ och har då redan från början en negativ inställning.” 

Lärare 2: ”Ja, att de har någon slags inställning när dom söker till SP-

programmet att dom inte ska läsa något som har med natur att göra. Så att dom 

är inställda på att dom inte ska [paus] läsa natur. Och dom förstår inte varför 

dom ska läsa natur när de valt SP.” 

 

Den första läraren förklarade också att eleverna helt enkelt inte var intresserade av 

naturvetenskap medan den andra läraren förklarade att förutom det att de inte var inställda på 

att läsa naturkunskap så hade det endast att göra med deras tidigare erfarenheter av ämnet. 

 

Jag: ”varför är det så? [om lågt intresse]” 

Lärare 2: [tänker] Tidigare erfarenheter kanske.” 

Jag: ”Mm?” 

Lärare 2: ”Tror att det kan bero på det. Tidigare erfarenheter. Ja..” 

Jag: ”Har samhällselever andra erfarenheter än vad andra elever på andra 

program har?” 

Lärare 2: ”Ja. Det tror jag. [Övertygad]” 

Jag: ”Tror du att det finns något mer som påverkar deras inställning och 

intresse?” 

Lärare 2: ”Nej! Jag tror att det är erfarenheter, sen tidigare i skolan och ja, i 

övrigt.” 

 

Det som eleverna i de båda grupperna spontant först kom att tänka på när det gäller hur deras 

bakgrund kunde påverka deras inställning till naturkunskapslektionerna, var just hur deras 

tidigare lärare och lektionerna i ämnet hade varit, vilket var i överensstämmelse med vad den 

ena läraren påpekade. Den elev som hade den sämsta erfarenheten av naturkunskapslärare i 

grundskolan, hade också den mest negativa inställningen till naturkunskapslektionerna i 

nuläget men också mer generellt av ämnet. De som hade haft mer positiva erfarenheter av 

lektionerna i grundskolan hade ett större intresse av naturkunskapslektionerna idag.  
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Eleverna kom också in på en del andra bakomliggande faktorer som de upplevde kunde 

påverka intresset av naturkunskapslektionerna. De berättade hur de trodde det kunde vara för 

några av deras klasskamrater som var aktiva inom någon religion eller var uppfostrade med 

andra synsätt än de själva. De förklarade att dessa elever kanske kunde uppleva kunskapen 

som onödig: ”Varför ska jag lära mig något jag inte tror på [paus] liksom.” ”/…/negativ 

inställning för att det är motsats till religion.” Samtidigt kunde det vara så, förklarade eleverna 

i den ena gruppen, att dessa elever inte hade något större intresse av att vara aktiva på 

lektionerna eftersom de inte ville behöva försvara sina uppfattningar samtidigt som de också 

var rädda att säga fel. Jag återkommer till detta under Dialoger och diskussioner. 

 

Trots att klasserna på skolan är mångkulturella så var detta inga faktorer som lärarna spontant 

kom att tänka på eller berättade något om när det gäller eventuella bakomliggande faktorer 

som skulle påverka elevernas intresse. 

 

Sammanfattning 

Följande sammanställningar åskådliggör huvudresultaten angående lärarnas föreställning om 

elevernas bakomliggande orsaker till ointresset av naturkunskapslektionerna och elevernas 

egna förklaringar. 

 

Lärarnas föreställning om elevernas bakomliggande orsaker till det låga eller 

obefintliga intresset av naturkunskapslektionerna 

 Tidigare erfarenheter Inte intresserade av 

ämnet 

Inte inställda på att 

läsa naturkunskap 

Lärare 1  X X 

Lärare 2 X  X 

 

 

Elevernas förklaringar till bakomliggande faktorer av elevernas 

låga intresse och engagemang: 

Framkom i båda 

elevgrupperna: 

 Tidigare erfarenheter av naturkunskapslektioner och lärare i 

ämnet på grundskolan. 

X 

 Andra kulturer och synsätt. X 

 Rädsla att avslöja inkompetens. X 
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Förslag till mer intressanta lektioner  

För att göra lektionerna mer intressanta föreslog den första läraren att en idé är att visa på 

aktuella artiklar från dagspressen men att det samtidigt kanske inte är så att eleverna upplever 

det som så intressant ändå. 

 

Man tror det. Att det borde det. Men jag är inte så säker på att jag lyckas. Jag 

kanske inbillar mig att dom måste tycka det är intressant. /---/ kan vara bra men 

det kanske inte räcker och sen [paus] jag har hört flera gånger att några skulle 

tycka att det är roligare om man har mera praktiska moment. 

 

Praktiska moment var enligt läraren inte helt enkelt att genomföra, speciellt inte inom 

naturkunskap A, eftersom det i enligt läraren inte framkommer i kursplanen att experiment 

ska utföras i denna kurs. Andra praktiska moment skulle kunna vara att gå ut eller göra 

studiebesök, men att det är svårt och krångligt att kunna planera sådana aktiviteter eftersom 

ledighet måste begäras av andra lärare. Samtidigt är det svårt att hitta utflyktsmål som 

eleverna uppskattar menade läraren:  

 

Inte vilket studiebesök som helst. Det måste vara något som dom inte upplever 

som något [paus] ”ska vi gå på museum?!” eller tråkigt. 

