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När läroplan och tradition möts

Grundskolans läroplan för naturämnena betonar laborativt undersökande arbete 
i syftet att utveckla elevers kritiska tänkande medan undervisningstraditionen 
betonar laborationer i syftet att ge ökad förståelse för ämnesinnehåll. Syftet med 
denna avhandling var att undersöka hur detta glapp gestaltar sig i senare delen 
av grundskolan och hur detta glapp kan överbryggas. I delstudie ett utforskades 
lärares sätt att tillmötesgå förväntningar om undersökande arbete. Två strategier 
identifierades: hybridisering (befintliga laborationer omformades) och imitering 
(nationella prov härmades). Det finns risk för att dessa aktiviteter framställer 
naturvetenskapliga praktiker på ett sätt som ger begränsade förutsättningar för 
kritiskt tänkande i vardagsliv. I delstudie två utforskades möjligheten av att 
använda spänningar mellan läroplan och laborationstradition som utgångspunkt 
för att överbrygga glapp mellan läroplan och tradition. Spänningar synliggjordes 
och var utgångspunkt för förhandling om syften med laborationer. Resultatet 
visade att två utav totalt tre grupper i slutändan explicit skiljde på olika syften 
med olika laborativa aktiviteter. Detta indikerar att laborationstraditionen är 
en viktig faktor, värd att ta med i beräkningen, när undersökande arbete ska 
införlivas.
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Abstract 

The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory 
inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In 
contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching 
tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students 
understanding of traditional science content. In this thesis the aim is to 
investigate how this gap emerged in lower secondary science teaching and to 
investigate possible ways to bridge this gap between curricula and tradition. 
Two studies were carried out. In the first study, the aim was to explore how 
science teachers met the curricula’s expectations of involving pupils in IBST. 
The result is based on twelve teachers reflecting in groups about their own 
inquiry activities. Two strategies were identified. Hybridization (existing 
laboratory activities were transformed) and imitation (investigative inquiry as 
carried out on national tests was imitated). The way scientific practices are 
represented in such activities is probably limiting pupils’ potential for critical 
thinking in everyday life. In the second study, possibilities to bridge gaps 
between the laboratory tradition and IBST in curricula were explored within a 
teacher professional development program. Tensions between key ideas of 
laboratory work in Swedish teaching tradition and IBST, as discussed in 
international literature, were made explicit. It was then used as a point of 
departure to negotiate upon the purposes of involving students in laboratory 
work. The result was based on ten teachers divided in three groups. Eventually, 
two out of the three groups did explicit articulated awareness of different 
purposes linked to different types of laboratory activities. The third group 
showed limited awareness although they developed similar activities as the two 
other groups. This indicates that teaching tradition is an important variable 
when implementing new ideas and worthy taking into account and challenge. 
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Introduktion  

Läroplaner kommer och läroplaner går, men undervisningstraditioner består. 
Därför uppstår det glapp mellan läroplaners intentioner och befintliga 
undervisningstraditioner. Hur detta glapp gestaltar sig och hur det kan 
överbryggas är intresset i denna avhandling; vad som händer eller kan hända när 
en läroplan och en tradition möts. För trots en allt starkare betoning i 
grundskolans läroplaner på att involvera elever i aktiviteter som modellerar 
naturvetenskapliga praktiker, finns en rad studier som indikerar att detta i liten 
utsträckning har sipprat ut i den befintliga laborativa undervisningen (Andrée, 
2007; Gunnarsson, 2008; Högström, Ottander, & Benckert, 2006). Istället för 
att betona kunskaper om naturvetenskapliga metoder och naturvetenskapens 
karaktär, betonar lärare först och främst att öka elevernas förståelse av 
traditionellt naturvetenskapligt ämnesinnehåll i den laborativa undervisningen. 
Ifall detta stämmer kan det tyda på att det finns någon form av glapp mellan 
läroplanens intentioner och faktisk undervisning. Navet allt kretsar kring i 
denna avhandling är därför glappet mellan läroplanens betoning på att främja 
kritisk tänkande genom undersökande aktiviteter, å ena sidan, och den 
befintliga laborationstraditionen som den framträder i forskning, å den andra 
sidan. 

Två olika former för möten mellan läroplan och undervisningstradition har 
studerats i denna avhandling. Dels ett möte där lärares befintliga tolkning av 
undersökande undervisning har studerats. Dels ett möte där lärare genom 
fortbildning får möjlighet att reflektera över glappet mellan undersökande 
arbete i läroplanen och den befintliga laborationstraditionen. Syftet i den första 
studien var att belysa eventuella glapp mellan intentioner rörande undersökande 
undervisning som medel för att utveckla elevers kritiska tänkande och hur lärare 
utformar sådana aktiviteter i sin undervisning. Syftet med den andra studien var 
att undersöka hur eventuella glapp mellan syften med allmänbildande 
undersökande arbete och laborationstradition kan överbryggas på ett fruktbart 
sätt. Dels genom att låta lärare reflektera över spänningar mellan läroplan och 
tradition när dessa blir gjort explicita och dels genom att låta lärare förhandla 
om ny mening.  

Studierna tar avstamp i två lärarfortbildningsprogram som arrangerades inom 
ramen för ett EU FP7-projekt. Projektet gick under namnet PROFILES 
(http://www.profiles-project.eu/) och har genomförts i 20 olika länder runt om 
i Europa. I PROFILES-projektet har lärarfortbildningar med syftet att främja 
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kontextbaserad och undersökande undervisning i ett naturvetenskapligt 
allmänbildningsperspektiv varit centralt. I de fortbildningsprogrammen som 
arrangerades som del av denna studie stod laborativa undersökande aktiviteter i 
centrum. Laborativa undersökningar är något som hade aktualiserats för lärarna 
i och med införandet av nationella prov och ny läroplan. Samtidigt indikerade 
en rad svenska studier att detta var något som inte var en del av den befintliga 
laborationspraktiken (Andrée, 2007; Gunnarsson, 2008; Högström et al., 2006). 
Lärarna själva bekräftade detta antagande genom att i ett frågeformulär innan 
uppstarten uppge naturvetenskapliga undersökningar som ett (av flera) 
områden där de önskade sig mer fortbildning. Betoningen på laborativa 
undersökningar var därför något som initierades i genomförandet av 
lärarfortbildningarna, dels på bakgrund av forskningsintresset och dels på grund 
av ett antagande om att detta var något som var aktuellt och relevant för 
lärarna.  

Ett centralt argument för att inkludera kunskaper om naturvetenskapliga 
praktiker och deras karaktär är att ge elever goda förutsättningar för att bemöta, 
hantera och använda naturvetenskapliga kunskapspåståenden i vardagslivet. 
Flera forskare pekar på att lärare i naturämnen har haft och fortfarande har en 
ensidig betoning på traditionella begreppsliga kunskaper och styrda laborationer 
(Andrée, 2007; Högström, Ottander, & Benckert, 2010). Bredare perspektiv på 
naturvetenskap och dess karaktär har därför haft begränsad eller inget utrymme 
i undervisningen (Högström et al., 2010; Welzel et al., 1998). Trots att lärare 
inte har uttalade intentioner om att undervisa om naturvetenskapens karaktär 
kommer ändå en viss syn på naturvetenskap och dess karaktär att förmedlas 
indirekta genom den traditionella undervisningen (Clough, 2006). Detta är ofta 
en stereotyp och snäv bild av den naturvetenskapliga verksamheten. Den 
bygger på en rad långlivade myter där naturvetenskaplig kunskap framställas 
som odiskutabel. Naturvetenskapliga metoder framställs som en stegvis linjär 
process där obestridlig kunskap kan växa fram ur empirisk data så länge 
forskare har förmågan att vara tillräckligt noggranna och tolkar sina 
observationer objektivt (Windschitl, Thompson, & Braaten, 2008). Detta 
återspeglar en undervisningstradition där naturvetenskap framställs som en 
objektiv och privilegierad kunskapsform utövad av en intellektuell och 
idealiserad elit (Brickhouse, 1990). Det representerar arketypiska föreställningar 
om naturvetenskapen som under lång tid har reproducerats inom 
undervisningstraditionen (Carlone, 2003). Detta sätt att förmedla 
naturvetenskap och dess karaktär är i regel tagen för given av lärare och kan 
vara ett hinder för att introducera nya perspektiv på den naturvetenskapliga 
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verksamheten (Windschitl, 2004). Den blir en del av en oartikulerad och tagen-
för-given praktik inom undervisningstraditionen. Fler forskare pekar på värdet 
av att artikulera de existerande traditioner (Johansson & Wickman, 2013; J. 
Öhman, 2004). Gyllenpalm, Wickman, & Holmgren (2010a) menar att det kan 
finnas en vinst med att artikulera traditionen och låta lärare reflektera över 
denna. Tradition behöver artikuleras och synliggöras. Denna studie följer dessa 
fotspår genom att utforska allmänbildande undersökande arbete i tradition, 
läroplan och lärarfortbildning. 
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Teoretisk bakgrund 

Del 1 Läroplan, tradition och undervisning 

Moderdisciplinernas makt över skolämnens kunskapsinnehåll 

I introduktionen påstås att det kan uppstå glapp mellan läroplaners intentioner 
och befintliga undervisningstraditioner. Detta kan exemplifieras med att trots 
en allt starkare betoning i läroplaner på att involvera elever i aktiviteter som 
modellerar naturvetenskapliga praktiker, så finns en rad studier som indikerar 
att detta i liten utsträckning har nått ut i den befintliga laborativa 
undervisningen (Andrée, 2007; Gunnarsson, 2008; Högström et al., 2006). 
Istället för att betona kunskaper om naturvetenskapliga metoder och 
naturvetenskapens karaktär, betonar lärare först och främst att öka elevernas 
förståelse av traditionellt naturvetenskapligt ämnesinnehåll i laborativ 
undervisning (Högström et al., 2010). Stämmer detta kan det tyda på att det 
finns någon form av glapp mellan läroplanens intentioner och faktisk 
undervisning. Urspunget till detta glapp kan spåras bakåt i tiden. För att bättre 
kunna diskutera vad som hänt sedan införande av den obligatoriska skolan i 
Sverige, kommer först två olika perspektiv på begreppet naturvetenskaplig 
allmänbildning presenteras. 

Roberts (2007) identifierar två olika visioner, eller grundläggande perspektiv, 
som genomsyrar debatten runt naturvetenskaplig allmänbildning. På den ena 
sidan finns Vision 1, ett perspektiv som ger mening till begreppet 
naturvetenskaplig allmänbildning genom att rikta blicken inåt mot 
naturvetenskapen själv, mot naturvetenskapens produkter och processer. Ifall 
elever har kunskaper om naturvetenskapens produkter och processer kan denna 
kunskap sedan tillämpas på situationer i vardag- och samhällsliv.  Kunnighet 
inom naturveteskapens domän anses då tillräckligt för att hantera framtida 
situationer i vardags- och samhällsliv. På den andra sidan finns Vision 2, ett 
perspektiv som ger mening till begreppet naturvetenskaplig allmänbildning 
genom att rikta blicken mot situationer där även andra dimensioner än 
naturvetenskaplig kunskap spelar en central roll. Situationer som elever 
sannolikt kommer möta som medborgare. Ifall elever har kunskaper om hur de 
kan handskas med sådana situationer och deras naturvetenskapliga dimensioner 
kan dessa förmågor sedan tillämpas på likande sätt i andra situationer. 
Begreppet naturvetenskaplig allmänbildning innebär då förmågor som behövs 
för att hantera situationer som i förlängningen är förknippade med 
naturvetenskaplig kunskap. Dessa två perspektiv kan tänkas representera två 
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extrema ytterpunkt på ett kontinuum där betoningen kan vara mer eller mindre 
åt det ena eller andra hållet. Debatten om huruvida undervisning bör ha starkt 
ämnesfokus eller starka kopplingar till samhällsfrågor har dock pendlat fram 
och tillbaka. Medan betoning på Vision 1 traditionellt har varit dominerande, 
finns i dag en trend mot att betona kopplingar till samhällsfrågor i större 
utsträckning (Roberts, 2007). Dock har denna förskjutning mot Vision 2 haft 
svårt att få riktigt fotfäste i klassrummen. 

När allmän grundskola infördes i Sverige i 1962 framskrevs nya kursplaner som 
omfattade alla de kunskaper man ansåg att alla medborgare skulle få under sin 
obligatoriska skoltid. I de naturorienterande ämnen var det realskolans 
studieförberedande kursplaner i fysik, kemi och biologi som användes som 
förebild och utgångspunkt. Hultén (2008) beskriver hur dessa kursplaner, 
uppdelade i fysik, kemi och biologi, i praktiken blev urvattnade 
miniatyrversioner av realskolans kursplaner som i sin tur var miniatyrversioner 
av de respektive akademiska moderdisciplinerna. Konsekvensen av detta var att 
grundskolan fick kursplaner som betonade innehåll ansett som viktigt för vidare 
studier i naturvetenskap. Här kan det anas ett implicit antagande om att sådana 
kunskaper även ansågs var viktiga för allmänheten att få del av. I ett 
allmänbildningsperspektiv kan detta sägas representera en extremvariant av 
Vision 1 där kunskaper om naturvetenskapens produkter och processer anses 
tillräckligt för medborgare. På liknande sätt kom läroböcker att betona 
kunskapsinnehåll som förbereder för vidare studier (Hultén, 2008; Löfdahl, 
1987). Med tanke på att den svenska undervisningstraditionen är strakt 
läroboksstyrd kan det antas att även den undervisningen som bedrevs var starkt 
färgad av en målsättning att förbereda för vidare studier (Englund, 1999). 
Under införandet av grundskolan fanns det en överenstämmelse mellan 
läroplanens intentioner och undervisningen som bedrevs. Denna historiska 
härkomst genomsyrar fortfarande den naturorienterande undervisningen i 
grundskolan, som till exempel vilket innehåll som prioriteras och hur detta 
innehåll behandlas (Hult, 2000). De senare årtionden har det dock skett en 
tyngdpunktsförskjutning i läroplanerna i riktning mot Vision 2 (Skolverket, 
2000; Skolverket, 2011). Det finns en större betoning på kunskaper förknippade 
med olika situationer där andra överväganden än naturvetenskaplig kunskap kan 
spela en central roll. Situationer som elever troligen kommer möta som 
medborgare. Det kan vara att involvera elever i informell argumentation, 
ställningstaganden eller kritiskt granskning av information från olika medium.  
Men som antytts i diverse studier verkar inte undervisningstradition och -
praktik haft en motsvarande tyngdpunktsförskjutning åt samma håll (Högström 
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et al., 2006; Jidesjö, Oscarsson, Karlsson, & Strömdahl, 2009). Detta återspeglas 
även i läroböckernas uppbyggnad, innehåll och betoning, som i många 
hänseenden fortfarande speglar skolämnets ursprung som miniatyrutgåva av 
universitetsämnen (Hultén, 2008). Englund (1999) påpekar att lärare förutsätter 
att läroboksförfattarna följer läroplanens intentioner och att man därför med 
gott samvete kan följa lärobokens upplägg och innehåll (Englund, 1999). Detta 
antagande motsägs dock av Löfdahl (1987) som visar att läromedlen håller 
distans till läroplaner och därför inte speglar de intentioner som finns där. En 
uppsummering är att medan svenska läroplaner har haft en tendens att röra sig 
mot ett Vision 2-perspektiv, har undervisningstraditionen i större utsträckning 
blivit kvar i ett Vision 1-perspektiv.  

Enligt resonemanget ovan har de akademiska disciplinerna kommit att 
legitimera en stor del av undervisningsinnehållet i skolämnena. Denna koppling 
finns fortfarande närvarande i både läroplan och undervisningspraktik (Andrée, 
2007; Hultén, 2008). Det finns också stora skillnader mellan den kunskap som 
förmedlas genom skolämnen och den kunskap det refereras till inom de olika 
disciplinerna. I tillägg finns det innehåll i skolämnet som helt saknas i de 
akademiska disciplinerna. Hur förhåller sig innehållet i skolämnena till de 
naturvetenskapliga disciplinerna? Vad händer i den process där kunskap inom 
en akademisk disciplin omvandlas till kunskaper inom ett skolämne? Chevallard 
(1989) beskriver i sin transposition theory hur kunskap får sin mening genom hur 
den används inom en bestämd grupp. När kunskap förflyttas mellan olika 
grupper modifieras meningen. Denna modifiering av mening på grund av 
omflyttning kallar Cevallard transponering (Chevallard, 1989 s. 6). All kunskap 
som förmedlas i skolan har referenter till något utanför skolsystemet själv, men 
är samtidigt resultat av en transponering. Kunskaper i den naturorienterande 
undervisningen spelar på referenser till sina respektive moderdiscipliner. Det är 
denna referens till akademiska discipliner som i samhällets ögon legitimerar 
mycket av den kunskapen som förmedlas i fysik, kemi och biologi. I vår samtid 
är dock inte referenser till de akademiska disciplinerna lika entydig då bland 
annat allmänbildning för aktivt medborgarskap i större utsträckning än tidigare 
betonas i läroplanerna. Det är därför väsentligt att skilja på naturvetenskaplig 
kunskap inom discipliner och transponerad kunskap inom en skolkontext. 
Tibergihen (2007) diskuterar till exempel introduktionen av naturvetenskapens 
karaktär som undervisningsinnehåll. Referenten är då den naturvetenskapliga 
disciplinen och dess epistemologi. Detta är samma referent som för traditionell 
undervisning, dock är omfånget av det som refereras till utökad. Skillnaden från 
det traditionella undervisningsinnehållet beror på transpositionsprocessen där 
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naturvetenskapens karaktär tidigare inte behandlades. För att förklara detta 
hänvisar Tibergihen (2007) till Tseitlin och Galili´s (2005) som delar upp den 
naturvetenskapliga disciplinen i tre olika domäner: kärna, kropp och periferi.  I 
transpositionsprocessen uteslöts kärnan, det vill saga:”fundamental principles, 
paradigm and claims of meta-disciplinary nature”, medan kroppen, dvs. 
”established knowledge, each item of which is based on the principles 
contained in the nucleus”, behölls (Tseitlin & Galili, 2005 s. 243). Introduktion 
av naturvetenskapens karaktär i kursplaner innebär att introducera innehåll som 
även refererar till kärnan av naturvetenskapen. Därmed utökas referenten.  Tar 
vi exemplet med naturvetenskapens karaktär som innehåll sker denna utökning 
i två riktningar: dels mot epistemologi och dels mot vetenskapssociologi 
(Tiberghien, 2007). Inlemmande av epistemologiska frågor innebär att 
kunskaper om de naturvetenskapliga produkternas karaktär och status 
introduceras som del av undervisningsinnehållet, medan inlemmande av 
vetenskapssociologi innebär att kunskap om forskares sociala praktiker 
introduceras som del av undervisningsinnehållet. Ett annat exempel är 
introduktion av samhällsfrågor som t.ex. kontroverser med naturvetenskapligt 
innehåll. Referensen är då samhället och dess samtida kontroverser och inte de 
naturvetenskapliga disciplinerna. Detta är förskjutningar som med tiden kan 
skapa skillnader mellan tradition och läroplan. Kontentan är att det har skett 
förskjutningar i de naturorienterande ämnens innehåll och därmed i vad de 
transponerade kunskaperna refererar till. När sådana förskjutningar sker finns 
risk för att det sker en brytning. Ämneslärare inom en undervisningstradition 
har en identitet starkt präglad av den etablerade naturvetenskapliga 
kunskapskroppen, medan läroplan refererar till element som inte har fotfäste i 
den existerande praktiken. Kunskaper som refererar till andra dimensioner än 
den traditionella naturvetenskapliga kunskapskroppen kan då få svag legitimitet 
och riskerar att inte bli behandlad i sin egen rätt.  

Det finns även andra mekanismer som har påverkat och fortfarande påverkar 
betoningen ren naturvetenskap på bekostnad av naturvetenskap som del av 
privat- och samhällsliv. Roberts (2011) lyfter hur lärare blir starkt präglade av 
sina ämnens moderdiscipliner. Han påpekar att blivande lärare läser stora delar 
av sin lärarutbildning på ämnesinstitutioner där det finns en stark kultur av att 
framhäva naturvetenskaplig kunskap i sin egen rätt. Stora delar av 
lärarutbildning sker därför inom ämnesinstitutioner där framtidiga lärare får en 
utbildning som går ut på att införliva disciplinspecifika kunskaper. Här 
socialiseras lärare in i sina ämnen. De disciplinära ämnena blir därmed en viktig 
del av lärarnas identitet och medför att många lärare ser sig som företrädare för 
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sina ämnen (jämför Banner, Donnelly, & Ryder, 2012). Detta kommer naturligt 
nog även att påverka hur de ser på sin framtidiga undervisningsgärning och vad 
de anser som sitt uppdrag. När de blivande lärare sedan börjar undervisa 
socialiseras de in i en skol- och ämnestradition som i många avseenden speglar 
de akademiska moderdiscipliner (Lager-Nyqvist, 2003). Det finns därför fler 
olika faktorer som gör att allmänbildningsuppdraget av lärare har en tendens att 
tolkas inom ramen för Vision 1. Då detta perspektiv även sammanfaller med 
syften, innehåll och undervisning som anses förbereda för vidare studier, 
tillkommer ytterligare ett skäl för lärare att renodla undervisning inom ramen 
för Vision 1. Det primära uppdraget kan då uppfattas som att tillgodose elever 
med grundläggande kunskaper inom den naturvetenskapliga kanonen. Detta 
kan legitimeras genom att både förbereda för vidare studier och ge 
allmänbildning.  Andra uppdrag kan då uppfattas som sekundära, som t.ex. 
innehåll främst legitimerat genom att förbereda för ett liv som 
samhällsmedborgare istället för att förbereda för vidare studier. Sådant innehåll 
och sådan undervisning kan då anses vara i konflikt med det som läraren 
uppfattar som det primära uppdraget, och kan därför anses stjäla värdefull 
undervisningstid från det ”egentliga” innehållet. Innehåll som traditionellt inte 
har betonats i undervisningstraditionen, som naturvetenskapens karaktär, 
informell argumentation eller att kritiskt granska information. Dessa har ingen 
referens i den akademiska disciplinen och riskerar därför att bli negligerade eller 
nedprioriterade (jämför Högström et al., 2006). Det kan också uppfattas som en 
uppmaning att involvera eleverna i andra former för klassrumsaktiviteter som 
t.ex. öppna laborationer, men fortfarande med det primära syftet att lära ut 
begrepp, teorier och modeller (jämför Gyllenpalm et al., 2010a). Undervisning 
om argumentation, informationssökning eller systematiska undersökningar kan 
uppfattats som medel för att undervisa om begrepp, teori och modeller, snarare 
än ett innehåll med egna premisser för att förbereda för livet i samhället. 
Avslutningsvis kan det konstateras att hur innehållet legitimeras har stor 
betydelse för hur den levda läroplanen kommer till uttryck i klassrummen, 
något som t.ex. Andrées (2007) studie ger exempel på. En eventuell 
nyorientering av syften är därför en komplex process och hur detta kan gå till är 
inte självklart. Men en sak är säkert: lärarna behöver vara med på tåget ifall det 
ska bli någon förändring överhuvudtaget. 
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Läroplanens dubbla uppdrag 

Grundskolans uppdrag kan ses ur två olika perspektiv: att tillgodose samhällets 
behov eller att tillgodose individens behov. Motivet för att ha obligatoriska 
naturorienterande ämnen i grundskolan kan då anses vara för att både tillgodose 
samhällets behov av naturvetenskapligt utbildade personer och för att tillgodose 
individens behov av generell naturvetenskaplig allmänbildning. Shamos (1995) 
synliggör detta när han delar in elevmassan i två kategorier: elever med framtida 
kopplingar till formell naturvetenskap (science-bound students) och elever utan 
framtida kopplingar till formell naturvetenskap (non-science-bound students). 
Han poängterar att även om många förespråkar en storslagen vision om allmän 
naturvetenskaplig bildning, finns det bakom detta ideal en verklighet där det 
måste utbildas tillräckligt med naturvetare för att tillgodose samhällets behov 
(Shamos, 1995). Elevgrupper representerar därmed olika behov som ska 
rymmas inom undervisning. Lärare kan därför känna att de ställs inför en 
konflikt; en konflikt mellan att prioritera olika grupper som kan sammanfattas i 
frasen ”science for all or science for some” (Jidesjö et al., 2009). Det kan då 
vara frestande att betrakta Vision 1 (en förståelse av naturvetenskap i sig) som 
undervisning enbart riktad mot att förbereda vissa elever för framtida studier 
och Vision 2 (förmåga att hantera situationer med naturvetenskapliga 
dimensioner) som undervisning enbart riktad mot att förbereda alla elever för 
vardags- och samhällsliv (Roberts, 2007).  

Roberts (2007) poängterar att detta inte är fallet och visar till Shamos (1995): 
”every science curriculum, regardless of its professed goals, should at least make 
clear to students what science is and how it is practiced” (Shamos, 1995 p. 224). 
På liknande sätt kan elever med framtida kopplingar till formell naturvetenskap 
“might well be exposed to such topics [jämför Vision 2] early in his or her 
educational career” med syftet att förbereda även dessa för vardags- och 
samhällsliv (Shamos, 1995 p. 223). Det naturvetenskapliga 
allmänbildningsbegreppet rymmer behov som finns i båda elevkategorierna och 
ska inte ses som ömsesidigt exkluderande. En potentiell konflikt mellan olika 
elevgruppers behov kan istället ses som två sidor av ett 
allmänbildningsuppdrag. Undervisning som specifikt bidrar till att tillgodose 
både gruppernas generella behov som framtida medborgare, men även specifikt 
förbereder elever för framtida studier med kopplingar till naturvetenskap.  
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Argumenten för att förespråka naturvetenskaplig allmänbildning kan därmed 
ses utifrån både ett samhälls- och ett individperspektiv, d.v.s. både ett makro- 
och ett mikroperspektiv (Laugksch, 2000). I ett makroperspektiv görs en 
koppling till rekrytering av naturvetenskaplig kompetent arbetskraft till en allt 
mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det utbildningspolitiska målet blir då att 
upprätthålla framtida tillgång till bland annat naturvetare, ingenjörer och 
teknologisk utbildade personal. I tillägg till detta behövs personer som kan 
kommunisera naturvetenskap på ett effektivt sätt inom exempelvis 
utbildningssystemet och massmedia.  Samhällets behov av individer med 
generellt goda naturvetenskapliga ämneskunskaper och anställningsbarhet 
användas som argument för att vilja göra den generella naturvetenskapliga 
undervisningen i skolan mer effektiv för alla (Laugksch, 2000). I ett 
mikroperspektiv på naturvetenskaplig allmänbildning är det den enskilda 
individens roll som medborgare i ett komplext kunskapsintensivt samhälle som 
bejakas. I allt större utsträckning möter medborgare information baserad på 
naturvetenskap som de måste hantera kritiskt, argument baserade på 
naturvetenskap som de måste ta ställning till eller frågeställningar baserade på 
nya naturvetenskapliga rön som rör valalternativ i frågor som rör t.ex. vaccin, 
miljö, matfrågor eller säkerhet (Kolstø, 2006). Dessutom är allmänbildning tätt 
kopplad till diskussioner om hållbar utveckling och hur vi kan bemästra 
framtidens utmaningar (M. Öhman & Öhman, 2012). Därför behöver alla 
individer i allmänhet en fundamental naturvetenskaplig allmänbildning för att 
t.ex. på ett självständigt och kompetent sätt navigera i en ström av 
naturvetenskaplig information, hantera frågeställningar med naturvetenskapliga 
dimensioner eller hantera situationer där naturvetenskap används för att främja 
intressen (Sjøberg, 2005). 

Dock har debatten om huruvida undervisning bör ha starkt ämnesfokus eller 
stark koppling till samhällsfrågor pendlat fram och tillbaka. För det finns 
potentiella fallgropar kopplade till de två visionerna (Roberts 2011). Å ena sidan 
kan undervisning med ensidig betoning på Vision 1, riskera att framställa 
naturvetenskapens förklaringar som de enda giltiga och väsentliga. Dessutom 
kan den försvåra för elever att göra kopplingar mellan ämnesinnehåll och frågor 
som berör samhället och elevernas vardag (Wickman & Ligozat, 2010). Detta är 
ett problem som är förknippat med det som har varit den rådande 
undervisningspraktiken i Sverige (Jidesjö et al., 2009). Å andra sidan kan en 
undervisning med stark betoning på Vision 2, riskera att tappa bort 
ämnesinnehållet i diskussioner om sammansatta politiska, etiska och sociala 
frågeställningar och kontroverser (Roberts, 2011). Naturvetenskapens egenart 
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riskerar att tappas bort i undervisningen. Dessutom är det inte självklart att 
kunskap införlivad inom en given kontext kan överföras till en annan kontext 
(Lave, 1988).  

Denna realitet av dubbla uppdrag, både med tanke på olika kategorier elever 
och olika perspektiv på allmänbildning, har bemötts med utbildningsmål som 
försöker fånga in dessa dimensioner i den naturvetenskapliga utbildningen. 
Därmed vill man säkra att alla medborgare får en naturvetenskaplig 
allmänbildning för att hantera sitt liv i det moderna samhället, samtidigt som 
utbildningssystemet kan bemöta samhällets efterfrågan av naturvetenskaplig 
kompetent personal. I motsättning till en lång undervisningstradition med 
ensidig slagsida mot naturvetenskap i sin egen rätt (Hultén, 2008; Löfdahl, 
1987), genomsyras de senare läroplanerna även av kunskapsmål med 
huvudrelevans för medborgarnas privat- och samhällsliv (Skolverket, 2000; 
2011). Men om det delvis eller helt råder en undervisningstradition som fortsatt 
får sin huvudnäring genom en navelsträng till moderdisciplinen ger detta dåliga 
förutsättningar för att etablera en undervisning på egna premisser. En 
undervisning som även införlivar kunskaper relevanta i ett 
medborgarperspektiv.  
 

Naturvetenskapenskapens kärna som ämnesinnehåll 

För att diskutera det innehåll som ska förmedlas i skolan i ett 
allmänbildningsperspektiv med referens till naturvetenskapliga praktiker och 
deras karaktär, så behöver naturvetenskapens kärna diskuteras (jämför Tseitlin 
& Galili, 2005). Detta innebär kunskapsteoretiska frågor. Med Chevallards 
(1989) transpositionsteori i bakhuvudet är det inte självklart att elever ska lära 
sig kunskapsteori och metodteori i 1:1 förhållande till disciplinen 
vetenskapsfilosofi. Istället är det kunskaper relevanta och fruktbara för ett liv i 
samhället, t.ex. för att utveckla funktionellt kritiskt förhållningssätt till 
kunskapspåståenden, som ska förmedlas. Därmed kan kunskapsinnehåll med 
referens till naturvetenskapens kärna samtidigt sägas referera till allmänbildning. 
Ergo måste naturvetenskapliga praktiker och deras karaktär betraktas genom en 
prisma som bryter vissa aspekter och reflekterar bort andra för att denna 
kunskap ska vara adekvat för livet utanför skolan. Men då måste 
kunskapsteoretiska frågor ingå på ett sätt som förbereder för den 
naturvetenskap elever möter i vardagslivet. Undervisningen måste bygga på en 
adekvat bild av den naturvetenskapliga forskningsprocessen och dess karaktär 
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samtidigt som detta modelleras på ett sätt som är relevant ur ett 
medborgarperspektiv. Frågan är hur en sådan adekvat bild ser ut. 

Kunskapsteoretiska frågeställningar har en lång historia inom 
vetenskapsfilosofi. Traditionellt har denna disciplin varit förknippad med att ge 
naturvetenskaplig kunskap en säker grund (Rosenberg, 2012). En förenklad, 
men illustrativ framställning, kan vara att kunskapsteori historiskt har börjat i 
naturvetenskapens kunskapsprodukter och baklänges försökt motivera hur 
denna kunskap borde ha vuxit fram (jämför t.ex. Popper, 1934/1959). För att 
parafrasera Kirkegaard: vetenskapen görs framlänges, men den kan bara förstås 
baklänges. Nyare kunskapsteori däremot intresserar sig i större utsträckning för 
hur den kunskapsskapande processen i realiteten går till i och utanför 
laboratoriet och hur detta färgar både den naturvetenskapliga processen och 
dess produkter. Intresset har nu blivit att studera vetenskapen framlänges, i den 
riktningen den sker (jämför t.ex. Knorr-Cetina, 1999; Latour & Woolgar, 1986). 
Denna förskjutning kan även vara relevant för hur skolan kan framställa 
naturvetenskap som är relevant för privat- och samhällsliv.  

De vetenskapliga metodernas fundament 

En grundfråga inom vetenskapsteori är hur människan kan gå till väga för att få 
säker kunskap om världen. Traditionellt har detta problem bemötts genom att 
efterfråga en allmän metod som kan garantera att naturvetenskapens kunskap är 
pålitlig eller tillnärmelsesvis sann. Strävan har varit att ge kunskapen en fast 
grund att stå på. I denna strävan har logiken spelat en central roll (Rosenberg, 
2012). Tre olika former för logisk slutledning har stått i centrum för 
metoddebatten fram till modern tid (Molander, 1998a). I den axiomatiska 
metoden kan sanna påståenden inses med förnuftet. Dessa kan med hjälp av 
giltiga logiska slutledningar användas som utgångspunkt för att härleda sanna 
slutsatser. Den axiomatiska metoden bygger på deduktiv logik som är 
sanningsbevarande ovanifrån: sanna premisser leder till sanna slutsatsar (Baune, 
1991). Den grundläggande idén är att om något är sant, är allt som följer logiskt 
från detta också sant. Detta vetenskapsideal ligger till grund för hur t.ex. 
Euklides i antiken byggde upp sin geometri genom att postulera axiom och 
sedan använde logik för att bevisa andra satser.   

När den moderna idén om empirisk vetenskap uppstod under 1500- och 1600-
talet kom en annan metod att stå i centrum: den induktiva. Experiment 
betonades som ett framgångsrikt sätt att besvara människans frågor.  Empiriska 
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observationer skulle avgöra i vilken grad ett påstående var sant eller ej. 
Huvudidén var att härleda generell kunskap ur upprepade observationer och 
dessa skulle då vara garanti för kunskapens pålitlighet. Ett begränsat antal 
observationer skulle resultera i generella slutsatser om samband i naturen. Dock 
finns allvarliga invändningar mot den metoden: kan man genom upprepade 
observationer baserade på ett begränsat antal händelseförlopp dra slutsatser om 
alla oobserverade fall för alla tider och platser? Idealet inom naturvetenskap är 
påståenden som uttalar sig om alla möjliga fall, även de som ännu icke är 
observerade. Men detta är problematiskt ur en logisk synpunkt (Chalmers, 
2013). När man går från enskilda fall till det generella sker slutledning tvärtemot 
den sanningsbevarande riktningen.  Slutsatser motiveras nedifrån och upp och 
är inte logisk giltiga. De är därför inte giltiga ur ett logiskt perspektiv (Baune, 
1991). Det enda man uppnår är sannolikhet; en hypotes kan statistiskt vara mer 
eller mindre sannolik. Detta kallas induktionsproblemet (Chalmers, 2013). 