 

Läraren hade dock erfarenheter av att ha gjort vissa studiebesök, t.ex. på ett reningsverk, gått 

på bioföreställning eller teaterföreställning men att elevernas uppskattning var blandad. Något 

som den första läraren också trodde skulle vara intressant för elever på samhällsprogrammet 

var rollspel (se mer om detta nedan under Dialoger och diskussioner). 

 

Den andra läraren trodde att man skulle kunna arbeta mer ämnesövergripande i olika projekt 

tillsammans med andra lärare för att göra naturkunskapen mer intressant. Det var dock inget 

som läraren ännu hade provat på men tanken fanns och diskussioner hade börjat föras med en 

lärare i ämnet Svenska. Där skulle eleverna kunna lära sig att argumentera och kunna skriva 

t.ex. debattartiklar. Något som troligen skulle kunna vara uppskattat var, också enligt lärare 2, 

att göra studiebesök hos t.ex. myndigheter och diverse miljöorganisationer. 

 

Eleverna var mycket entydiga på hur man skulle kunna göra lektionerna mer intressanta i de 

båda elevgrupperna. Det skulle vara genom mindre teori och mer praktik.  
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Man skulle gärna vilja göra någonting mer praktiskt! För det vet jag att 

naturarna gör, väldigt mycket praktiskt och att dom tycker att det är jättekul. 

Och vi har ju bara skrivuppgifter och sådant [suckande paus]. 

 

Att eleverna på naturvetarprogrammen fick göra så roliga saker som att ta prover, gå ut osv. 

återkom eleverna till vid ett par tillfällen. Eleverna efterlyste också mer laborationer för att 

själva få se saker i verkligheten istället för att höra någon berätta om det. En elev förklarade:  

 

Att man får bevis för att det verkligen funkar. För vi tycker ju inte att det är så 

roligt då eftersom vi valt samhälle och då kanske det är bra om man verkligen 

visar så här går det till när [eleven beskriver ett experiment] typ sådana grejer. 

För då blir det roligare för oss också. 

 

Eleverna beskrev många praktiska aktiviteter de fått göra i grundskolan som att bygga saker, 

spela rollspel, känna på elektricitet med hjälp av en ballong, gå ut och få se en framställd 

regnbåge osv. ”Typ sådana grejer! Så det var ganska roligt att hålla på!” ”Ja, då får du 

bekräftat att det fungerar /…/ och du kommer ihåg det [jämfört med att bara läsa i en bok].” 

Något som också efterlystes vid ett flertal tillfällen var att kunna gå ut i naturen och få 

möjligheten att kunna relatera kunskapen till verkligheten.  

 

Elev 2: ”Det man har användning av i vanliga livet liksom.”  

Elev 1: ”Vad händer när man har typ ont i magen alltså, så lite så.”  

Elev 1 ”Så som man ändå kan ta del av när man blir stor liksom. Men typ så här 

ser en atom ut, det är ju [paus] vad har jag för användning av det liksom?” 

 

I likhet med vad den andra läraren föreslog, ville eleverna i den andra gruppen genomföra 

något projekt med eleverna på naturvetarprogrammet. De menade att de å ena sidan skulle 

lära sig mycket, å andra sidan visa dessa elever att de ”inte är så dumma som de tror att vi är”. 

Den första elevgruppen efterlyste mer ämnesintegrering och samarbete mellan olika lärare. 

Eleverna lyfte fram en rad olika argument för varför detta skulle vara bra. De skulle få bättre 

helhetsförståelse och färre upprepningar; lärarna skulle skärpa till sig inför varandra så att 
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undervisningen skulle bli bättre och det skulle vara nyttigt att höra olika lärares värderingar 

för att kunna diskutera kring detta: 

 

Och sen är det ju också att alla lärare har olika värderingar också alla lärare har 

olika åsikter och då är det ju bara bra om man får fram allas åsikter för då har 

man ju mycket fler att diskutera om. 

 

Film, videoklipp och bilder var också något som flera av eleverna i båda grupperna ville ha 

mer utav, för att de menade att det underlättade för att komma ihåg kunskapen. Filmen gav 

dem ”sinnesintryck” som var mer bestående än text, menade de. Diskussioner och mer 

grupparbeten efterlystes också av båda elevgrupperna vilket jag redovisar mer om nedanför 

underrubriken Dialoger och diskussioner. 

 

Sammanfattning 

Följande sammanställningar åskådliggör huvudresultaten angående lärarnas föreställning om 

hur naturkunskapslektionerna skulle kunna göras mer intressanta samt elevernas egna 

önskemål om hur lektionerna skulle kunna bli mer intressanta. 