Induktionsproblemet har gett upphov till många försök att skapa en 
vetenskaplig metod baserad på induktivitet som samtidigt överbryggar klyftan 
mellan enskilda observationer och generell lagbundenhet (Molander, 1998a). De 
flesta har accepterat att en sådan metod inte finns. En generell slutsats baserad 
på observationer innebär alltid någon form av gissning som, ur logisk synvinkel, 
innebär fritt skapande. Detta är kärnan i den hypotetisk-deduktiva metoden 
(Popper, 1934/1959). I detta angreppssätt finns det ingen bestämd metod som 
kan föreskriva exakt hur man ska gå till väga; logik och metod kommer in först 
efter att man har formulerat en hypotes (Popper, 2007a). När någon väl 
formulerat en hypotes genom en form av ”gissning”, kan deduktiv slutledning 
sedan användas för att dra slutsatser om det som följer logiskt. Om en hypotes 
ska anses vara korrekt, måste även det som logiskt följer från denna 
överensstämma med observationer. Detta kan användas som en lackmustest för 
huruvida en hypotes är hållbar eller ej. Överensstämmer inte följdsatser med 
observationer måste utgångshypotesen modifieras eller förkastas. Slutledningen 
sker därför nedifrån och upp, på samma sätt som inom den kritiserade 
induktiva metoden. Men det finns en avgörande skillnad. Till skillnad från att 
försöka härleda sanningar genom induktiv slutledning, är det här osanning som 
härleds nedanifrån och upp (Popper, 2007b). Något är osant om det som följer 
logiskt från detta är osant, och det räcker, idealt sätt, med ett enda fall för att 
motbevisa sanningshalten av utgångshypotesen. Därmed kan den hypotetisk-
deduktiva metoden sägas använda en giltig logisk slutledning för att bevisa 
osanning; den är osanningsbevarande nedanifrån och upp (Baune, 1991). Karl 
Popper (1934/1959) satte denna asymmetri i centrum för sin vetenskapsfilosofi. 
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Hans uppmanade därför forskare att formulera djärva hypoteser och sedan 
utsätta dessa hypoteser för hårda falsifieringsförsök (Popper, 2007c). Men det 
är inte bara hypoteser som kan falsifieras. Även observationer är 
teoriimpregnerade; de är beroende av den teori som används som utgångspunkt 
(Popper, 2007a). De kan därmed falsifieras på samma sätt som hypoteser. Det 
enda man kan säga är att de ännu inte blivit falsifierade. Men Popper (2007a) 
anser att de flesta existerande teorier är så välprövade att vi kan lita på dem 
tillsvidare, även om de kan visa sig falska i framtiden. Vi kan medvetet besluta 
oss om att lita på vissa observationer och teorier tillsvidare medan vi prövar 
andra. Resonemanget ovan tillsäger att kunskap som resultat av den hypotetisk-
deduktiva metoden är beroende av mänskliga beslut och ”fritt” skapande. 
Metoden bygger inte längre på strikta logiska resonemang. Vetenskap blir en 
process där människan prövar sig fram och lär av sina misstag; vetenskap 
bygger på ”trial and error” (Popper, 2007a). 

I alla beskrivningar av vetenskapliga metoder ovan, finns en gemensam strävan 
att göra logik till kärnan som ska garantera att naturvetenskaplig kunskap är mer 
säker än annan kunskap. Kunskapsanspråk ska säkerställas från skeptikernas 
tvivel och ges en fast grund. Framträdande i alla dessa försök är att de är 
efterkonstruktioner; de tar utgångspunkt i naturvetenskapens färdiga 
kunskapsprodukt och försöker därefter ge skäl till varför denna kunskap är mer 
välgrundad än annan kunskap. Motiveringen sker baklänges, genom att säga 
något om hur vetenskap borde gå till för att skapa säker kunskap, inte hur 
vetenskap faktisk går till. Detta är bland annat en av del av den kritiken som 
förts fram mot Popper: forskare formulerar inte djärva hypoteser och försöker 
falsifiera dessa, de gör i regel tvärt om; de försöker försvara sina hypoteser så 
bra de kan (Kuhn, 1962). I och med Kuhn (1962) sker en kraftig kursändring. 
Från att starta i kunskapsprodukterna och titta bakåt, förskjuts intresset mot 
forskning såsom den faktiskt sker. Kunskapens tillblivelsesprocess studeras 
framlänges, i den riktningen kunskapen skapas, och forskningsprocessen står i 
centrum.  

Thomas Kuhn (1962) påstår att alla vetenskapsområden utvecklats genom att 
växla mellan två olika faser. Dels en normalvetenskaplig fas där forskare litar på 
det etablerade och försöker bygga vidare på detta. Dels en revolutionär fas där 
olika synsätt står mot varandra. När ett synsätt har utkristalliseras sig som mer 
fruktbart än andra, etableras en fas av normalvetenskap. Denna fas 
kännetecknas inte av försök på att falsifiera etablerade teorier. Nästan alla 
etablerade teorier strider nämligen redan med några väletablerade observationer 
och borde därför enligt Popper (1934/1959) redan anses falsifierade. Men 
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istället för att se dessa anomalier som falsifieringar ser forskare dessa som 
avvikelser, som inom ramen för existerande teorier, ska förklaras eller 
bortförklaras (Kuhn, 1962). När normalvetenskap råder är detta forskarens 
huvudsakliga uppgift; de ”lägger pussel” snarare än att verifiera eller falsifiera. 
För att karaktärisera vad som utmärker normalvetenskap inför Kuhn (1962) 
begreppet paradigm. Ett paradigm upprätthålls i en forskargemenskap och 
består av t.ex. formulerade teorier; föreställningar om världen; föreställningar 
om vad vetenskapen sysslar med; kriterier för acceptabla framsångssätt och 
mönsterbildande exempel på god vetenskap. Framtidiga forskaren införlivas i 
ett paradigm genom t.ex. konkret problemlösning, exempel i läroböcker, lära sig 
om föredömliga forskarinsatser och delta i demonstrationer i laboratoriet. 
Därmed får forskaren tyst kunskap som gör dem i stånd till att arbeta vidare 
enligt samma mönster. Poängen här är att forskarna gemensamt lär sig se, 
bedöma, handla och tänka på särskilda sätt utifrån gemensamma 
mönsterexempel utan att det formuleras någon exakt regel för hur detta ska gå 
till. Vetenskap som kultur blir därmed väsentlig för att förklara vetenskaplig 
kunskapsproduktion. Det intressanta blir då hur forskning faktiskt går till 
istället för att bara ställa upp logiska modeller för hur den borde gå till. Intresset 
förskjuts från att söka efter en bestämd vetenskaplig metod till att studera en 
mångfald av olika vetenskapliga arbetssätt, samt hur olika vetenskapliga kulturer 
förhåller sig till och utforskar verkligheten. Vetenskapligt arbete inom varje 
ämnesdisciplin börjar betraktas som en specialiserad verksamhet på samma sätt 
som andra yrkesverksamheter. Kärnfysikerns och genetikerns verksamhet inom 
naturvetenskap skiljer sig åt på samma sätt som smedens och skräddarens 
verksamhet skiljer sig åt inom hantverksyrken. Det är olika kulturer (Knorr-
Cetina, 1999). 

Quine (1993; 2010) anser att kunskap måste ses i sammanhang med att vi redan 
har en fungerande helhetsteori om verkligheten; varje påstående om 
yttervärlden måste ställas inför erfarenhetens domstol, inte individuellt, utan 
tillsammans, i en enda stor klump (Quine, 2010). När vi prövar en teori prövar 
vi den som en helhet. Teorierna kan principiellt anses vara våra egna påfund, 
baserade på egna tillägg och projektioner, och inte direkt grundade i fakta. De 
är därför underbestämda av all möjlig evidens. Det kunde finnas en alternativ 
allomfattande teori om världen som är förenlig med all möjlig evidens. Den 
empiriska grundmuren för våra teorier kan då principiellt fungera som grund 
för andra teoribyggen. Inga kriterier skulle då kunna avgöra vilket av de två 
alternativen som var mer sant än det andra. Quine (2010) anser därför 
naturvetenskapens begrepp som ”bekväma mellanled” där teorier är nyttiga 
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fiktioner som upprätthålls genom mänskliga konventioner. Dessa fiktioner blir 
först fruktbara som del av en helhet som ingår i en praktisk vetenskaplig och 
teknologisk verksamhet, en upparbetat mänsklig praxis. Även om inga kriterier 
finns för att avgöra vilken helhet som är mest sann, kan det finnas andra skäl 
för att föredra vetenskap: de har visat sig vara mer pålitliga när det gäller att ge 
vår erfarenhet en hanterlig struktur (Quine, 2010).   

Quine (1993) och Kuhns (1962) slutsatser har anammats inom 
konstruktivismen, en riktning som ser kunskap som mänskliga konstruktioner 
istället för en form för avspegling av verkligheten. Därmed blir människans roll 
i kunskapskonstruktionen och hur detta kan påverka kunskapens karaktär av 
intresse. Dessa impulser kommer från bland annat vetenskapshistoriker och 
vetenskapssociologer. Vetenskapshistoriska fallstudier (jämför Pickering, 1995; 
Rudwick, 2005; Shapin, 2008) och sociologiska studier av autentiska 
forskarkulturer (jämför Knorr-Cetina, 1999; Latour & Woolgar, 1986) används 
för att förstå processen som på sikt leder till framväxten av pålitlig ny kunskap. 
Stort intresse finns för hur forskare som del av en mänsklig gemenskap faktiskt 
arbetar både i och utanför laboratoriet. Därmed aktualiseras hur människliga 
och sociala faktorer kan påverka och prägla detta arbete och dess slutresultat. 
Naturvetenskaplig kunskap ses då som en del av en pågående verksamhet och 
får sin mening inom ramen för denna. Komplexiteten i den naturvetenskaliga 
processen som t.ex. hur växelverkan mellan en rad olika faktorer påverkar 
slutprodukten (jämför Pickering, 1995; Rudwick, 2005), vetenskapens samspel 
med samhället i övrigt (Latour, 1999) och vetenskap som epistemiska praktiker 
(Knorr-Cetina, 1999) betonas istället för att framställa vetenskapliga metoder 
som en linjär rationell process som fungerar som garant för naturvetenskapens 
produkter. Konsensus blir en central kärna för att förstå hur naturvetenskaplig 
kunskap kan etableras. Etablerad naturvetenskaplig kunskap är det alla forskare 
efter en uttömmande kritisk diskussion kan uppnå enighet om (Ziman, 1968). 
Ansatsen tar fasta på att alla sanningsanspråk måste granskas kritiskt i en 
forskargemenskap där i princip alla argument ska få komma till tals och 
granskas. Efterhand filtreras fruktbara hypoteser fram medan ofruktbara 
försvinner ut ur fältet (Bauer, 1994). Vi kan aldrig veta om det vi enats om är 
sant eller falskt. Det vetenskapliga företaget ska istället betraktas som en ständig 
fortgående argumentativ verksamhet där nya och oförutsedda argument hela 
tiden kan dyka upp. Men det empiriska ska inte elimineras som central ”aktör” i 
framväxten av naturvetenskaplig kunskap. För även om inte teorier ryms i data 
så kan data fungera som friktion; den begränsar vilka teorier som är möjliga att 
konstruera (Cole, 1992). 
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Men om nu vetenskapliga metoder degraderas och mänskliga faktorer och 
verksamheter framhävs: hur förhåller sig då vetenskapen till den världen den 
ger anspråk på att ge kunskap om? De flesta begrepp i vetenskapen går bortom 
det observerbara. Frågan är då om, och i så fall i vilken mening, något existerar 
fastän det inte kan observeras. En möjlig tankegång är följande (Molander, 
1998b): För det första finns en grundläggande analogi bakom de flesta begrepp 
i naturvetenskapen, ofta i form av en bildlig modell som t.ex. atommodellen. 
Men analogier blir först fruktbara tillsammans med mätmetoder och problem 
som kan lösas inom en rådande normalvetenskap. Detta arbete består i stor 
utsträckning av att skapa matematiskt användbara teorier som fungerar i 
samband med experimentella mätningar; matematisk formulerade teorier måste 
integreras med experimentell praxis. Sist, men inte minst, måste teorin kunna 
omsättas i praktisk teknologi. Vetenskapens bildliga modeller blir därför först 
vetenskapligt fruktbara i en helhet. Det som håller samman helheten är en 
praktisk vetenskaplig och teknologisk verksamhet, en upparbetad mänsklig 
praxis. Naturvetenskaplig kunskap får sin mening genom mänskliga 
verksamheter (Knorr-Cetina, 1999).  

I resonemangen ovan finns en spänning mellan olika syn på kunskapens 
förhållande till världen per se. Inom vetenskapsfilosofi kan man grovt skilja 
mellan två grundläggande olika positioner i denna fråga. Dessa kan 
kategoriseras som realism och instrumentalism/empirism/konstruktivism 
(Rosenberg, 2012). Förhållningssätten kan kontrasteras mot varandra. I första 
perspektivet anses teorier vara avspeglingar av verkligheten (Bhaskar, 2012; 
Popper, 1934/1959). Syftet med vetenskap är att avslöja mekanismer som 
genererar våra erfarenheter. Vetenskapen producerar kunskaper om en reell, 
men ej observerbar verklighet. Det är existensen av denna verklighet som 
legitimerar och ger substans till vetenskapliga teorier. Till skillnad från detta ser 
instrumentalisten/empiristen/konstruktivisten vetenskapens produkter som 
instrument/verktyg (James, 2003; Kuhn, 1962; Latour, 1999; Wittgenstein, 
2014). Syftet med vetenskap är då att producera teorier som på ett ekonomiskt 
sätt kopplar samman olika erfarenheter och kan förutsäga fenomen. Den 
fundamentala distinktionen mellan dessa två positioner är att realister menar att 
meningen med vetenskap är att postulera teoretiska företeelser och testa 
precisionen av dessa postulat för att avslöja den oåtkomliga naturen. 
Instrumentalisten däremot önskar att begränsa naturvetenskapliga påståenden 
till vad vi kan göra erfarenheter av. Alla företeelser som går utöver detta ska 
behandlas som hjälpmedel, verktyg eller modeller för att koordinera 
observerbara fenomen. Teoretiska termer i en teori refererar inte till existerande 
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företeelser. Syftet med naturvetenskap blir då: ”to save the phenomena”, teorier 
ska vara konsistenta med förutsägelser av fenomen, inte spekulationer om 
egenskaper hos en verklighet som inte går att observera (Rosenberg, 2012). 
Inom modern vetenskapsfilosofi kan kritisk realism (jämför Bhaskar, 2012) och 
kritisk rationalism (jämför Popper, 1934/1959) sägas tillhöra kategorin realister, 
medan konstruktivism (jämför Knorr-Cetina, 1999) kan sägas tillhör kategorin 
instrumentalism. Men oberoende av om man är realist eller instrumentalist hör 
det till den moderna vetenskapsuppfattningen att ”alla sanningar kan 
omprövas” (Rosenberg, 2012). Verksamma inom naturvetenskap ska vara 
beredda att ompröva allt de håller för sant, trots att en stark drivkraft för många 
inom vetenskapen är att komma så nära sanningen som möjligt. Vetenskapliga 
övertygelser är hypotetiska. En sammanfattning kan vara att: hypotetiska, 
preliminära och begränsade sanningar är tillgängliga för människan, slutgiltiga 
sanningar är det aldrig - åtminstone ur den historiska utvecklingens och 
evighetens synvinkel.  
 

Kunskaper om naturvetenskap relevant för kritiskt tänkande 

Efter en kort resa genom vetenskapsfilosofin och dess historiska utveckling är 
frågan vilken bild som ska förmedlas av naturvetenskapliga praktiker i skolans 
naturämnesundervisning. Hur kan undervisningen kan ge en adekvat bild för att 
handskas med naturvetenskap i vardagslivet. Kan en naturvetenskaplig 
undervisning som enbart bygger på idealiserade modeller av den 
naturvetenskapliga processen, t.ex. den induktiva eller hypotetisk-deduktiva 
metoden, vara fruktbar för eleverna i vardagen? Efter tidigare diskussioner 
borde det stå klart att även om naturvetenskapens kärna fungerar som en 
referent för detta innehåll, så är inte syftet med grundskolans undervisning att 
ge disciplinär kunskap om naturvetenskapens praktiker och deras karaktär i sig 
själv. Dessa kunskaper ska ses i ljus av uppdraget att tillhandahålla förståelse 
och verktyg för att kunna inta en kritisk hållning till olika kunskapsanspråk och 
hur dessa användas. Därmed blir även samhället och vardagsliv en parallell 
referent för detta innehåll. Huvudsyftet är att ge eleverna en funktionell bild av 
naturvetenskapens karaktär som, bland annat fungerar på ett fruktbart sätt för 
en fostra kritiskt tänkande medborgare. Det som faller under Vision 1 där 
blicken riktas inåt mot naturvetenskapens produkter och processer kopplas till 
kunskaper som faller under Vision 2 där blicken riktas mot situationer där även 
andra dimensioner än naturvetenskaplig kunskap spelar en central roll, 
situationer som elever sannolikt kommer möta som medborgare.  
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Latour (1987) skiljer mellan etablerad kunskap och kunskapspåståenden från 
forskningsfronten och menar att dessa utgör olika former av kunskap. 
Etablerad kunskap är allmänt accepterad inom forskningsmiljön och kan 
refereras till som etablerad allmänaccepterad kunskap (established consensuell 
knowledge). I kontrast till denna finns tentativ kunskap från forskningsfronten 
som kännetecknas av avsaknad på konsensus inom forskningsmiljön, denna kan 
refereras till som tentativ kunskapsframställning (tentativ science-in-the-
making). I undervisningstraditionen dominerar etablerad naturvetenskaplig 
skolbokskunskap, medan i sammanhang utanför skolan dominerar tentativa 
kunskapspåståenden förknippade med forskningsfronten (Bingle & Gaskell, 
1994; Kolstø, 2006). I och med att detta är ett vanligt inslag utanför skolan, blir 
det också viktig för en medborgare att kunna skilja mellan vetenskap innanför 
det etablerade och forskningsfronten. Eleverna behöver då kunskaper om vad 
som karaktäriserar påståenden från forskningsfronten, utöver den traditionella 
naturvetenskapliga kunskapen som teorier, modeller och begrepp (Bingle & 
Gaskell, 1994; Kind, 2003; Kolstø, 2001). Elever måste rustas med kunskaper 
om den naturvetenskapliga processen, där påståenden från forskningsfronten 
antingen försvinner från ämnesfältet eller på sikt blir etablerad som pålitlig 
kunskap (Kolstø, 2006; Ziman, 1968). I så fall måste en förståelse för vad som 
kännetecknar naturvetenskapliga metoder och vad som karaktäriserar 
framtagande av pålitlig kunskap betonas starkare i undervisningen. Men vad 
som karaktäriserar naturvetenskap som process är inte självklart och har, som 
diskuterats ovan, varit föremål för en lång intern debatt inom 
vetenskapsfilosofin. 

I Bingle och Gaskell (1994) diskuterar de hur positivism och 
socialkonstruktivism skiljer sig på viktiga områden när de ska redogöra för hur 
naturvetenskaplig kunskap konstrueras och evalueras. För en positivist är fakta 
om naturen härledda från objektiva observationer, utförda av individuella 
forskare som håller fast vid de vetenskapliga värden som utgör grunden för 
acceptabel naturvetenskaplig praktik. En positivist anser därför att 
naturvetenskap skiljer sig från andra människliga verksamheter genom forskares 
förmåga att uppnå konsensus baserad på opartisk granskning av objektiva 
empiriska evidens (Cole, 1992 s. 6). Allmänheten måste då inta samma roll och 
använda samma kriterier som vetenskapsmän när dessa objektivt bedömer 
kollegors arbete och kunskapspåståenden. De måste spåra sig bakåt genom 
logiska resonemang och försäkra sig om att lämpliga metoder används på ett 
korrekt sätt. I kontroverser om naturvetenskaplig kunskap kommer den ena 
parten tillslut anses ha fel beroende på att kunskapen tillslut visade sig vara 



32 
 

felaktig, antingen på grund av att olämpliga eller sämre metoder användes eller 
att misstag gjordes. 

De sista femtio åren har förståelsen av den naturvetenskapliga processen och 
om hur pålitlig kunskap etableras ändrat sig radikalt. Som vi sett var betoningen 
tidigare på hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram genom experiment och 
sedan utsatts för utprovning och testning. I enlighet med de logiska 
positivisterna skulle logiska aktiviteter baserade på empiriska fakta fungera som 
grundstenar för framtagande av pålitlig kunskap (Rosenberg, 2012). De 
naturvetenskapliga kunskapsprodukterna som denna process resulterade i skulle 
då vara entydiga och ”sanna” teorier, som mer eller mindre skulle vara 
garanterade av en empirisk grundmur av fakta och absolut sanna logiska 
principer. Detta synsätt har som vi sett ifrågasätts och det komplexa 
förhållandet mellan teori och verklighet betonats starkare.  

Istället måste teorier konstrueras av människor. I ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv är naturvetenskapliga teorier inget som finns i naturen och kan 
upptäckas (Cole, 1992; Latour, 1987). Istället måste teorier konstrueras av 
människor . Principiellt kan fler olika teorier konstrueras som redogör för 
samma uppsättning data (Goodman, 2000; Quine, 2010). Fler olika hypoteser 
kan vara relevanta att granska. I tillägg måste observationer tolkas i ljuset av 
befintliga teoretiska företeelser för att ge mening (Kuhn, 1962). Tolkning 
innebär då att etablera en länk mellan observationer och en hypotes. I 
forskningsfronten måste forskare konstruera möjliga modeller och därefter 
värdera hållbarheten av dessa (Ziman, 1968). Detta ger utrymme för 
tolkningsrum som legitimerar att forskare kan göra olika tolkningar av samma 
uppsättning data. Detta är en naturlig del av naturvetenskapen. Föreställningar 
om att naturens bok kan bli läst genom observationer och experiment, har 
därför till stor del övergetts till fördel för mer konstruktivistiska synsätt där 
komplexiteten mellan tolkning av data och utveckling av nya teorier i större 
grad införlivats och problematiserats. 

Detta sätt att framställa naturvetenskap kan rusta elever bättre för att förstå det 
som händer i forskningsfronten (Bingle & Gaskell, 1994; Kind, 2003; Knain & 
Kolstø, 2011). I forskningsfronten måste forskare utveckla möjliga modeller 
och värdera hållbarheten av dessa. För att nå en gemensam slutsats måste 
forskare enas om giltigheten av experiment och data som framkommer, samt 
hur relevanta dessa är för en modell. En premiss för detta resonemang är att 
naturvetenskapen inte bygger på en bestämd metod utan en rad framgångssätt 
som utövas inom vissa ramar och regler (Bauer, 1994). När nya teorier lanseras 



33 
 

försöker forskare dokumentera trovärdigheten av dessa och dryfta dessa i ljuset 
av tillgängligt empiriskt belägg, men också i ljuset av det massiva nätverket av 
etablerat kunskap som idag utgör en enhetlig naturvetenskaplig världsbild. 
Experiment kan ses som en form av naturvetenskaplig argumentation i en 
pågående debatt inom en ämnesdisciplin med syftet att uppnå konsensus. 
Offentliggörande och försvar av tolkningar innebär att använda observationer 
som stödjande belägg för en teoretisk position. Experimentrapporter, 
publicering av artiklar eller presentationer på konferenser blir då argument för 
hur data ger stöd för en bestämd tolkning. Kommunikation av tolkningar 
involverar därför argumentation (Ziman, 1968). Argumentation betraktas som 
en kärna i naturvetenskapen som genomsyrar både konstruktion och kritik av 
naturvetenskaplig kunskap (Ford, 2008). Mekanismer som kollegial granskning 
och publicering av artiklar bidrar till att sålla bort ohållbara tolkningar eller 
forskning av låg kvalitet och fungerar som en filtreringsprocess som på sikt ger 
teorier som alla kan enas om (Bauer, 1994). När offentliggörande och 
påföljande argumentation betonas framhävs även naturvetenskapens sociala 
karaktär där etablerad kunskap har blivit dryftad och accepterad i en bred 
forskarmiljö (Ziman, 1968). Dispyter, diskussioner och kontroverser mellan 
forskare i syftet att uppnå konsensus resulterar efterhand i kunskap som ingen 
finner fruktbart att ifrågasätta längre; kunskaper som sedan hamnar i skolans 
läroböcker.  

Även naturvetenskapens roll i samhället har ändrat sig (Kolstø, 2006). Nya 
forskningsrön efterfrågas numera ofta som underlag för beslutstagande i 
samtidens kontroverser. I tillägg har naturvetenskapen själv ändrat sig genom 
att i större utsträckning rikta sig mot externa aktörer som kan finansiera 
forskningen. Behov identifierade av dessa sätter dagordningen. Därmed 
växelverkar naturvetenskapen i större utsträckning med samhället i övrigt 
jämfört med tidigare (Latour, 1998). Detta står i kontrast till den akademiska 
universitetsbaserade naturvetenskapen där grundforskning styrs av de enkelt 
naturvetenskapliga disciplinernas olika problemställningar. En bild som 
fortfarande dominerar i skolans undervisning.  
 

Allmänbildning, naturvetenskapens karaktär och laborationer 

Den framställning som presenteras ovan kan ge en mer nyanserad bild av 
naturvetenskaplig kunskapsproduktion. Istället för att operera med grova 
kategoriseringar som sant och falskt, kan man framhäva nyanser där 
kunskapspåståenden är bättre eller svagare underbyggda med argument (Kolstø, 
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2006). Eleverna blir bättre utrustade att möta kunskap av olika karaktär. Önskar 
vi modellera den naturvetenskapliga verksamheten genom den laborativa 
undervisningen, måste vi fråga vilka centrala egenskaper i naturvetenskapen 
som är viktiga att förmedla. Kolstø (2006) punktar upp några kriterier för 
kunskapsinnehåll som en sådan undervisning måste innehålla: 

 

 Kunnskap i de grunnleggende modellene for beskrivelse av naturen som 
naturvitenskapene har utviklet (...) 

 Kunnskaper om ulike former for naturvitenskapelig kunnskap i form av 
påstander fra forskningsfronten og etablert naturvitenskapelig kunnskap 

 Kunnskaper om naturvitenskap som en prosess hvorved påstander fra 
forskningsfronten forsvinner ut av fagfeltet eller blir etablert som 
pålitelig kunnskap. Herunder kjennskap til viktigheten av prosesser som 
offentliggjøring og argumentering 

 Kjennskap til det komplekse forholdet mellom empiri og teori under 
tolkning av data og utvikling av nye teorier. Herunder kjennskap til 
hvordan dette gir tolkningsrom som gjør det legitimt å fremme ulike 
tolkninger, og som gjør det relevant å vurdere om interesser kan påvirke 
tolkning av data 

 Kjennskap til at naturvitenskap også kan betraktes som en institusjon 
med normer og interesser. Herunder kjennskap til normparet ”utsetting 
av mistro” og ”utsetting av tiltro”, samt krav til empirisk evidens i 
underbygging av argumentasjon  

             (Kolstø, 2006 s. 97) 
 

Punkterna ovan sammanfattar dimensioner i den naturvetenskapliga processen 
som är relevanta för en medborgare i möte med kunskapspåståenden i 
vardagslivet (Kind, 2003; Knain & Kolstø, 2011): den epistemologiska 
skillnaden mellan teori och verklighet som gör det legitimt att främja olika 
teorier och att använda data som stödjande belägg för en teori; 
procedurkunskaper och tillhörande idéer som gör elever kapabla att veta och 
motivera varför olika procedurer bör göras och hur de kan genomföras med 
hög kvalitet; experiment som naturvetenskaplig argumentation där ingen metod 
kan definieras som den riktiga metoden; sociala sidor vid naturvetenskapen som 
innebär att problematisera osäkerhet vid metodval, tolkningar av data och 
bevisföring i förhållande till slutsatser och där elever utmanas att argumentera 
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för sina slutsatser inför varandra; samt naturvetenskapens roll i och växelverkan 
med samhället genom efterfrågan av specifik kunskap och extern finansiering. 

I enlighet med Knain & Kolstø (2011) kan elever få utrymme att själva värdera 
tillvägagångssätt, insamling av data och slutsats. Dessutom se dessa i samband 
med varandra för att få förståelse för syfte och egenart med experiment. De kan 
få tolka observationer baserade på egna hypoteser och försvara tolkningar 
genom att använda data som stödjande belägg för ett påstående. Eleverna kan 
involveras i kommunikation av tolkningar som speglar naturvetenskapens 
argumentativa karaktär. Detta påverkar hur och varför elever skriver 
experimentrapporter och genomför presentationer av metod, resultat och 
slutsatser. De kan få argumenterar inför varandra, kritiskt granska varandras 
experimentrapporter och presentationer med syftet att försöka skapa 
konsensus. Det blir alltså inte tillräckligt att eleven demonstrerar förståelse för 
vad som menas med: naturvetenskaplig fråga, hypotes, variabel, kontroll av 
variabler, systematiska och noggranna observationer. De måste även visa insikt i 
varför forskare formulerar hypoteser och motiverar dessa; identifierar och 
kontrollerar variabler; observerar och testar systematiskt; skiljer observation och 
tolkningar; lägga fram påståenden; motiverar dessa genom att använda data och 
accepterad kunskap som stödjande belägg; diskutera osäkerhet i fynd samt 
värderar varandras forskningsrapporter kritiskt. 

Hur kan då aktiviteter formas som öppnar för explicita reflektioner som 
utvecklar förståelse för de kunskapsteorietiska normer och ramar som 
kännetecknar vetenskapliga praktiker? Kolstø (2010) lanserar ett förslag där han 
inför en skillnad mellan en ”laborativ nivå” och en ”social och institutionell 
nivå”. Traditionellt har undervisningen fokuserat på den enstaka forskaren eller 
forskargruppen och de fallgruvor dessa kan gå i. Men om även den sociala 
nivån betonas kan fokus vara på kommunikation mellan forskare inom samma 
område. Detta framhäver naturvetenskapen som en ”critical and consensus- 
seeking discourse in a community of competent peers” (Driver, Leach, Millar, 
& Scott, 1996). Därmed framhävs den epistemiska praktiken som “the specific 
ways members of a community propose, jusitfy, evaluate and legitimize 
knowledge claims within a disciplinary framework” (G. Kelly, 2008). Laborativa 
aktiviteterna kan öppnas upp så att elever bjuds in till att delta på ett kompetent 
sätt. Kompetent handlande kräver handlingsfrihet (Johansson & Wickman, 
2011b). Det närliggande syftet för eleverna blir då att genom undersökande 
aktiviteter skapa påståenden som de kan underbygga med evidens och teori och 
sedan argumentera för giltighet och tillförlitlighet av dessa. Sammanfattningsvis 
innebär laborativa aktiviteter, med naturvetenskapliga praktiker som specifikt 
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innehåll, öppna laborativa aktiviteter där syftet för eleverna är att skapa giltiga 
och tillförlitliga påståenden genom att använda evidens, teori och 
argumentation. Vidare innebär det att eleverna måste få möjlighet att reflektera 
över sitt handlande och varför vissa framgångssätt är bättre än andra.   

Undervisning kan även riktas in mot samspelet mellan begreppslig kunskap om 
naturvetenskapliga processer i samband med situationer relevanta för 
medborgare. Situationer där elever behöver värdera den tillgängliga kunskapen 
som finns och hur tillförlitlig denna är att stödja sig mot. Aktiviteter där 
undersökningar kopplas till behov av kunskap för att hantera situationer i 
vardag eller samhället, t.ex. risker. Ett exempel på hur detta kan ske är 3-
stegsmodulen i PROFILES-projektet. Här kan eleven inta rollen som 
medborgare i ett scenario som presenterar ett problem, t.ex. en samhällsfråga 
med naturvetenskapliga dimensioner. Sedan kan eleverna inta rollen som 
forskare som skapar relevanta kunskapspåståenden för att kunna göra 
informerade beslut. I sista steget kan elever åter inta rollen som medborgare för 
att granska och värdera all tillgänglig information för att argumentera, göra ett 
ställningstagande eller på annat sätt använda kunskapspåståenden i ett syfte. 

Undersökande undervisning/Inquiry-based science teaching  

Inom didaktisk litteratur används termen undersökande arbete (inquiry-based 
science teaching) med varierande innebörd. När Anderson (2007) analyserar 
innebörden pekar han på tre olika dimensioner som är involverade i 
diskussioner om denna arbetsforms innebörd: teorier om lärande, teorier om 
undervisning och naturvetenskapliga arbetsmetoder. Två centrala perspektiv, 
som i denna artikel är viktiga att hålla isär, är undersökande arbete som ett 
medel för att undervisa om naturvetenskapens produkter och som ett medel för 
att undervisa om naturvetenskap som en process (Abd-El-Khalick et al., 2004). 
I det första betonas undersökande arbete som ett sätt att generellt undervisa om 
naturvetenskapligt innehåll och används då ibland synonymt med ”good science 
teaching and learning” (Anderson, 2002). Då är teorier om lärande och 
undervisning framträdande. Det naturvetenskapliga arbetssättet förknippas med 
lärandeprocessen (jämför Harlen, 2004). I det andra perspektivet betonas 
undersökande arbete som en metod för specifik undervisning i och/eller om 
naturvetenskapliga praktiker (jämför Lederman, 2006; Windschitl et al., 2008). 
Det finns även ett tredje perspektiv där detta arbetssätt förknippas med 
särskilda eftersträvansvärda förmågor förknippade med naturvetenskapliga 
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praktiker och kulturer som elever kan införliva genom att delta i sådana 
praktiker (jämför Duschl, 2008; G. J. Kelly, McDonald, & Wickman, 2012). 
Den betydning som fått genomslag i de många EU-finansierade 
fortbildningsprojekten i kölvattnet av Rocardrapporten (2007) är främst den 
första.  
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Del 2 Lärare och lärarfortbildning 

Hur undervisningstraditionen reproduceras  

Det finns ett grundläggande problem med det institutionaliserade lärandet ur ett 
deltagarperspektiv. Lärande betraktas här som socialt. Det är något som sker 
genom deltagande i en gemenskap där deltagarna är involverade i en 
verksamhet med specifika syften. Vårt tänkande, handlande och kunskap är 
därför grundläggande kontextuellt och intimt knuten till de situationer som vi 
tänker, handlar och lär i (Engeström, 1999). Detta suddar ut skillnaderna mellan 
kunskap och dess användning. Lärande ses som en socialisering in i sätt att 
tänka som är tätt knutet till de handlingar som följer från detta (Lave & 
Wenger, 1991). Lärande är därför situerat inom en kontext och kunnande och 
därmed grundläggande förknippad med denna (Engeström, 1999; Lave, 1988). 
Det är i ett deltagarperspektiv något som sker som ett resultat av deltagande i 
gemenskapen och dess interaktioner, inte som resultat av planerade 
lärandesituationer (Wenger, 1998). Lärandet i den institutionaliserade miljön 
däremot innebär att skapa egna arenor för lärande frikopplade från de 
verksamheter där kunskapen ursprungligen hör hemma (Säljö, 2000). Lärande i 
sig är målet för verksamheten. Det har skett en dekontextualisering samtidigt 
som en ny kontextualisering skett inom ramen för utbildningsverksamheten. 
Det finns en dubbelhet: dels ska det ske ett lärande av dekontextualiserat 
kunskap, samtidig är kunskapen intimt knuten till den situationen som vi 
tänker, handlar och lär i. 