 

Lärarnas idéer och tankar om hur lektionerna skulle kunna göras mer intressanta för 

eleverna på samhällsprogrammet 

Lärare 1 Lärare 2 

 Aktuella artiklar från dagspress 

 Experiment eller andra praktiska 

moment 

 Studiebesök 

 Rollspel 

 Ämnesövergripande moment 

 Studiebesök 

 

 

Elevernas förslag till hur naturkunskapslektionerna skulle bli mer intressanta 

Grupp 1 och 2 

 Mindre teori och mer praktik, t.ex.:  

- Provtagning 

- Laborationer 

- Exkursioner 

 Bilder, film och videoklipp 

 Diskussioner och grupparbeten 

Grupp 1 Grupp 2 

 Spel och lekar 

 

 Samarbete med eleverna på 

naturvetarprogrammet 
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Dialoger och diskussioner 

Ingen av lärarna tog spontant upp diskussioner i klassrummet som en tänkbar 

undervisningsmetod. De kommenterade dock båda två att elever på samhällsprogrammet var 

intresserade av och tyckte om att diskutera. Den ena läraren menade också att de var mycket 

mer intresserade av att diskutera än vad eleverna på naturvetenskapsprogrammen är och sade 

spontant: ”Det är kanske det som dom saknar [eftertänksam].” Samtidigt var det svårt att 

lägga upp det på ett sådant sätt att eleverna verkligen gjorde och diskuterade om det de skulle 

och båda lärarna var överens om att det var svårt att få med alla i diskussioner, eftersom de är 

så många elever i en klass (drygt 30 elever). Diskussioner fungerade bättre i kurs B där 

undervisningen delvis sker i halvklasser, men då menade den första läraren att ämnena istället 

är för teoretiska och faktabaserade, vilket innebär att eleverna inte är intresse av att diskutera 

eftersom: ”De är rädda eller det är för abstrakt för dom.”  Samma lärare trodde också att 

själva atmosfären i klassen var viktig för att de skulle kunna bli bra diskussioner där alla 

deltog.  

 

På frågan om ifall den ökade mångkulturaliteten påverkade diskussionerna i klassen på något 

sätt, trodde den ena läraren att vissa grupper kunde känna sig mer utsatta och inte vågade säga 

vad de tyckte och att man som lärare då måste skapa en trygg miljö. Den andra läraren 

menade att ju fler erfarenheter som finns, desto bättre diskussioner skulle det kunna vara. 

 

I båda elevintervjuerna lyftes elevinteraktioner spontant fram som ett viktigt moment för att 

göra lektionerna mer intressanta men också för att befrämja lärandet genom att komplettera 

varandras kunskaper och som de tre eleverna i ena gruppen resonerade kring: ”om man sitter 

och pratar i en grupp så kanske man blir rättad om man har fel och så där.” Detta kunde enligt 

eleverna gärna ske mer inom klassen men också genom samarbete med andra klasser. Det 

sociala samspelet och att få prata och diskutera mer i klassrummet var viktigt för alla de 

intervjuade eleverna. Följande sades i grupp 2: 

 

Elev 3: ”Om alla är engagerade så blir det ju mycket mer intressant.” 

Jag: ”Hur får man alla engagerade?” 

Elev 3: Att alla ska förstå.” 

Elev 2 fyller i: ”och att alla ska involvera sig, man kanske gör någonting 

tillsammans.” 
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Jag: ”Vad kan man göra tillsammans?” 

Elev 2: ”Små gruppuppgifter. Inte bara sitta och skriva enskilt.” 

Elev 1: ”Inte bara sitta ner och lyssna. Det är jätte tråkigt.”  

Jag: ”När du säger ”inte bara sitta ner och lyssna”, vill du prata också då?” 

Elev 1: ”Ja! Att alla i klassen liksom pratar tillsammans!” 

Elev 3: ” Ja mer diskussioner. /…/ Jag hade velat diskutera mer i helklass för att 

få reda på vad alla tyckte.” 

 

I den andra gruppen efterlyste man samma sak och menade på att man skulle vilja höra andras 

åsikter och synvinklar också, samt för att ”bolla tankar med varandra.” Att klassen var 

mångkulturell menade båda elevgrupperna kunde berika deras kunskap, men att det ibland 

kunde vara komplicerat, något som också lyftes fram i båda gruppera, då många inte ville 

diskutera i klassen eftersom de var rädda att säga något fel. Det kunde kännas pinsamt och 

man var rädd att säga fel eftersom man ofta fick svaret: ”nej det är fel. Så är det inte!” 

Eleverna trodde att det var ”väldigt många” som var rädda att säga något fel, då de också 

trodde att läraren dömde dem för att inte ha läst på ordentligt eller för att man av någon skulle 

uppfattas som ”dum i huvudet”. Därför menade man att det var många som inte ville prata i 

klassen. ”Dom kanske inte vågar säga mer, alltså säga så mycket för dom tycker att liksom, 

det passar inte in.” sade en elev angående några i klassen som har annan religion eller 

etnicitet.  

 

En avhandling om språket, naturkunskap och mångkulturalitet (Hägerfeldt 2004) visar på 

samma resultat som även PISA (2009) pekat på att naturkunskapens mer strikta språk men 

också dess värdesystem kan verka exkluderande för vissa elever, samt att begrepp inom 

naturvetenskapen kan förknippas med andra mer vardagliga betydelser och skapa förvirring 

(Andersson 2001, Sjøberg 2005 ).   

 

Trots detta tyckte eleverna att diskussioner, som antingen kunde ske i helkass, smågrupper 

eller utformat som seminarier, var ett mer avslappnat sätt att lära sig på och att man inte kände 

lika stor press eller även stress som när man skriver, menade några av eleverna. Samma elever 

förklarade också att många tyckte det var svårt att uttrycka kunskapen i det skrivna ordet och 

tyckte det var lättare att argumentera och visa sin kunskap genom det talade ordet. Något som 
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båda elev grupperna underströk dock, var att läraren måste vara intresserad av att diskutera 

eller höra deras åsikter eller frågor. Det var alldeles för ofta de upplevde att läraren inte hade 

tid och var stressad eller inte var intresserad av att diskutera då de ofta fick svaren: ”Det 

behöver du inte kunna” eller ”det står i boken”. Några av eleverna förklarade: 

  

”Jag kan känna ibland att jag inte vill diskutera med någon som inte [paus] vill 

diskutera tillbaks, förstår du? Jag kan få det intrycket att X inte riktigt, vår 

naturlärare, vill diskutera heller att ”jaja det står i boken” liksom. /…/ och det är 

ju tråkigt för ja, jag tycker ändå det är kul att diskutera.”  

Annan elev fyller i: ”Man lär sig ju.” 

 

Gustafsson (2010) belyser att en svårighet till att bedriva diskussioner i naturkunskapen kan 

bero på att det handlar mycket om färdiga teorier vilket också kommer fram i följande dialog 

med eleverna i den första gruppen:  

 

Elev 3: ”Naturkunskap är väldigt så här ”knowledge-based”, det är ändå 

kunskap som vi har fått fram.” 

Elev 2: ”Det finns inte så mycket att värdera och diskutera kanske.”  

Elev 1: ”Nej!”  

Elev 2: ”Evolution då kanske.” 

Elev 3: ”Ja [tveksamt] 

Elev 2: ”Inte kroppen kanske.” 

Elev 3: ”Det är ganska standard. Det är så här och så här.” 
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Sammanfattning 

Följande sammanställningar åskådliggör huvudresultaten angående lärarnas och elevernas 

föreställningar och tankar om att föra dialoger och diskussioner på naturkunskapslektionerna. 

 

Lärarnas tankar om diskussioner på lektionerna 

Lärare 1 Lärare 2 

Eleverna är intresserade av det men det är 

svårt att genomföra eftersom: 

- Eleverna är för många i helklass 

- Svårt att styra att eleverna gör det de ska 

- Ämnena är för abstrakta att diskutera för 

eleverna 

Eleverna är intresserade av det men det är 

svårt att genomföra eftersom: 

- Eleverna är för många i helklass 

Med tanke på att klasserna är mångkulturella 

Viktigt att god atmosfär skapas då några 

elever kan känna sig utsatta 

Ju fler erfarenheter, desto bättre diskussioner 

 

 

Elevernas tankar om elevinteraktioner och diskussioner på lektionerna Grupp 

Detta var något som efterfrågades spontant eftersom det betraktades som: 

- Viktigt och befrämjande för lärandet 

- Intressant och berikande 

- Bättre alternativ till att skriva 

1, 2 

1, 2 

1, 2 

Med elevinteraktioner menade eleverna: 

- Grupparbeten 

- Diskussioner och dialoger i helklass eller i mindre grupper 

- Seminarier  

 

1, 2 

1, 2 

1 

Detta kunde dock vara komplicerat eftersom: 

- Rädslan fanns att säga: fel saker, opassande saker eller avslöja 

inkompetens. 

- Vissa skulle känna sig utpekade. 

- Läraren uppfattades som ointresserad och/eller stressad. 

 

1, 2 

1, 2 

1 

Kunskapen var faktabaserad och bestämd att det ibland inte fanns så mycket att 

diskutera. 

1 

 

 

Interkulturellt perspektiv som verktyg 

Både lärare och elever tog upp möjligheten att dels samarbeta med andra klasser och dels 

arbeta ämnesövergripande. Sådana aktiviteter skulle skapa större förståelse genom nya 

infallsvinklar och perspektiv menade de:  

  

Elev 2: [om diskussioner] ”man får höra andras åsikter och så” 
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Elev 1: ”Det är ju därför ganska bra att göra grupparbete också, för då kan man ju bolla 

tankar med varandra och då måste alla vara engagerade för att få ett bra betyg.” 

 

Detta är i överensstämmelse med vad interkulturell pedagogik handlar om, att vidga sina egna 

perspektiv genom att lära sig mer om andras (Lorentz & Bergstedt 2006). Båda elevgrupperna 

skulle vilja diskutera och samarbeta mer med varandra, men samtidigt beskrev de en oro för 

att kanske säga fel eller opassande saker.  

 

Den ena läraren var medveten om att en mer mångkulturell klass erfordrade av läraren att 

skapa en trygg miljö, men förklarade samtidigt:  

 

”/…/ att man försöker själv, att det ska vara trevligt [paus, funderar] man måste 

själv som lärare dra, [föregå med gott exempel, min tolkning] men ibland är det 

svårt. Jag förstår att det kan vara känsligt och känna sig utsatt och inte våga säga 

vad man tycker [paus] det är ett faktum”. 