Ett exempel på detta är hur lärarstudenterna ur ett deltagarperspektiv i första 
hand lär sig bli studenter, inte lärare, under sin utbildningstid. De går en 
utbildning på ett universitet för att lära sig om skolverksamheten de senare ska 
bli deltagare i. Men kunskapen de lär sig är specifikt knutet till 
lärarutbildningskontexten och gemenskapen den är en del av. När en 
nyexaminerad lärarstudent börjar arbeta på en skola måste han lära sig bli 
deltagare i en ny gemenskap där andra spelregler och syften gäller än på 
lärarutbildningen. Det uppstår därför en ny lärandeprocess. Den nyblivna 
läraren behöver införlivas i sociala och praktiska kunskaper som existerar inom 
lärargemenskapen. Detta kan bara läras genom att vara deltagare inom denna 
praktik. Kunskapen är grundläggande förknippad med skolverksamheten och 
dess syften. En rad lektioner måste fyllas med innehåll. Den egna 
ämneskunskapen från lärarstudierna måste omformas och läras på nytt för att 
ingå i en ny kontext där den ska läras ut, inte in. Detta behöver förankras i 
planeringar med avstamp i den specifika klassrumskontexten och andra 
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förutsättningar som finns för undervisningen. Varje dag ska en rad lektioner 
fyllas med nya lärandeaktiviteter. I denna situation där det för många färska 
lärare kan upplevas som en oöverkomlig arbetsbörda ligger det nära till hands 
att fokusera på vilka aktiviteter som ska fylla lektionerna: vad eleverna ska göra, 
inte vad de ska lära sig. Fokus blir på görande (Johansson & Wickman, 2011a). I 
detta skede är det naturligt att ta hjälp av andra lärare, t.ex. ämneslärare som 
undervisar i samma ämnen, samt de olika artefakter på skolan som kan fungera 
som stöd i planering och genomförande t.ex. läroböcker, lärarhandledningar, 
laborationsinstruktioner eller existerande laborationsutrustning.  

Därmed införlivas den nya läraren i den existerande praktiken och blir en del av 
skolkulturen. Denna kontext har blivit den givna utgångspunkten för att tänka 
kring den egna verksamheten: ett ömsesidigt engagemang i ett gemensamt 
företag och en gemensam repertoar för att handla (Wenger, 1998). Detta kan 
tolkas i termer av ett lärlingsskap där den nyblivna läraren i början är en perifer 
deltagare som efterhand införlivas i praktiken och tillslut blir en fullvärdig 
deltagare (Lave & Wenger, 1991). När en nykomling väl har lärt sig bli lärare 
genom att bil fullvärdig medlem, finns det föga skäl att inta ett metaperspektiv 
och ifrågasätta den praktik man själv är del av. Lärare har genom att införlivats 
blivit deltagare i en etablerad praktik och denna har blivit en del av lärarnas 
identitet (Ryder & Banner, 2012). Den har blivit den givna utgångspunkten för 
att tänka kring den egna verksamheten och utgör den förståelsesram som allt 
annat tolkas utifrån. Denna framstår som meningsfull och självklar (Wenger, 
1998). Detta gäller även hur man tänker omkring undervisning: vilket innehåll 
som är viktigt, vilka laborationer som är bra eller vad som är syftet med 
undervisningen. Med andra ord: den nya läraren har införlivas i den rådande 
undervisningstraditionen och börjar själv reproducera denna (Lager-Nyqvist, 
2003). En tradition kan därför påverka val av innehåll och 
undervisningsmetoder genom att skolkulturen fungerar som traditionsbärare av 
uppfattningar. När åter nyblivna lärare börjar arbeta vid skolan genomgår de 
samma lärandeprocess: de införlivas i den befintliga praktiken och börjar 
anamma tankesätt och procedurer förknippade med denna. 
Undervisningstraditioner kan därmed reproducera sig själva och fortleva 
oberoende av ändringar i lärarutbildningar. 
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Hur traditionen konserveras och glapp uppstår 

En social praktik som den undervisningspraktik lärarna är del av i skolan, kan 
ses som ett ömsesidigt engagemang i ett gemensamt företag som erbjuder en 
gemensam repertoar för att handla och tänka (Wenger, 1998). Exemplet ovan 
visar att denna gemenskap kan karaktäriseras som en delad historia av lärande 
(Wenger, 1998). Men över tid skapar denna historia brist på sammanhang 
mellan de som har deltagit och de som inte har. Det skapas en inre logik och 
det uppstår en gräns gentemot omvärlden.  Denna gemenskap är också 
konstituerande för mening. 

När en lärare har blivit fullvärdig medlem inom skolpraktiken och identifierar 
sig med denna blir detta den självklara utgångspunkten från vilket han 
projicerar mening på handlingar, rutiner eller procedurer som han själv utför 
inom skolpraktiken. Mening är något läraren själv projicerar in i världen. 
Efterhand börjar han uppleva mening som om den hade en självständig 
existens (Wenger, 1998). Meningen blir förtingligad (reifierad). I denna 
förtingliggörande process projicerar man oundvikligt sig själv in i de 
projektioner där man tillskriver mening oberoende existens. Detta innebär att 
mening också är starkt förknippad med ens identitet. Förtingligande 
(reifikation) refererar då till processen som skapar objekt av erfarenheter; 
erfarenheter stelnar och får en form som om det vore ett ting. En bestämt 
förståelse ges form. Denna form blir fokus för förhandling av mening, där 
personer använder dessa som utgångspunkt för att argumentera en åsikt, en 
procedur som säger hur man ska göra eller använda ett redskap för att utföra 
handlingar (Wenger, 1998). I vårt exempel innebär det att lärare tillskriver 
meningen inom undervisningspraktiken en egen existens; den har 
förtingliggjorts och blivit självklar. Samtidigt har den har blivit en del av lärarens 
identitet. Därmed blir den utgångspunkt för förhandling gentemot andra 
perspektiv. Den är den givna tolkningsramen i mötet med ny mening. 

Williams (1973) använder begreppet selektiva traditioner för att förklara den 
process genom vilken en kultur går vidare. Denna process är alltid selektiv 
genom att vissa meningar och praktiker betonas medan andra exkluderas. En 
tradition kan därför påverka val av innehåll och undervisningsmetoder genom 
att skolkulturen fungerar som traditionsbärare av uppfattningar. Läraren på en 
skola befinner sig i konkreta situationer där han möter kunskaper, t.ex. 
laborationsinstruktioner, som redan är kultiverade av andra och skapade för 
handling i specialiserade situationer. Tankemönster och tradition understödjs 
ytterligare av artefakter som t.ex. skolböcker, färdiga laborationer och 
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laborationsutrustning som är bärare av kondenserad mening. Han är då 
införlivad i en undervisningspraktik där förståelser, procedurer och likande 
uppfattas som självklara och självklart bra (Wenger, 1998). Detta fungerar då 
som ett ramverk i mötet med nya impulser (se t.ex. Johansson & Wickman, 
2013; J. Öhman, 2004). Ifall traditioner är selektiva och påverkar val av innehåll 
och undervisningsmetoder kan detta bidra till att nya impulser selektivt blir 
omformade och anpassade till dessa. Detta är inte ett problem per se, för nya 
idéer måste alltid omformas och anpassas. Det blir det när detta sker på ett 
selektivt sätt som utesluter att meningsbärande idéer kommer upp till värdering 
och förhandling. Nya element kan då införlivas ytligt genom att man försöker 
tvinga in något nytt i existerande former när detta visar sig inte vara 
meningsfullt eller fruktbart enligt de befintliga syftena för aktiviteten. Det kan 
därmed uppstå överenstämmelse mellan syfte, innehåll och aktivitet.  

Detta kan illustreras med en ny idé som t.ex. naturvetenskapens karaktär som 
innehåll i laborativt aktiviteter. Den kan förmodligen inte bara överföras och 
införlivas in i befintliga laborationer. Syften och genomförande måste justeras i 
enlighet med detta innehåll och det måste finnas någon form av 
överenstämmelse mellan syfte, innehåll och aktivitet. I denna process kommer 
det oundvikligt ske en ömsesidig påverkan där nya idéer behöver anpassas till 
traditionen och där tradition behöver anpassas till det nya. Nya idéer är därmed 
inte något givet som bara kan införlivas i det befintliga. Ifall nya idéer ska få 
legitimitet behöver dessa omförhandlas i ljus av det befintliga samtidigt som det 
befintliga behöver omförhandlas i ljus av det nya. Både det befintliga och det 
nya kommer förändras som resultat av en förhandlingsprocess. Men denna kan 
vara mer eller mindre selektiv. När Williams (1973) använder begreppet 
selektiva traditioner för att förklara den process genom vilken en kultur går 
vidare, illustrerar han att detta alltid sker selektivt. Vissa meningar och praktiker 
betonas medan andra exkluderas. Är avståndet stort mellan det befintliga och 
det nya finns risk för att det uppstår en selektiv process där förhandling sker 
enbart på det befintligas premisser. Det innebär att de grundläggande idéerna 
som representerar meningsinnehållet lämnas därhän medan det sker en ytlig 
anpassning.  Nya inslag, t.ex. undersökande aktiviteter, kan inkorporeras utan 
att meningen med aktiviteten, t.ex. att lära sig om naturvetenskapens karaktär, 
kommer upp till förhandling. Därmed kan yttre attributer som lätt låter sig 
införlivas i det befintliga inkorporeras, t.ex. involvera eleverna i öppna 
laborationer, medan andra attributer kan exkluderas, t.ex. koppla undersökande 
aktiviteter till kunskaper som utvecklar elevernas kritiska tänkande i ett 
allmänbildningsperspektiv. Lärarna själva uppfattar att de har en välfungerande 
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undervisning som är konsistent med läroplanen när de genomför undersökande 
aktiviteter. Trots att det aldrig skett någon egentlig förhandling av bärande idéer 
inom tradition och läroplan. Detta medföra allt större glapp mellan vissa 
grundläggande idéer inom läroplan och inom tradition. Till slut kan dessa bli 
svåröverbryggade när avståndet blir stort. Ifall det på grund av detta uppstår 
ofruktbara oöverenstämmelser mellan en aktivitets syften, det som uppfattas 
som lärandeinnehåll och den formen för aktivitet som görs, kan detta bli ett 
problem, det vill säga när aktiviteter inte längre är ändamålsenliga enligt ett 
tänkt syfte eller tänkt innehåll.  

Konflikt eller harmoni mellan läroplan och tradition? 

Kind (2003) diskuterar ifall ett allmänbildningsperspektiv ger konsekvenser för 
den laborativa undervisningen. Han ger exempel på att laborationer kan påverka 
uppfattningar om hur forskare arbetar samt hur ny kunskap skapas och 
etableras. Men tyvärr menar han att den bild som förmedlas genom dessa 
laborationer ofta ger upphov till överförenklade, missledande eller direkt 
felaktiga uppfattningar. Naturvetenskapliga metoder framställs t.ex. som en 
stegvis linjär process där obestridlig kunskap kan växa fram ur empirisk data så 
länge forskare har förmågan att vara tillräckligt noggranna och tolkar sina 
observationer objektivt. Uppfattningar som denna rustar eleverna dåligt för att 
kunna utöva kritiskt tänkande i vardagslivet (Kolstø, 2006). När laborativt 
arbete kommunicerar sådana uppfattningar, måste vi värdera om, och i så fall 
hur, laborativa aktiviteter kan bidra till uppfattningar som ger bättre 
förutsättningar att förstå, hantera och använda naturvetenskapliga påståenden i 
vardagslivet med ett kritiskt förhållningssätt.  

Trots att lärare inte har uttalade intentioner om att undervisa om 
naturvetenskapliga praktiker i sig kommer ändå en viss syn på att förmedlas 
indirekta genom laborativt arbete (Clough, 2006). Huvudsyfte med traditionella 
laborationer är att bidra till begreppslig förståelse (Högström et al., 2006). I en 
rad traditionella laborationer förväntas elever att genom induktion dra 
självständiga slutsatser (Andrée, 2007). I laborationerna behandlas kunskap som 
inneboende i observationer och därmed något som hämtas direkt ur dessa 
(Wickman, 2002). Naturvetenskaplig kunskap  framställs därmed som något 
som kan inses genom noggranna och objektiva tolkningar. Ifall detta är ett 
effektivt sätt att undervisa begreppslig kunskap på eller inte är inte av intresse 
här. Men även om inte intentionen med dessa aktiviteter är att undervisa om 
naturvetenskapliga praktiker, så kommer de oundvikligt påverka elevernas 
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uppfattning av hur naturvetare arbetar och hur naturvetenskapliga kunskap 
vuxit fram. 

När Kind (2003) argumenterar för att ett allmänbildningsperspektiv medför 
ändrade syften i den laborativa undervisningen så säger han samtidigt att detta 
ställer andra krav på innehåll och genomförandet jämfört med traditionell 
laborativ undervisning. Detta ger upphov till frågor som: Vilka syften har 
laborativ undervisning? Ifall vi är villiga att acceptera premissen om att 
laborativt arbete har en viktig roll för att utveckla elevernas kunskaper om 
naturvetenskapliga praktiker, hur påverkas i så fall den laborativa 
undervisningen av detta? Ifall syftet är att ge förutsättningar för kritiskt 
tänkande, hur är det då gynnsamt att modellera naturvetenskapliga praktiker? 
Hur kan detta konkret genomföras i undervisningen? Den existerande praktiken 
utgör den givna tolkningsramen i vilken man försöker kategorisera och förstå 
det nya. Det kan då uppstå ett problem genom att en selektiv process bidrar till 
att grundläggande idéer som representerar meningsinnehållet lämnas därhän 
och det bara sker en ytlig anpassning (Williams, 1973). En följdfråga blir då hur 
man inom en lärarfortbildning kan omforma meningsinnehållet i nya idéer 
genom en selektiv lins så att utfallet blir en ändamålsenlig specifik praktik med 
tanke på ett givet specifikt syfte.   
 

Lärarfortbildning för att förbättra eller förändra 

En vanlig distinktion mellan olika sätt att närma sig lärares professionella 
utveckling är ”top-down, deficit models” å ena sidan och ”bottom-up, 
collaborative, democratic, peer-lead, self-regulated models” å andra sidan 
(Kennedy, 2005). Dessa representerar två ytterligheter på ett kontinuerligt 
spektrum och kan användas för att synliggöra och tydliggöra olika drag som 
kännetecknar de olika angreppssätten som finns till lärares professionella 
utveckling. Den första kan ytligt och karikerat beskrivas som en ovanifrån-och-
ned-strategi där externa aktörer riktar in sig mot brister eller förbättringsbehov i 
lärares existerande undervisning, med önskan om att överföra färdigheter som 
effektiviserar och förbättrar lärarnas existerande undervisning (Kennedy, 2005). 
Syftet är primärt att utöka den individuella lärarens repertoar av väldefinierade 
former för skicklighet kopplat till klassrumspraxis samt att rusta lärare med 
färdigheter som behövs för att implementera förändringar pålagda av andra 
(Little, 1993). Fortbildningen får då en individorienterad och teknisk syn där 
ökning av lärarnas effektivitet genom höjda elevprestationer är målsättningen. 
Betoningen ligger på ”vad” och ”hur”-frågor, och inte på ”varför”-frågor 
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(Nieto, 2003). Det är lärare som individ, inte kollektiv, som adresseras och ses 
som nyckeln till förändring (Kennedy, 2005). Dessa fortbildningar baserar sig 
på en överföringsmetafor där lärare som passiva mottagare får ny kunskap och 
nya färdigheter serverad av en expert (Richardson & Placier, 2001). De är 
resultat av externa initiativ och ofta belägen utanför skolmiljön. Den involverar 
sällan den aktuella skol- och klassrumskontext lärarna befinner sig i. Det är 
fortbildaren som äger dagordningen, definierar problemet, har 
tolkningsföreträde och avgör vad som ska fungera som succékriterier. Dessa 
fortbildningar sker ofta i form av friståande fortbildningsdagar, 
fortbildningspaket eller universitetskurser.  