 

Resultat och diskussion 

Mitt syfte i denna studie är att få en större förståelse för hur man som lärare skulle kunna 

utveckla nya perspektiv och verktyg för att öka intresset av ämnet naturkunskap för elever på 

samhällsprogrammet. Jag ville undersöka om en bättre dialog med eleverna genom ett 

interkulturellt perspektiv skulle kunna vara ett tänkbart verktyg för att öka elevernas intresse 

och motivation. När jag syftar till att öka elevernas motivation så menar jag elevernas egen 

drivkraft och undvika det som Dysthe (2009, s. 238, 239) kallar för procedurengagemang, att 

elever endast gör det som förväntas av dem för att nå vissa betyg, utan att ha något större 

engagemang eller intresse för lektionsaktiviteten i sig. För att analysera detta, undersökte jag 

hur några elever och lärare upplevde situationen idag och hur man enligt dem skulle kunna 

göra förändringar.  

 

Diskussion av metoden, studiens tillförlitlighet och användbarhet 

I min studie har jag valt en kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse av hur några elever 

upplever naturkunskapslektionerna. Det var inte helt enkelt att få elever till att ställa upp på 

intervju och de som till sist ställde upp motsvarar inte den större omfattning av 

mångkulturalitet som återfinnes i båda klasserna, även om de två grupperna inte var helt 
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homogena. Jag fick den uppfattningen att just de elever som är minst aktiva på 

naturkunskapslektionerna också var de som minst ville diskutera dessa lektioner med mig. På 

grund av tidsbrist så hade jag ingen möjlighet att bekanta mig mer med dessa elever för att 

skapa en tillit och motivera dem att ställa upp på någon intervju eller om det var så att de helt 

enkelt inte ville säga vad de tyckte. Genom deras klasskamrater fick jag dock några 

indikationer på några möjliga upplevelser och orsaker till varför många inte var så aktiva på 

lektionerna och inte visade något större intresse av dem.  

 

Eftersom jag endast hört sex elevers utsagor kan jag inte generalisera resultaten men de kan 

ge indikationer på vilka slags upplevelser det kan finnas i en klass på 

naturkunskapslektionerna. Genom att höra två olika lärares utsagor kunde jag få en 

fingervisning av i vilken utsträckning det kan finnas likheter mellan lärarnas uppfattning om 

elevernas erfarenheter och några av elevernas egna upplevelser av lektionerna. 

 

Jag har försökt att inte påverka de intervjuade med mina uppfattningar och erfarenheter så 

långt jag har kunnat, men det är omöjligt att förbli helt objektiv och jag har ensam gjort 

tolkningarna av intervjuerna. Däremot har jag försökt att så ofta det går, hänvisa till tidigare 

gjorda studier för att jämföra resultaten och öka validiteten. Jag har inte kunnat upprepa 

studien men däremot har jag genomfört intervjuerna vid två olika tillfällen med två olika 

lärare och sex elever vid två olika tillfällen (tre elever vardera gången) och resultaten var 

mycket lika främst mellan elevgrupperna. (Olsson & Sörensen 2008, s. 75-77, 159-160, 

Stensmo 2002, s. 30-39) Den första elevgruppen gav dock lite längre svar och förklaringar 

vilket jag tror kan bero på att den intervjun genomfördes tidigare på dagen, medan den andra 

elevgruppen intervjuades på eftermiddagen och upplevdes lite tröttare jämfört med den första 

gruppen. 

 

Diskussion av resultatet 

Det var anmärkningsvärt att lärarna hade en bestämd uppfattning om att elevernas intresse av 

naturkunskapen i princip var obefintlig medan de intervjuade eleverna själva hade ett visst 

intresse av även om det varierade i grad. Eleverna var också, som jag upplevde det, mycket 

engagerade i att tala om hur de ville att lektionerna skulle kunna vara för att bli mer roliga och 

intressanta. 
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Enligt både lärare och elever var en bakomliggande orsak till hur eleverna upplevde ämnet 

naturkunskap och lektionerna i detta ämne, tidigare erfarenheter av lärare och lektioner i 

naturkunskap. Denna korrelation lyfts fram i tidigare studier varför Lindahl (2003) påpekar att 

det är så viktigt att eleverna får en positiv bild av naturvetenskapliga ämnena redan tidigt i 

grundskolan eftersom dessa erfarenheter i hög grad påverkar elevernas attityd i senare skolår 

(Lindahl 2003, Sjøberg 2005). En annan bakomliggande orsak var att eleverna inte kände till 

omfattningen av naturkunskap som de var tvungna att läsa på samhällsprogrammet och heller 

inte vad de skulle ha kunskapen till. Sjøberg (2005) understryker vikten med att inte bara 

eleverna utan också lärarna förstår syftet med naturkunskap i skolan för att främja elevernas 

motivation. Fyra av sex elever förstod inte ämnets relevans många gånger vilket de också 

påpekade sänkte deras intresse och motivation. 

 

Det är också intressant att lägga märke till att när eleverna beskrev vad de menade med att 

lektionerna skulle vara mer praktiska så var det genom handfasta medel och enkla verktyg, 

medan lärarna ofta förknippade praktiskt arbete som relativt stora och ganska 

svårgenomförbara projekt varför de sällan blev av. Eleverna förknippade många gånger en 

mer praktisk inlärningsstrategi med möjligheten att relatera kunskapen till verkligheten eller 

att få se teorin bevisad med egna ögon. Detta kunde vara allt i från att gå ut, se läraren 

genomföra experiment och inte bara tala om dem, till att utföra enklare experiment själva. En 

praktisk undervisningsmetod behövde enligt eleverna inte bli så komplicerat. 