Det andra sättet att närma sig lärares professionella utveckling kan ytligt och 
karikerat beskrivas som en nedanifrån-och-upp-strategi. Utvecklingsprocessen 
är initierad genom ett lokalt eller internt initiativ där lärare i kraft av ett 
samarbete involverar sig i en självreglerad utvecklingsprocess där de i 
gemenskap bestämmer dagordningen (Kennedy, 2005). Detta innebär att 
processen är mer naturlig och integrerad i den autentiska, pågående, 
yrkesverksamheten. Detta åstadkommits genom att lärare får utöva mer 
självbestämmande, får större inflytande och får odla sin professionella tillväxt 
(”normativ-reeducative” change strategy) (Richardson & Placier, 2001). Det tas 
hänsyn till att undervisningen är en komplex och kontextspecifik verksamhet. 
Undervisning anses vara ett resultat av en rad faktorer där många ligger utanför 
den individuella läraren. Betoningen på hur professionell utveckling sker flyttas 
från den individuella läraren till en mer kollektiv nivå. Till exempel föreslår 
Boreham (2000) att det inom en skolkontext är avgörande att: skapa kollektiv 
förståelse av företeelser på arbetsplatsen; utveckla och använda kollektiv 
kunskapsbas och utveckla en känsla av ömsesidigt beroende. Det är lärarna som 
deltagare i kollegial gemenskap som blir utgångspunkten för utveckling. Detta 
kan vara i termer av kollegialt lärande där två eller fler lärare tillsammans 
reflekterar över den befintliga praktiken; breddar, förfinar och provar nya 
färdigheter; delar idéer; genomför aktionsforskning; undervisar varandra eller 
löser problem inom arbetsplatsen (Kennedy, 2005). En modell för detta är 
Wengers (1998) praktikgemenskapsmodell där ett ömsesidig och stödjande 
kollektiv av deltagare utvecklar former av gemensamt engagemang; skapar 
förståelse och samjusterar sin verksamhet samt utvecklar repertoarer, vanor och 
diskurser (Wenger, 1998 s. 95). Lärare kan i kraft av ett samarbete involvera sig 
i en självreglerad utvecklingsprocess där de gemensamt bestämmer 
dagordningen. Ny kunskap skapas inom gruppen med bas i individernas 
existerande kunskap och kombinationer av denna. Modellen omfattar därför 
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inte nödvändigvis någon ny formell kunskap utifrån, utan deltagarnas 
upparbetade kunskap anses vara en resurs som genom att delas och kombineras 
kan bidra till rikare kunskaper än summan av den kunskap varje individ sitter 
inne med (Boreham, 2000). Ett annat exempel på en nedanifrån-och-upp 
strategi är aktionsforskning, definerad av Somekh (citerad av Day, 1999 s. 34) 
som: ”the study of a social situation, involving the participants themselves as 
researchers, with a view to improving the quality of action within it”. Även 
denna strategi antas ha större genomslagskraft ifall den sker inom en 
praktikgemenskap och Weiner (citerad av Kennedy, 2005 s.14) betonar 
tillvägagångssättets möjlighet för ”participation, relevance and democracy”. 
Professionell autonomi uppmuntras genom utrymmet att ställa kritiska frågor 
till politiska pålagor som formar villkoren för den egna undervisningspraktiken 
(Little, 1993).  

Men villkor från båda håll av spektret behöver i regel tillmötesgås för att skapa 
en fruktbar utvecklingsprocess. Modeller kombinerar drag ur olika 
tillnärmningar från båda håll av spektret.  Hoban (2002) kontrasterar ett 
kunskapsfokuserat tillvägagångssätt med låg grad av kontext mot ett 
kontextspecifikt tillvägagångssätt som inte inbegriper input av ny formell 
kunskap. Han argumenterar för att det inte är en ensidig förskjutning mot 
lärarcentrerade, kontextspecifika modeller som är lösningen men istället en 
bättre balans mellan de två ytterpunkterna. ”Communities of enquiry”-modellen 
omfamnar aspekter från båda sidor (Kennedy, 2005). Modellen betonar ”that 
collaborative enquiry and that support teachers in reconstructing their 
knowledge are most likely to lead to transformative changes” (Fraser, Kennedy, 
Reid, & Mckinney, 2007 s 21). I modellen är det ”utforskningsgemenskapen” i 
motsats till ”praktikgemenskapen” som är den samlande karaktäristiken. Ett 
exempel på detta är Harrison, Hofstein, Eylon, & Simon (2008) modell där 
lärare engageras i en: gemensam långsiktig undersökning av undervisning och 
lärande; där ämnesinnehållet är centralt och integrerat med pedagogiska frågor; 
det ges tid och möjlighet att koppla det nya till det egna klassrummet och det 
ges tid att reflektera över vad och hur det lärarna gör idag kan anpassas till det 
nya.  

Kennedy (2005) skiljer mellan modeller som syftar att vara transmissiva eller 
transformativa. Den första har funktionen att implementera extrema principer 
förknippad med yttre reformer medan den andra stödjer lärare att själva bidra 
till och forma principer för praktiken. Den först syftar mot att förbättra utifrån 
yttre kriterier, medan den andra syftar mot att förändra utifrån interna behov. 
Little (1993) argumenterar för att ett lackmustest på en professionell 
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utvecklingsmodell är dess kapacitet att rusta lärare individuellt och kollektivt att 
verka som utformare, utförare och välinformerade kritiker till reformer. Detta 
kan avslutningsvis ses i ljus av den dikotomi vi inledningsvis startade med. 
Fortbildning kan antingen fungera som ett sätt att rusta lärare med färdigheter 
som krävs för att implementera reformer sjösatt av andra eller som ett sätt att 
upplysa om, bidra till och tillhandahåll kritik av själva reformerna inom en 
utvecklingsprocess. 

En annan infallsvinkel på hur förändring skapas presenteras av Clarke & 
Hollingsworth (2002) som påpekar att förändring ofta sker från 
”praktikdomän” till ”kunskapsdomän”. I en klassisk linjär modell för lärares 
professionella utveckling utgår man från antagandet att lärares praktik förändras 
som konsekvens av förändrade kunskaper/uppfattningar, vilka i sin tur har 
förändrats som respons på yttre insatser (som lärarfortbildning) och att lärarna 
efter att ha förändrat sin praktik ser positiva effekter hos eleverna. Vad Clarke 
& Hollingsworth (2002) visar är att förändring ofta går via praktiken direkt, och 
att förändrade uppfattningar/kunskaper kommer senare, i reflektionen över 
praktiken och dess konsekvenser.  Det innebär att det är mer gynnsamt att 
starta med ändringar i praktikdomän jämfört med kunskapsdomäner.   
 

Förändring genom dialog och förhandling  

Ändringar behöver kännas meningsfulla för de involverade. En nyckel för att 
lyckas med detta är att låta lärarna äga förändringen lika mycket som 
förändringen äger lärarna (Kirk & MacDonald, 2001). Lärarnas röster måste få 
höras (Keys & Bryan, 2001). Hur kan då ny mening införlivas i en existerande 
praktik. Externa incitament för att tvinga fram förändring t.ex. genom 
läroplaner eller nya undervisningsinnovationer kan ses som ett försök att 
genom auktoritet skapa förändring (Dysthe, 1996). Detta har ifrågasatts 
(Kennedy, 2005).  För att skapa förändringar som är meningsfulla för de 
involverade behöver det befintliga införlivas i förhandlingen av mening 
(Wenger, 1998). Lärare kan då skapa förändring baserad på inre övertygelser 
genom att lärarnas många röster inviteras till en dialog med varandra och det 
nya (Bakhtin, 1981). Det är i sammanställning av olika perspektiv som ny 
mening kan skapas. I dessa möten och eventuella konflikter, uppstår förståelse 
som skiljer sig från den som personerna hade innan. En passiv förståelse hos 
individen är egentligen ingen förståelse alls (Bakhtin, 1981). Den är alltid 
beroende av att mottagaren aktivt går budskapet till mötes. I möten kan 
spänningar mellan olika yttringar skapa nya möjligheter för tolkning och 



47 
 

förståelse. En förutsättning är att öppna upp för flerstämmighet och invitera 
alla potentiella röster till dialog (Bakhtin, 1984). Därmed lägger Bakhtins 
uppfattning av dialog vikt vid det vaga, heterogena, mångtydiga och 
flerstämmiga liksom vid motstånd och spänning.  

Finns det möjlighet för dialog, finns det även möjlighet för monolog. Man kan 
skilja på det auktoritativa ordet och det inre övertygande ordet (Bakhtin, 1981). Det 
auktoritativa är kopplat till monologiska uttrycksformer och kräver att lyssnaren 
godkänner det som det är, med en yttre och på förhand given auktoritet. Det 
kräver, oberoende av om mottagare blir överbevisad, en villkorslös anslutning 
(Bakhtin, 1981). Bakhtin (1981) betonar vikten av att en verklig dialog äger rum 
om något ska bli en annans egendom. Det inre och övertygande ordet får sin 
kraft genom egna inre argument. All verklig förståelse är därmed ”aktiv 
responderande, i motsats till passiv förståelse som enbart är duplicering av en 
talares idé i en annan persons hjärna” (Bakhtin, 1986 s. 68). Dialogen blir därför 
central i förändringsarbeten för att skapa inre övertygelse hos deltagarna.  
 

Urskilja olika syften och omförhandling av mening i en lärarfortbildning  

Keys och Bryan (2001) framhåller att existerande skolkulturer och lärarnas 
röster behöver inkluderas för att skapa varaktig förändring. De argumenterar 
för en förändringsprocess där innebörden i undersökande arbete konstrueras 
gemensamt av lärare och fortbildare. Lärarnas professionalitet och erfarenheter 
ska inkluderas. Samtidigt finns det något problematisk med detta. Lärarnas 
erfarenheter är inbäddade i en lång tradition som är oartikulerad och tagen-för-
given. Andra syften än allmänbildning har dominerat. Dessa traditioner är 
selektiva; istället för att befintliga idéer utmanas kan nya idéer selektivt bli 
anpassade på ett ytligt sätt. Det som avviker för mycket utelämnas helt. 
Befintliga idéer konfronteras inte på djupet och ingen egentlig omförhandling 
sker. Därmed kan lärarnas erfarenheter även presenteras som det centrala 
problemet för egentlig förändring. 

En nyckelidé som inte riktigt fått inpass i svenska undervisningstraditionen är 
laborativt undersökande arbete i syftet att starka allmänbildningen. Ska lärare 
införliva denna idé i sin undervisning, måste det ske en förhandling om mening. 
Lärarnas professionalitet och erfarenheter behöver inkluderas. En konflikt 
uppstår när lärarnas erfarenheter samtidigt presenteras som det centrala 
problemet. Nya nyckelidéer, som skulle vara förhandlingsbara, kan framstå som 
givna och därför inte förhandlingsbara. Medan lärarnas erfarenheter, som skulle 
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inkluderas, framstår som det som egentligen ska förändras. Det som skulle vara 
en dialog kan därmed framstå som en trattkommunikation som påminner om 
hur Sokrates i Platons dialoger ville hjälpa andra att inse sanningar (Skirbekk & 
Gilje, 1996). Sokrates ville hjälpa andra att förlösa det dessa redan visste; han 
vill väcka dem. Han ansåg detta som en förlossningskonst vilken gick ut på att 
hjälpa den andra att erinra sig kunskap den redan har (något givet). Detta 
betecknade han som en dialog mellan likaberättigade parter som gör ett 
gemensamt utforskande för att bringa klarhet i en fråga. Den sokratiska 
dialogen framstår dock ofta som trattkommunikation. En person får en annan 
att ”inse” något genom att ständig snäva in samtalet med hjälp av frågor 
(Brousseau, 1984). Tillslut är det inte möjligt att svara annat än det personen 
önskar att man ska svara. Kommunikationen blir en monolog utklädd som 
dialog. Till skillnad I kontrast till detta innebär Bakhtins dialog att skapa ny 
mening genom flerstämmighet. Det måste ske ett möte mellan olika yttringar 
som därigenom kan skapar nya möjligheter för tolkningar och förståelse. Ifall 
det ska ske genuin förhandling måste både nyckelidéer, representerade av 
traditonen, och nyckelidéer, representerade av läroplan, vara förhandlingsbara.  

Låt oss gå tillbaka till införlivandet av nyckelidén om laborationer för 
allmänbildning. Det är inte sagt att alla lärarnas befintliga laborationer måste 
ersättas. De är kopplade till en tradition där mer ämnesspecifika syften 
dominerar. Däremot kan dessa två olika överordande syften vara gynnsamma 
att separera. Specifika aktiviteter formas i enlighet med respektive syften. Lärare 
behöver inse att ett av syftena med undersökande arbete (som det definieras 
inom denna fortbildning) kan vara att bidra till kunskaper relevanta för 
allmänbildning. Därmed får lärarna förhålla sig till ”varför-frågan” inte bara 
”vad” och ”hur” som Nieto (2003) förespråkar. Idén att involvera elever i 
laborativa aktiviteter med specifika syften kopplat till kritiskt tänkande, är givet. 
Denna nyckelidé är dock en utgångspunkt som ger förhandlingen en riktning 
mot ett givet mål. Medlen, i mening vägen dit, är däremot förhandlingsbara: 
vilka konsekvenser ger denna nyckelidé? Det finns en dubbelhet i detta: 
monologisk å ena sidan genom att förespråka ett givet mål och dialogisk å andra 
sidan genom att förespråka förhandlingsbara medel.  

När Kind (2003) argumenterar för att ett allmänbildningsperspektiv medför 
ändrade syften i den laborativa undervisningen säger han samtidigt att detta 
ställer andra krav till innehåll och genomförandet jämför traditionell laborativ 
undervisning. Reflektioner över vad detta innebär beror på hur väl man kan 
urskilja olika syften. Det krävs explicit medvetenhet om olika syften och hur 
dessa kan vara riktgivande för givna aktiviteter. Syften måste artikuleras för att i 
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nästa steg bli föremål för reflektioner om vilka konsekvenser dessa ger för 
undervisningen. Det blir även avgörande att artikulera befintliga syften med 
laborativ undervisning. Då skapas öppningar för reflektioner om det befintliga 
omfamnar det nya eller om det finns delar som inte passar in. Befintlig praktik 
kan inkluderas och erkännas. Den behöver inte uppfattas som ett problem i sig. 
Det avgörande blir att urskilja olika perspektiv, inte att överge ett perspektiv för 
ett annat. Förutsättningen är dock explicit medvetenhet om existensen av olika 
syften.  

Keys & Bryan (2001) idéer om att inkludera skolkulturer och lärarnas röster 
öppnar upp för att omförhandla meningen inom den praktik lärarna är den del 
av. Detta kan ske inom ramen för en ”Community of enquiry”-modell: 
 

 vara en gemensam långsiktig undersökning av undervisning och lärande 
 ämnesinnehållet är centralt och integrerat med pedagogiska frågor 
 ge tid och möjlighet att koppla det nya till det egna klassrummet 
 ge tid att reflektera över vad och hur det lärarna gör idag kan anpassas 

till det nya  

                                      (Harrison et al., 2008) 

 
Lärare får delta i en utforskande process där undersökande naturvetenskaplig 
undervisning kan konstrueras gemensamt (Keys & Bryan, 2001). En 
utforskande process där de först konstruerar utifrån den egna förståelsen och 
behov, och sedan testar och reflektera över utgången i det egna klassrummet. 
Men ska de veta vad de ska utforska måste de även veta vad frågeställningen är: 
vilka konsekvenser ger allmänbildningsuppdraget för den laborativa 
undervisningen och hur kan detta komma till uttryck i klassrummet?  
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Syfte och forskningsfrågor 
Målsättningarna med de två studier som ingår i avhandlingen är för det första 
att belysa hur ett eventuellt glapp gestaltar sig mellan det sätt läroplanen betonar 
allmänbildande undersökande aktiviteter och det sätt som lärare inom en 
undervisningstradition verkställt denna undervisningsform. Det vill säga, å ena 
sidan laborativa undersökningar som ett medel för att utveckla kritiskt tänkande 
i ett allmänbildningsperspektiv och å andra sidan lärares sätt att utforma sådana 
aktiviteter inom ramen för den befintliga praktiken. För det andra är 
målsättningen att utforska tillvägagångssätt som kan göra lärarna mer medvetna 
om syften rörande undersökande aktiviteter i läroplan kontra dominerande 
syften inom laborationstraditionen. Övergripande forskningsfrågor kan 
sammanfattas som följande: 

 

 På vilket sätt kommer undersökande arbete till uttryck i befintlig 
undervisningspraktik?  

 Kan reflektioner kring undervisningssyften gynna lärarnas medvetenhet 
om syften, innehåll och utformning specifika för undersökande arbete, 
när etablerade syften inom laborationstraditionen och oetablerade syften 
för allmänbildande undersökande arbete görs explicita? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



51 
 

Metod 

Generell kontext: PROFILES-projektet 

Studierna tog avstamp i två lärarfortbildningsprogram som blev arrangerade 
inom ramen för ett EU FP7-projekt. Detta EU-projekt gick under namnet 
PROFILES (http://www.profiles-pr) och har genomförts i 20 olika länder 
runt om i Europa. I projektet har lärarfortbildning stått centralt för att främja 
kontext- och undersökandebaserad undervisning i ett 
allmänbildningsperspektiv.  Det fanns vägledande ramar för genomförande av 
fortbildningen: en trestegs undervisningsmodul som struktur för lärarna att 
planera kontext- och undersökande undervisningssekvenser; två 
fortbildningsomgångar skulle arrangeras; 25 stycken deltagande lärare i varje 
omgång med en omfattning på 40 timmar. Projektet riktade sig i första hand till 
högstadie- och gymnasielärare.  