 

När det gäller att arbeta mer ämnesövergripande krävs det naturligtvis en hel del planering 

och förberedelse av undervisningsmaterial framför allt i början. Jag anser att det skulle vara 

en god idé att prova, eftersom professor emeritus Andersson (1994) menar att eleverna 

behöver övas i att kunna integrera olika kunskapsområden med tanke på all den kunskap och 

information som idag omger oss (s. 38-40), och förklarar också att integration inte bara 

behöver handla om integration mellan olika ämnen utan hur delar formar helheter som han 

uttrycker det: ”I undervisningen är det frågan om att stimulera eleven att integrera, dvs. själv 

konstruera helheter av delar” (s. 3). Ett utav naturkunskapens syfte i skolan är att ta ställning 

till olika miljöfrågor och alternativa sätt att handla med tanke på konsekvenser på individ- och 

samhällsnivå men också med hänsyn till globala aspekter. En integrering kan också ske 

mellan olika perspektiv och erfarenheter i enlighet med det interkulturella perspektivet för att 

ge ytterligare dimensioner på olika problem (Lahdenperä & Lorentz 2010). 
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Något som eleverna också såg som en fördel med att arbeta ämnesintegrerat, var att få höra 

olika lärares perspektiv och värderingar för att få fler utgångspunkter att diskutera utifrån. 

Englund (1997) förklarar just det hur undervisningen kan variera mycket mellan olika lärare 

eftersom det finns en mängd olika faktorer som påverkar varje individ och dess 

meningserbjudande. Genom att flera möts i en dialog (och inte endast genom en förmedling 

av kunskap) så kan nya begreppsapparater synliggöras än de traditionella. (Englund 1997, s. 

120-143)  

 

Ett av huvudresultaten i denna studie är att alla sex eleverna upplevde undervisningen som 

alltför teoretisk och tråkig. Detta är anmärkningsvärt eftersom dessa attityder påvisats i 

decennier, varför NOT-projektet som var ett miljon-program skulle utveckla didaktiska 

verktyg för att motverka just sådana upplevelser (Gisselberg et al. 2004, Lindahl 2003). Det 

saknas med andra ord fortfarande en koppling mellan forskningens teorier och lärarnas 

praktik (jmf. Gustavsson 2002). Undervisningen bestod enligt eleverna i båda grupperna av 

alltför mycket enskilda skrivuppgifter och lärarförmedlad undervisning samt för lite 

diskussioner och sociala interaktioner mellan lärare och elever men också mellan eleverna 

inbördes. Med fler dialoger och grupparbeten, menade eleverna att de dels skulle få höra 

andras åsikter och uppfattningar vilket skulle berika deras kompetens men dels också för att 

kunna hjälpa och korrigera varandras förståelser, vilket helt är i överensstämmelse med det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Även om eleverna är intresserade av att höra om varandras olika perspektiv och synpunkter 

måste lärare våga axla sitt ansvar att ta sin ledarroll på allvar och hjälpa eleverna att få sådana 

möjligheter i praktiken. T.ex. genom att inte alltid låta eleverna få välja sina egna 

arbetsgrupper, eftersom man i realiteten ofta sätter sig med likasinnade, i homogena grupper 

vilket inte gynnar en interkulturell lärande miljö (Lahdenperä 2010, s. 34-36). De båda 

elevgrupperna uttryckte dock att det var många i klassen, inklusive några av dem själva, som 

inte vågade vara så aktiva på lektionerna eftersom de var rädda att säga fel, uppfattas som 

dumma eller inte ha läst läxan ordentligt eller rent av för att de skulle säga opassande saker. 

Enligt PISA-studierna (2009) och andra studier konstateras samband mellan elevers etniska 

bakgrund och sämre prestationer i naturvetenskapliga ämnen. Detta kunde enligt PISA 

rapporten bero på svårigheter med språket eller naturvetenskapens idétraditioner att göra.  
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För att eleverna ska lyckas bra i skolan är det viktigt att de mår bra och känner att det finns 

utrymme för att vara sig själva (Lorentz 2010) och att alla elever får möjlighet att tala om sina 

perspektiv utan att vissa premieras något som är viktigt i den interkulturella pedagogiken. I 

sådana skolmiljöer där eleverna känner sig fria och trygga i att uttrycka sina spontana tankar 

och föra öppna dialoger, kan vi dessutom bättre lära känna våra elever och få goda 

indikationer av deras fenomenologi. Detta hjälper oss att justera och anpassa undervisningen 

efter de elever vi har, deras proximala inlärningszon, och för att bättre nå en god 

intersubjektivitet. Samtidigt borde det också underlätta för att kunna göra undervisningen mer 

meningsfull och intressant för eleverna. Det är intressant att lägga märke till hur några elever 

resonerade om att det är genom att man förstår som också engagemang skapas och fler ger sig 

in i diskussioner. Lindahl (2003) beskriver vikten av att eleverna får ha mer inflytande på 

lektionerna för att öka motivationen vilket också är i enlighet med skolans läroplan som 

framhåller att lärare dels ska se till att alla elever, oberoende av bakgrund och kultur, ska 

kunna påverka sin utbildning och att dels ”uppmuntra elever som har svårt att framföra sina 

synpunkter att göra det” (Lpf 94). 