Huvudkaraktäristiken till PROFILES-projektet gentemot andra EU-projekt var 
en trestegs undervisningsmodul. Denna var specifikt konstruerad för 
PROFILES i syftet att främja kontext- och undersökandebaserad undervisning. 
Första steget i modulen var introduktion av ett elevrelevant scenario i form av 
problem, frågeställning eller liknande relevant ur ett medborgarperspektiv.  
Detta skulle vara en elevrelevant kontext som ämnade resultera i behov av mer 
kunskap. I andra steget förväntades eleverna delta i undersökande aktiviteter för 
att skapa bättre underlag för att hantera situationen i fråga. Detta kunde vara 
textbaserade undersökningar (i syfte att modellera hur en samhällsmedborgare 
kan väntas gå till väga för att samla, granska och använda kunskaper som 
professionella forskare redan har kommit fram till) eller laborativa 
undersökningar (i syfte att modellera hur professionella forskare kan väntas 
göra för att skapa kunskapspåståenden som ger samhällmedborgare bättre 
underlag för välgrundade överväganden). I modulens tredje och sista steg skulle 
all kunskap återkopplas till scenariot. Eleverna skulle då med utgångspunkt i 
tillgänglig kunskap bemöta ursprungsproblemet eller -frågeställningen från 
scenariot (i syfte att modellera hur medborgare kan väntas kritiskt överväga 
kunskapspåståenden som används som underlag för ställningstaganden eller 
liknande). Undervisningssekvensen skulle ha begränsad tidsåtgång med 
rekommenderat omfång på totalt fyra till sex lektioner i förhållande 1-2-1 
mellan de olika stegen. Det fanns tillgängliga färdiga undervisningsmoduler med 
en liknande struktur från ett tidigare besläktat EU-projekt, PARCEL 
(http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/). Dessa var för det mesta på engelska. De 
två fortbildningsprogrammen arrangerades i två omgångar och i två olika 
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kommuner. I båda fortbildningsprogrammen fanns en grundtanke om att 
involvera lärarna i en gemensam undersökande/utforskande process (Fraser et 
al., 2007; Harrison et al., 2008) där de tilläts kritiska ifrågasätta (Little, 1993); 
fokusera på varför-frågor (Nieto, 2003) och förhandla om mening inom en 
gemenskap (Wenger, 1998). 

Specifik kontext: genomförandet av fortbildningarna 

De två fortbildningsprogrammen arrangerades i två omgångar och i två olika 
kommuner. I båda fortbildningsprogrammen fanns en grundtanke om att 
involvera lärarna i en gemensam undersökande/utforskande process (Fraser et 
al., 2007; Harrison et al., 2008). Lärarna skulle genom att samkonstruera, testa 
ut och sedan reflektera över utfallet skapa en gemensam förståelse av 
allmänbildande undersökande arbete (Boreham, 2000; Keys & Bryan, 2001). 
Lärarna blev involverade i en bottom-up-process (t.ex. samkonstruera utifrån 
egna förutsättningar och förståelse), men det fanns även karaktäristiska drag 
från top-down-modeller (t.ex. modul, kontext- och undersökandebaserad 
undervisning). Fortbildningsprogrammen utformades som en avvägning mellan 
dessa två tillnärmningar och kan ses som ett försök på att skapa en gynnsam 
balans (Hoban, 2002). I båda fortbildningarna kopplades fortbildning till aktuell 
läroplan. PROFILES trestegsmodul jämfördes med syftestext i läroplanen. 
Överenstämmelser diskuterades och användes som underlag för att 
konkretisera eventuell innebörd av syftestexten. Tabell 1 visar hur detta 
presenterades för lärarna. 
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Tabell 1  

Koppling mellan PROFILES trestegsmodul och syftestext i läroplan 
 Stadier i modulen Från Lgr11 – ämnens syfte (fysik som exempel) 
1 Scenario  

skapa motivation och relevans för 
undersökning; vardags- eller 
samhällsfrågor med naturvetenskapligt 
innehåll 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och 
nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 
 

2 Undersökande undervisning  
eleverna gör egna systematiska 
undersökningar och/eller söker 
naturvetenskaplig relevant information 
kopplat till scenario 
 

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
söka svar på frågor med hjälp av både systematiska 
undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 
tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 
olika informationskällor. Genom undervisningen ska 
eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan 
prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder. 
 

3 Argumentera, ta ställning och 
kommunicera  
elever använder ny kunskap genom att 
koppla till vardags- eller samhällsfråga i 
ursprungsscenario 
 

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda 
och utveckla kunskaper och redskap för att formulera 
egna och granska andras argument i sammanhang där 
kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna 
ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 
estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle. 

 

 

Kontext studie I 

Det första programmet genomfördes i en mindre kommun med tre 
högstadieskolor och sju mellanstadieskolor. Rekryteringen gick genom rektorer 
och var riktad till lärare verksamma inom mellan- och högstadieskolor. 
Fortbildningen skulle ske under reglerad arbetstid, men huvudsakligen utanför 
undervisningstid. Lärarna deltog på tillsammans sex olika sammankomster 
fördelat på totalt tjugofyra timmar inom ett skolår. Detta var den tiden som var 
möjligt att förhandla fram med rektorerna. Träffarna genomfördes med en till 
två månaders mellanrum. Deltagandet var frivilligt. Totalt tjugofem mellan- och 
högstadielärare deltog. Av dessa tjugofem var tolv verksamma inom 
grundskolans senare del. Detta utgjorde kommunens samtliga NO-lärare. Vid 
kursstart hade lärarna arbetat enligt aktuella läroplanen (Lgr11) i ett års tid och 
nationella prov hade genomförts fyra gånger. Varje grupp förväntades under 
fortbildningen utveckla, testa ut och utvärdera totalt en hel PROFILES 
trestegsmodul. Under sista träffen skulle modulen, erfarenheter och reflektioner 
kring genomförandet i den egna undervisningen presenteras. Aktiviteterna som 
lärarna deltog i var föreläsningar, diskussioner kring trestegsmoduler, 
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gruppdiskussioner, gruppreflektioner, samt grupplanering, dokumentering och 
presentation av en trestegsmodul. En översikt över fortbildningen ges i Tabell 2 
nedan.  
 
Tabell 2 

Översikt över första fortbildningsprogrammet 
Träff tid Innehåll och aktiviteter 

1 3,5 Presentation av: PROFILES-projektet, fortbildningen och trestegsmodulen. 
Kopplingar till läroplan. Introduktion av begreppen kontextbaserad och 
undersökande arbete. Trestegsmodulens tre steg diskuteras. Får i uppgift att 
genomföra undersökande aktivitet efter fri önskan som underlag för 
gruppreflektioner nästa träff. 
 

2 7 Reflektioner över egna undersökande aktiviteter i grupp. Ämnesdidaktisk kunskap 
förknippad med systematiska undersökningar som t.ex. kontrollexperiment. Lösning 
av socker i vatten används som exempel. Diskuterar hur en modul som med 
ljudhälsa som tema kan utformas med scenario, laborativ undersökande del och 
ställningstaganden. Lärarna får i grupp diskutera hur man skulle kunna utforma en 
laborativ undersökande aktivitet där en ljudmätare/mobilapplikation används som 
mätinstrument och där det fanns kopplingar till ljudhälsa. Lärarna börjar under 
passet planera egna moduler. De får i uppgift att genomföra en undersökande 
aktivitet efter fri önskan som underlag för gruppreflektioner nästa träff. 
 

3 3,5 Reflektioner över egna undersökande aktiviteter i grupp. Diskussioner om 
bedömning av kunskaper förknippade med genomförandet av moduler. Planera egna 
moduler i grupper. Får i uppgift att genomföra undersökande aktivitet efter fri 
önskan för gruppreflektioner nästa träff. 
 

4 3,5 Reflektioner över egna undersökande aktiviteter i grupp. Planerar modul.  
 

5 3,5 Planera klart, genomför modul i egen undervisning 
 

6 3 Redovisning av moduler. Utvärdering.  
 

Totalt 24 t  
 
Under träff två, tre och fyra fick lärarna reflektera i grupper över hur de i 
dagsläget genomförde undersökande aktiviteter. Mellan träffarna 
dokumenterade lärarna undersökande aktiviteter från den egna 
klassrumspraktiken. Det fanns stor frihet att själva tolka innebörd och utforma 
aktiviteterna. De reflekterade sedan enligt en mall med fyra kolumner: vad vill 
jag att eleverna ska lära sig; beskrivning av aktivitet; hur jag tar reda på vad de 
lärt sig, samt egna reflektioner. Lärarnas reflektioner omkring syfte, innehåll och 
utformning skulle bli förankrade och situerade i den egna klassrumspraktiken. 
Lärarna uppmanades att skriftligt dokumentera dessa aktiviteter enligt mallen 
för att ha detta som underlag vid reflektioner. När lärarna redovisat och 
reflekterat över de individuella aktiviteterna skulle de reflektera tillsammans 
över det sagda. Syftet med dessa gruppreflektioner som en del av själva 
lärarfortbildningen, var att låta lärare dela erfarenheter, reflektera över och 
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diskutera egna undersökande aktiviteter och därmed dra nytta av varandras 
kunskaper och erfarenheter. 
 

Design av datainsamling i studie I 

Deltagarna i studien var tolv högstadielärare verksamma inom en och samma 
kommun. Därmed representerade urvalet hela spektrumet av lärare inom ett 
och samma skolområde, oberoende av bakgrund (ålder, kön, antal verksamma 
år), motivation och förutsättningar. Detta innebar en bredd i empirin som 
ansågs viktig för att ge en så heltäckande bild som möjligt av den pågåande 
praktiken. När det gavs tillfälle att genom fortbildningen initiera aktiviteter och 
därmed situera reflektionerna i en pågåande praktik gav det en unik möjlighet 
att studera hur lärarna hanterade undersökande aktiviteter inom den befintliga 
praktiken. Detta gav en bra empirisk utgångspunkt för att besvara 
forskningsfrågan. En översikt över design av datainsamling ges i figur 1 nedan.  

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1Klassrumsaktivitet: undersökande aktivitet enligt lärarnas egen förståelse. De genomför och dokumenterar enligt mall.  

 
 
 

Kontext studie II 

Den andra fortbildningsomgången genomfördes i en annan större kommun 
med betydligt fler verksamma lärare. Rekryteringen gick genom kommunens 
utvecklingsledare för naturämnen. Fortbildningen riktade sig bara till 
högstadielärare. Erbjudande gick ut till alla verksamma högstadielärare i 
kommunen. Totalt 15 frivilliga högstadielärare anmälde sig. Fortbildningen 
arrangerades inom reglerad arbetstid och pengar var avsatta i kommunen för att 
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Figur 1. Översikt över datainsamling under första fortbildningsprogram. 

Utforskande arbetssätt: kopplas till läroplan; långsiktig samplanering av trestegs 
undervisningssekvens enligt ramverket i PROFILES-projektet; tar del av ämnes och 
ämnesämnesdidaktiska föreläsningar, reflekterar i grupper 
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ersätta eventuella vikariekostnader. Kursens omfång var 40 timmar, fördelat på 
fyra heldagar och två halvdagar inom ett skolår. Samhällsfrågor i det 
naturvetenskapliga klassrummet (Ekborg et al., 2012) i tillägg till en 
sammanställning av vissa delar av boken Elever som forsker i naturfag (Knain & 
Kolstø, 2011) fungerade som bakgrundslitteratur. Varje grupp disponerade 
10 000 kr för inköp av utrusning. Lärarna var fördelade i fem olika grupper med 
två till fyra lärare i varje grupp. De fick själva organisera sig i grupperna utifrån 
önskat ämne. Grupperna var fixerade under hela fortbildningen. Aktiviteterna 
som lärarna deltog i var föreläsningar (både av fortbildare och av externa 
personer), diskussioner kring trestegsmoduler, gruppdiskussioner, 
gruppreflektioner, samt planering, dokumentering och presentation av modul i 
grupperna. Tradition, IBST och spänningar mellan dessa betonades i 
föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner. Varje grupp förväntades 
utveckla, implementera och utvärdera en PROFILES trestegsmodul under 
fortbildningen. Denna skulle delas med de andra deltagarna under sista träffen. 
Översikt över fortbildningen finns i tabell 3.  
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Tabell 3 

 Översikt över andra fortbildningsprogrammet 
Träff Tid Innehåll och aktiviteter 

1 8 En extern föreläsare gav en historisk översikt över framväxten av naturvetenskaplig 
allmänbildning (scientific literacy). En annan extern föreläsare föreläste om 
användandet av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i undervisningen 
(socio-scientific issuses). Ordinarie fortbildare gav införing i kontext- och 
undersökandebaserad undervisning. Kopplingar gjordes till den existerande 
läroplanen. PROFILES trestegsmodul blev introducerad som ett ramverk for att 
forma kontext- och undersökandebaserad undervisningssekvenser. Lärarna deltog i 
en kontext- och undersökandebaserad PROFILES trestegsmodul med ljudhälsa som 
tema. Syfte, innehåll och metod inom undervisningstradition och läroplan 
artikulerades explicit och jämfördes. Lärarna fick reflektera i grupp kring modul 
kontra befintlig praktik utifrån en semistrukturera guide. Lärarna valde 
ämneskategori och delade sig in i fem grupper utifrån detta. De fick tid att börja 
spåna idéer till modul.   
 

2 8 Ordinarie fortbildare föreläste som naturvetenskapliga praktiker och undersökande 
arbete. En extern föreläsare presenterade didaktisk kunskap om användandet av 
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll samt kontextbaserad undervisning. 
Laborationernas roll och karaktär inom tradition blev kontrasterad till undersökande 
arbete för allmänbildning. De fick reflekterade i grupperna om egen praktik, 
laborationstradition och undersökande arbete med stöd i en guide. Halva dagen var 
avsatt för att fortsätta planera modul inom grupperna. 
 

3 8 Extern föreläsare höll föreläsning om bedömning inom kontext och 
undersökandebaserad undervisning. Ordinarie fortbildare föreläste som 
naturvetenskapliga praktiker och undersökande arbete. Fick största delen av tiden att 
fortsätta planera inom grupperna. 
 

4 8 Fick hela dagen för att planera och fullföra modulen. Denna skulle nu genomföras i 
den egna undervisningen inför nästa träff. 
 

5 4 Fick tid inom grupperna att reflektera över utfallet av genomförande. Fick förbereda 
presentation och tid att dokumentera.  
 

6 4 Grupperna presenterade moduler för varandra samt erfarenheter och egna 
reflektioner kring dessa. Moduler delades med de andra.   

Totalt 40t  

 

Under första, andra och femte träfftillfället genomfördes gruppreflektioner. De 
två första tillfällena kommer beskrivas mer utförlig för att situera empirin i 
Studie II. Det första tillfället kretsade kring undersökande arbete för 
allmänbildning utifrån en kontext (enligt modulens uppbyggnad). Detta 
kopplades till den aktuella svenska läroplanen (Skolverket, 2011), samt till hur 
laborativt arbete framträder i den laborationstraditionen (Andrée, 2007; 
Gyllenpalm et al., 2010a; Högström et al., 2006; Löfdahl, 1987). Lärarna hade 
även fått delta i en trestegsmodul med tema ljudhälsa där uppslag till scenarion 
och naturvetenskapliga undersökningar hade diskuterats. Aktiviten var ett 
underlag för diskussioner om elevrelevanta infallsvinklar, samt hur man utifrån 
detta kunde skapa situationer som leder till undersökningsfrågor. Dessutom 
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diskuterades möjligheten att återkoppla till en ursprungskontext för att använda 
framtagna kunskapspåståenden i argumentation eller liknande. Reflektionerna 
skedde enligt en reflektionsmall som uppmanade lärarna att överväga olika 
aspekter av sin egen undervisningspraktik, undervisningstradition och 
allmänbildande undersökande arbete. Lärarna fick reflektera över likheter och 
skillnader mellan egna undersökande aktiviteter, mer traditionella tillnärmningar 
till laborationer och allmänbildande undersökande arbete. Trestegmodulen 
användes som struktur för att få lärare att reflektera över både introduktions-, 
genomförande- och efterarbetningsfasen av undersökande aktiviteter.  

Vid det andra reflektionstillfället fick lärarna en reflektionsguide som innehöll 
autentiska lärarcitat från Studie I. Detta var citat som illustrerade fall där lärare 
reproducerade traditionella tillnärmningar när de genomförde undersökande 
arbete eller fall där det uppstod konflikter mellan undersökande arbete och 
laborationstraditionen. Till dessa citat fanns reflektionsfrågor som skulle 
fokusera reflektionerna kring vissa teman i citaten. Lärarna uppmanades här att 
med utgångspunkt i citaten reflektera över sin egen undervisning, 
laborationstradition och undersökande arbete.  Syftet med citaten var att situera 
reflektionerna i en klassrumskontext samt göra reflektionerna mer konkreta och 
riktade. Detta skulle underlätta för deltagarna att artikulera aspekter av den egna 
praktiken, traditionen och undersökande arbete. När dessa formulerats kunde 
de fungera som utgångspunkt för reflektioner och synliggöra spänningar.  