 

Dysthe (2009) har i sina studier kommit fram till att dialogen och samspelet överlag är kärnan 

i ett framgångsrikt lärande vilket är i överensstämmelse med det sociokulturella och även det 

interkulturella perspektivet (Dysthe 2009, Lorentz & Bergstedt 2006). Nygjorda, men också 

äldre, studier har, som vi sett, lyft fram en återkommande brist av dialog i 

naturkunskapsundervisningen. Dels råder det en envägskommunikation mellan lärare och 

elever vilket många elever upplever som en odemokratisk undervisning och dels diskuteras 

det för lite på lektionerna över lag (Gustafsson 2010, Nyberg 2008). Gustafsson (2010) 

påpekar att en ytterligare svårighet att bedriva diskussioner i naturkunskapen kunde bero på 

att de naturvetenskapliga ämnena handlar mycket om teorier som redan är fastslagna vilket 

också var synpunkter som den ena elevgruppen lyfte fram. Genom deliberativa samtal där 

olika perspektiv kan lyftas fram och uppmuntras till att lyftas fram, borde även faktakunskap 

kunna levandegöras, eftersom det ändå finns olika upplevelser och perspektiv av olika 

fenomen. 

 

Målet med deliberativa samtal är just att alla i samtalet ska medverka på lika villkor men i 

verkligheten är detta dock en komplicerad utmaning. Dels kan de deltagande i samtalet ha 
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olika goda förmågor att å ena sidan kunna delge sina ståndpunkter eller perspektiv och å 

andra sidan ha ambitionen att vilja kommunicera dem. Vissa elever kan vara mer benägna att 

ge vika för andras åsikter, medan andra är skickligare på att hävda sina argument och därmed 

övertyga de andra. (Englund 2007a, Englund 2007b) 

 

För att den interkulturella pedagogiken ska kunna fungera behöver lärare och skolans personal 

bli mer medveten om alla de olika maktstrukturer som kan hämma eller motarbeta en mer 

jämlik situation i skolan. Det råder i skolan inklusive skolans verksamhet, precis som i 

samhället, olika hegemonier och normer som gynnar vissa men exkluderar andra (Martinsson 

& Reimers 2008, s. 9, 27). Som lärare är vi inte bara styrda av skollagen, läroplaner och 

kursplaner, utan också av olika pedagogiska traditioner och den kultur som råder på skolan 

(von Wright 2007, 81-95). Därför behöver vi medvetandegöra de normer och värderingar som 

ligger implicit i våra handlingar i syfte att aktivt arbeta för att skapa miljöer där alla känner 

sig delaktiga. Därmed kan ett bra samspel mellan eleverna underlättas och gynna 

kunskapsbildningen enligt det sociokulturella perspektivet.  

 

Genom mångfalden kan på så sätt den egna kunskapen utvecklas precis som professorn och 

läraren Einhorn säger i följande citat: ”Träning i att byta synvinkel ökar inte bara 

möjligheterna till att lösa konflikten utan också vår egen klokskap” (Einhorn 2005, se 

Gustafsson 2010, s.107). 

 

Det råder inte bara en mångfald av kulturer i en klass utan också en mångfald av 

personligheter som formats dels av olika erfarenheter och kulturer men också genom olika 

biologiska förutsättningar. Denna mångfald av individer och olika inlärningsstrategier måste 

uppmärksammas av läraren som därmed ”situations-anpassar” sitt ledarskap (Svedberg 2007). 

Det innebär att undervisningen behöver varieras för att tillgodose olika inlärningsstrategier i 

enlighet med de teorier som professor Gardner år 1983 lanserade om de multipla 

intelligenserna: att alla människor lär sig genom olika typer av intelligenser, t.ex. logisk- 

matematisk, social eller visuell/spatial (Gardner 1994, 3-10). Lektionerna bör därför ha både 

teoretiska men också praktiska moment. 

 

Ibland kanske vi tar saker för givet och inte tänker på hur olika saker kan uppfattas. Jag tänker 

på den elev som jag berättade om i början som inte trodde på energiomvandlingar och som 
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också spontat berättade det inför hela klassen. Eftersom det bröt ut en livlig diskussion där 

eleverna argumenterade för olika ståndpunkter, så är jag övertygad om att det var berikande 

för alla eleverna som övades i att argumentera för sin sak men också genom att lyssna till 

andras argument. Alla elever har rätt att uttrycka sina tankar och idéer. 

 

Precis som en elev uttryckte det, så värdesätts inte alla typer av kunskaper lika mycket inom 

olika kulturer vilket också påverkar intresset av olika ämnen (Gardner 1994, s. 306). Men att 

välkomna olika personligheter, kunskaper och perspektiv i klassrummet genom en 

interkulturell pedagogik, så borde bättre förutsättningar skapas för att kunna göra 

undervisningen så intressant som möjligt för så många som möjligt. När alla elever känner sig 

värdefulla och delaktiga är undervisningen också demokratisk. 

 

Slutsatser och sammanfattning 
Lärarna förklarade att eleverna på samhällsprogrammet hade obefintligt eller mycket lågt 

intresse av lektionerna i naturkunskap. Eleverna visade dock en mer variation av lågt till högt 

intresse samtidigt som alla de intervjuade eleverna upplevde att naturkunskapslektionerna var 

alltför teoretiska med alltför lite praktik och relevans. De efterlyste alla också fler praktiska 

moment som t.ex. elevinteraktioner i form av gruppuppgifter, dialoger och diskussioner. 

Lärarna verkade vara delvis medvetna om detta, men tyckte att praktiska moment liksom 

diskussioner i klassen oftast upplevdes som krångliga och svårgenomförbara.  

 

I likhet med fler andra studier (Brumark 2010, Gustafsson 2010, Lindahl 2003) så gav de 

intervjuade eleverna indikationer om att det fortfarande råder en brist av elevinflytande och ett 

demokratiskt arbetssätt i skolans undervisning eftersom de upplevde att undervisningen var 

för teoretisk och lärarförmedlad med för lite samtal och elevinteraktioner överlag. Dock 

påpekade eleverna att de inte alltid kände sig trygga med att tala inför läraren, då denne dels 

kunde upplevas för stressad eller ointresserad och dels pga. en rädsla för att säga fel eller 

opassande saker eller för att avslöja inkompetens.  

 

Att klasserna var mångkulturella upplevdes som givande och intressant av de intervjuade 

eleverna samtidigt som det kunde vara lite komplicerat. De förklarade att många kanske inte 

var så delaktiga då de hade en annan kultur, annat synsätt eller annan världsbild. Den ena 

läraren var medveten om detta och menade på att det därför var viktigt att skapa bra atmosfär i 

klassen. Genom att som lärare lyssna på sina elever och som ledstjärna själv föra och 
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samtidigt uppmuntra eleverna till att föra en dialog genom en deliberativ anda och genom ett 

interkulturellt perspektiv, så borde det gynna möjligheten att motivera fler elever och kanske 

öka intresset av lektionerna. Detta genom att ta till vara på alla elevers idéer om lektionerna, 

undervisningen och kunskapen, men också för att fler ska känna sig delaktiga och våga vara 

mer aktiva, utan att vara rädda att säga eller tycka opassande saker. Detta är i 

överensstämmelse med skolans demokratiuppdrag.  

 

Fortsatta studier 

Det skulle naturligtvis vara av stort intresse att kunna intervjua fler elever på olika skolor för 

att få fram fler perspektiv. Framförallt skulle det vara intressant att få intervjua elever som har 

andra kulturella referensramar i syfte att lyfta fram fler perspektiv på hur man upplever 

naturkunskapslektionerna och därigenom undersöka hur man skulle kunna bemöta deras 

tankar och önskemål för att göra lektionerna mer intressanta, inte bara för dem men också för 

att berika alla elevers erfarenheter. Det skulle också vara intressant att med hjälp av både 

elever, lärare och forskare undersöka och utveckla fler enkla och genomförbara praktiska 

didaktiska verktyg för ämnet naturkunskap.   
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Appendix 
 

Intervjufrågor 
 

Till eleverna: 

  

 Hur upplever du ämnet naturkunskap? 

 I vilken grad tror du att din bakgrund påverkar din inställning till naturvetenskap? 

Förklara. 

 Finns det andra faktorer som påverkar din inställning till naturvetenskap?  

 Vad skulle kunna göra naturkunskapslektionerna mer intressanta? 

 Tycker du att det finns utrymme för att diskutera, värdera och ifrågasätta på 

lektionerna? 

 Känner du dig trygg och respekterad för att kunna göra detta? 

 Gör det någon skillnad med tanke på att klasserna blir allt mer mångkulturella?  

  

Till lärarna: 

 Hur är samhällselevernas intresse av ämnet naturkunskap? 

 Varför tror du det är så? 

 Hur skulle man kunna göra lektionerna mer intressanta för samhällseleverna? 

 Tycker du att det finns utrymme för att diskutera, värdera och ifrågasätta på 

lektionerna? 

 Tror du att eleverna känner sig trygga och respekterade för att kunna göra detta? 

 Gör det någon skillnad med tanke på att klasserna blir allt mer mångkulturella?  
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Blankett till omyndig elevs föräldrar 

 

Hej! 

Jag heter Maria Erös och håller på att skriva en examensuppsats i 

utbildningsvetenskap på Södertörns högskola. Min studie handlar om 

att ta reda på några elevers upplevelser av naturkunskapslektionerna 

och hur man enligt dem skulle kunna göra lektionerna mer intressanta. 

 

Jag kommer att intervjua 6 elever och intervjuerna kommer att spelas 

in med hjälp av en diktafon för att underlätta för mig när jag ska 

skriva ut vad vi har pratat om. Inga uppgifter om enskilda elever 

kommer att spridas vidare. Jag kommer inte att använda deras riktiga 

namn och ingen kommer att förstå vilken elev som tycker vad eller 

vilken skola jag har varit på. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du och ditt barn önskar hjälpa mig 

med min uppsats?  

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Erös 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

� Jag godkänner att mitt barn blir intervjuat 

� Jag godkänner inte att mitt barn blir intervjuat 

 

Barnets namn:_______________________________________ 

 

Mitt namn:__________________________________________ 

 

 

 