 

Design av datainsamling i studie II 

Lärarna i Studie II deltog i en process som gav forskaren möjlighet att 
undersöka effekten av ett visst tillvägagångssätt: nämligen reflektioner över 
förhållande mellan den egna praktiken, laborationstradition och undersökande 
arbete inom fortbildningen. De två sistnämnda hade gjorts explicita. Intresset 
var lärarnas medvetenhet om syften förknippade med undersökande arbete och 
dess konsekvenser för innehåll och aktivitet. Tradition och undersökande 
arbete kunde artikuleras genom föreläsningar och andra aktiviteter och lärarna 
kunde följas under en reflektionsprocess. I tillägg kunde en semistrukturerad 
intervju organiseras för att få en bild av lärarnas medvetenhet kring syften, 
innehåll och aktiviteter i laborationstradition kontra undersökande arbete. I 
figuren nedan vinns en översikt över datainsamlingen. 
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Datainsamling  

I de två studierna har grupper på olika sätt utnyttjats som utgångspunkt för att 
generera data. Kitzinger (1994) skiljer på termen fokusgrupp och grupp. I 
fokusgrupper användes interaktioner i gruppen avsiktigt för att generera data 
medan detta inte i samma grad är fallet i vanliga gruppintervjuer. Syftet är att 
utforska specifika frågeställningar kring personers uppfattningar eller 
erfarenheter av ett visst fenomen (Kvale, 1996). Samtalet ska genom att locka 
fram det sunda förnuftet ge tillgång till personers erfarenheter, uppfattningar 
och åsikter (McLafferty, 2004). Carey (citerad av McLafferty, 2004) definierar 
metoden som “using a semi structured group session, moderated by a group 
leader, held in an informal setting, with the purpose of collecting information 
on a designated topic” (p. 226). För att uppnå detta bör personerna ha liknande 
bakgrund. Frågor om ett tema riktas till hela gruppen samtidigt och ska 
uppmuntra till diskussion (Kitzinger, 1994). Vanligen börjar frågorna generellt 
och följs upp med mer specifika frågor allt eftersom hur diskusisonen utvecklar 
sig. Situationen bör vara informell och avslappnad för att få deltagarna att 
uttrycka sina uppfattningar frivilligt och uppriktigt (Kvale, 1996).  
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Figur 2. Översikt över datainsamling under andra fortbildningen. 

Utforskande arbetssätt: kopplas till läroplan och undervisningstradition; långsiktig 
samplanering av trestegs undervisningssekvens enligt ramverket i PROFILES-projektet; 
tar del av ämnes och ämnesämnesdidaktiska föreläsningar, reflekterar i grupper 
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I de aktuella studierna användes dels reflektionsgrupper och dels semi-
strukturerade gruppintervjuer. I gruppreflektionerna var avsikten att utnyttja 
interaktioner i gruppen för att locka fram det sunda förnuftet som ger tillgång 
till lärarnas erfarenheter, uppfattningar och åsikter. Reflektionerna hade en 
informell inramning och genomfördes på plats under fortbildningen. De varade 
i Studie I mellan 35-45 minuter och i Studie II mellan 45-60 minuter. 
Grupperna bestod av tre till fem respektive tre till fyra deltagare. De var 
semistrukturerade med öppna frågor i en reflektionsmall. En mer utförlig 
beskrivning av design finns under avsnittet Specifik kontext: genomförande av 
fortbildningarna s. 52. Dock fanns det ingen moderator närvarande för att leda 
samtalen och följa upp frågeställningar.  Det fanns då inte möjlighet att ingripa 
för att fördjupa intressanta teman eller leda samtalet. Det bedömdes viktigt att 
reducerade risken för att påverka deltagarna och den reflektionsprocess som 
pågick.  

I gruppintervjuerna var syftet att utforska frågeställningar kring lärarnas 
uppfattningar och förståelse förknippad med undersökande arbete. Även här 
var önskan att utnyttja interaktioner för att greppa hur gruppen som helhet 
förhöll sig till frågor om syften, innehåll och aktiviteter, samt samband mellan 
dessa. Inramningen var informell och intervjuerna genomfördes på plats under 
fortbildningen. De varade i 45-60 minuter. Frågorna började generellt och 
följdes upp med mer specifika frågor allt efter hur diskusisonen utvecklade sig. 
Frågorna kretsade tematisk kring laborativt arbete och dess syften, innehåll och 
utformande. Alla gruppreflektioner och intervjuer blev audioinspelade med 
hjälp av diktafoner.  

Dataanalys  

I analysen av data användes likartade tillvägagångssätt i båda studierna. I ett 
första steg av analysen identifierades relevanta sektioner. Dessa avsnitt blev 
sedan återlästa för att identifiera gemenssamma eller skiljande karaktäristiker. 
Tillslut blev dessa kategoriserade. I Studie I identifierades först alla 
undersökande aktiviteter som fanns i lärarnas reflektioner. Därefter blev dessa 
återlästa för att identifiera gemenssamma eller skiljande karaktäristiker med 
utgångspunkt i frågeställningsfas, planeringsfas, genomförandefas, resultat-
/slutsatsfas, diskussionsfas och dokumentation/kommunikation. Med 
utgångspunkt i detta skedde en induktiv kategorisering av aktiviteterna. När 
kategorisering påstås vara induktiv är detta med vissa modifikationer. Forskaren 
har alltid förförståelse med tillhörande kategorier med sig in i en analys. Här är 
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det uppenbart att forskarens bekantskap med nationella prov, 
laborationstradition och naturvetenskapliga undersökningar spelar roll och 
bidra till kategoriseringen. Det kanske skulle vara mer rättvist att kalla det en 
form av abduktion (Baune, 1991).  

I Studie II identifierades sektioner där (1) lärarna gjorde implicita eller explicita 
uttalande relaterade till syften, innehåll eller metoder kopplade till befintlig 
undervisning; (2) där det framträdde någon form av förhandling av syfte, 
innehåll eller metod inom gruppen och (3) där lärare gjorde explicita uttalande 
som indikerade nya insikter eller medvetenhet relaterad till syfte, innehåll eller 
undervisningsmetoder förknippade med laborativ undervisning. Dessa avsnitt 
blev sedan återlästa för att identifiera gemenssamma eller skiljande 
karaktäristiker mellan grupperna. Relevanta avsnitt enligt forskningsfrågan blev 
sedan kategoriserade tematiskt.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppen reliabilitet och validitet stammar ursprungligen från kvantitativ 
forskning och är nära förknippad med evaluering av kvantitativ statistisk data. 
Reliabilitet rör frågan om samma resultat skulle erhållits ifall studien blev 
genomförd med andra observatörer vid en annan tidpunkt, det vill säga: 
”reproducability of the measurements” (Winter, 2000). Validitet rör frågan:”are 
we measuring what we think we are?” (Winter, 2000). Det är dock 
problematiskt att rakt av överföra begrepp med ursprung i kvantitativ forskning 
till kvalitativ forskning (Winter, 2000). Dessa två forskningstraditioner är 
förankrade i två olika syften. I kvantitativ forskning är syftet att förklara, medan 
i kvalitativ forskning att skapa förståelse. Grovt kan kvantitativ forskning 
beskrivas som studien av sociala fenomen ur forskarens synpunkt, medan 
kvalitativ forskning som: ”the study of the empirical world from the viewpoint 
of the person under study” (Krefting, 1991 s. 214). Används 
ursprungskriterierna för validitet och reliabilitet kommer konsekvenserna bli att 
en kvalitativ studie inte är särskilt god (Golafshani, 2003 s. 601). Trots detta 
måste frågor som rör reliabilitet och validitet diskuteras, men utifrån de 
premisser som gäller för kvalitativa forskningsansatser. De önskvärda är ett 
alternativ som ”ensure rigor without sacrificing the relevance of qualitative 
reserach” (Krefting, 1991 s. 215). Ett alternativ är att genom termerna 
trustworthiness, rigor och quality tolka reliabilitet och validitet som dels ”to increase 
the reseracher’s truthfullness of a proposition about some social phenomenon 
using triangulation” och dels ”to eliminating bias” (Golafshani, 2003 s. 604).  
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Enligt vad som tidigare poängterats har begreppet reliabilitet härletts från 
kvantitativa forskningsansatser och rör frågor om samma resultat skulle erhållits 
ifall studien blev genomfört med andra observatörer vid en annan tidpunkt 
(Winter, 2000). I studier av sociokulturella fenomen är dock inte en uppsättning 
data statiska över tid eller mellan olika kontexter. En kontext är historisk 
betingade och därmed föränderlig (Säljö, 2000). Dessutom är studierna av 
sociala fenomen genomförda i en naturalistisk sättning med få möjligheter att 
kontrollera variabler. Båda dessa insikter gör det meningslöst att försöka 
replikera resultatet i en småskalig fallstudie. Istället för att fråga om samma 
metod ger samma resultat vid olika tillfällen, kan man då fråga om olika 
metoder pekar åt samma håll vid samma tillfälle. Mer än ett perspektiv, en teori, 
en metod eller en analys kan användas parallellt för att studera ett och samma 
sociala fenomen (Robson, 2011). Möjligheten att fixera fenomenet i fråga ökar 
och kan stärka en studies trovärdighet. I Studie I och II användes inte 
triangulering. Det skulle kunna bidragit till att styrka och nyansera resultaten i 
de båda studierna. Klassrumsobservationer eller individuella djupintervju skulle 
varit ett sätt att kontrollera, berika och stärka empirin. I Studie I för att 
bekräfta, berika och nyansera bilden av lärarnas undersökande undervisning och 
i Studie II lärarnas grad av medvetenhet, t.ex. om det fanns skillnader i 
undervisningen som kunde härledas till skillnader i lärarnas medvetenhet om 
olika syften.  

Bias handlar om systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data. Den 
leder därför till snedvridning. Frågan är då hur bias kan elimineras. Kvalitativ 
forskning beskrevs tidigare som studien av den empiriska världen ur den 
studerades synvinkel (Krefting, 1991). Det finns två underliggande principer 
(Schmid (1981) enligt Krefting (1991 s. 214)). Dels att det mänskliga beteendet 
är influerat av den fysiska, sociokulturella och psykologiska miljön i 
omgivningen. Dels att beteende går bortom det som går att observera av en 
observatör. Båda dessa principer synliggör två aspekter som måste bejakas för 
att eliminera bias. För det första, om mänskligt beteende influeras av 
omgivningen, så influeras även deltagares beteende av en forskningsprocess. 
Detta rör frågor om hur insamlingen av data påverkar deltagarna och därmed 
ifall detta medför föroreningar av data som kan påverka utfallet av studien. För 
det andra, när beteende går bortom det som går att observera av en observatör, 
innebär det att tolka det någon annan gör (och säger) i syfte att förstå och skapa 
mening. Det finns ett glapp som måste fyllas av forskaren. I detta steg uppstår 
ett utrymme för snedvridna tolkningar; man tillägger utsagor innebörder i 
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enlighet med t.ex. förutfattade förväntningar eller uppfattningar. Båda dessa 
aspekter kan medföra snedvridning av data. I tillägg till själva problemet att 
tillskriva andras handlande mening finns även risk för bias i identifiering, 
systematisering och kategorisering. Denna process innebär också att tolka in 
mening. I glappet mellan meningslös data och meningsfull tolkning uppstår ett 
utrymme för snedvridning.   

Låt oss börja med frågor om hur omgivningen kan ha påverkat deltagarna och 
hur detta har hanterats i Studie I och II. Det finns tre olika komponenter. Detta 
är hur forskaren, grupperna och fortbildningen kan ha påverkat deltagarna 
under forskningsprocessen och därmed riskerat förorena empirin. För det 
första, hur forskarens närvaro kan ha påverkat påverka deltagarna är en aktuell 
frågeställning i gruppreflektionssituationen. I fortbildningen var forskaren både 
fortbildare och forskare. Denna dubbla roll kunde vara problematisk. Forskaren 
skulle även kunna uppfattas som en expert och därmed begränsat öppenheten. I 
båda studierna valde därför forskaren att inte vara närvarande under 
reflektioner. När det gäller de semistrukturerade intervjuerna genomförde 
forskaren dessa. Eftersom syftet med intervjuerna inte var att evaluera 
fortbildningen i sig, men istället komma åt i vilken grad lärare hade förvärvat 
medvetenhet om olika syfte, innehåll och aktiviteter, bedömdes detta inte var 
något problem.   

Medlemmarna i en grupp påverkas även av varandra och av att vara medlem i 
en grupp. I Studie I och II samtalade lärarna om sin praktik. Det som sägs kan 
dock skilja sig ifrån det som faktiskt sker i klassrummet. En person kan 
medvetet eller omedvetet försköna verkligheten inför andra. I Studie I 
situerades därför samtalet i klassrumspraktiken. Lärarna fick genomföra egna 
aktiviteter och därefter samtala om dessa. Detta var ett sätt att förankra 
samtalen i praktiken, men också i verkligheten. Läraren kan fortfarande 
försköna, men trots detta framträder en bild av hur de hanterar (eller skulle vilja 
hantera) undersökande arbete i praktiken, samt hur de genom sin praktik har 
tolkat uppdraget. Även i Studie II kom inte detta i konflikt med studiens 
intresse. Ifall lärare förskönar sig själv genom att framstå som mer medvetna än 
vad de i själva verket är (i praktiken), har de likafullt visat medvetenhet.  Ett 
annat dilemma med grupper är att gruppdynamiken och 
gruppsammansättningen kan påverka kommunikationen. I Studie I varierades 
gruppsammansättningen för att inte riskera att gruppen i sig utvecklade en 
kultur som begränsade samtalet. I Studie II var grupperna de samma under hela 
studien. Här var å andra sidan dynamiken i sig en del av studieintresset. 
 



64 
 

Lärarna i Studie I var deltagare i en fortbildning parallellt med datainsamlingen. 
Det lärarna skulle reflektera över i sin befintliga praktik var samtidigt ett 
innehåll i fortbildningen. Det finns uppenbara risker för att empirin kan ha 
förorenats av detta. En trestegsmodul med ljudhälsa som tema presenterades 
första träffen. Ett scenario om det ökande problemet med tinnitus bland unga 
skulle vara utgångspunkt för en modul och lärarna fick diskutera hur detta 
kunde ge upphov till relevanta undersökningar ifall eleverna hade tillgång till 
decibelmätare. Lärarna fick därmed möjlighet att utifrån egna uppfattningar och 
tolkningar forma en tänkbar modul runt en undersökning. Detta var temat för 
en av de undersökande aktiviteterna som dök upp i gruppreflektionerna. Dock 
hade lärarna under den tidigare träffen frihet att själva komma på och utforma 
aktiviteten utifrån egen förståelse och idéer. Därför ansågs även aktiviteten med 
ljudnivå i mobilen ge exempel på hur lärarna hanterade undersökande 
aktiviteter i undervisningen. De övriga exemplen på aktiviteter som lärarna 
genomförde i det egna klassrummet var helt och hållet baserade på egna idéer. 

Låt oss nu fortsätta med risken för snedvridning i tolkning och analys. En 
forskare bär alltid med sig vissa förkunskaper och kan tillskriva uttalanden 
innebörd som det inte finns täckning för (Kvale, 1996). Detta är aktuellt i 
Studie I och II. Kollegial granskning har därför används. I rollen som devil’s 
advocate har medförfattare granskat transkriptioner mot beskrivningar och 
slutsatser (Abell & Smith, 1994). De kan gå god för att de kategorier som 
skapats och slutsatser som dragits är rimliga. Hur kan då andra övertygas om att 
en studie har hög trovärdighet, är robust och har bra kvalitet? För att göra detta 
måste de vara visa någon form av transparens (Robson, 2011). 
Forskningsprocessen måste synliggöras för andra. När transkriptioner sällan är 
offentligt tillgängliga, blir det omöjligt för utomstående att med utgångspunkt i 
hela datamaterialet efterpröva de tolkningar som har gjorts. Istället är man 
utlämnat till det datamaterialet som forskaren väljer att presentera. Det finns 
olika sätt att bemöta detta på. Ett alternativ är att använda många och långa 
citat som underbygger rimligheten i de kategorier som skapats (Kvale, 1996). 
Detta skapar transparens. I Studie II användes några längre citat för att läsaren 
själv kan bedöma rimligheten i de tolkningar som gjorts och de kategorier som 
skapats. Dock finns det alltid begränsat utrymme för att presentera citat. I 
Studie I är en sådan problematik aktuell. Här används citat främst för att 
exemplifiera och illustrera, inte för att bevisa. Även här har kollegial granskning 
använts. Trots detta är det alltid så att forskning i slutändan basera sig på tillit. 
Man måste lita på att forskaren är sannfärdig och gör sitt yttersta för att 
uppriktigt hålla sig till sanningen.  
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Även begreppet generaliserbarhet härledas från kvantitativa statistiska metoder 
och går där under beteckningen extern validitet. Resultat och slutsatser baserade 
på ett representativ urval av personer inom en grupp, anses kunna generaliseras 
till hela gruppen (Winter, 2000). För att få ett representativt urval måste urvalet 
vara slumpmässigt och av en viss storleksordning (Baune, 1991). I småskaliga 
kvalitativa undersökningar finns inte denna möjlighet. Detta kan bemötas med 
medveten variation för att öka representativiteten: kön, ålder, antal verksamma 
år med mer (Kvale, 1996). I en naturalistisk sättning med få kontrollvariabler, 
begränsas även detta (Krefting, 1991). I Studie I ansågs dock en fördel vara att 
alla naturämneslärare inom ett avgränsat område var representerade. Därmed 
kunde man inom en och samma kontext (kommun) nå hela spektret inom en 
målgrupp lärare oberoende av bakgrund (ålder, kön, antal verksamma år), 
motivation och förutsättningar. Detta gav större variation av deltagare än vad 
som är tillfället där urvalet är mer selektivt. I Studie II finns en större grund att 
misstänka skevhet i urvalet. En viss selektion sker genom att vissa lärare 
tenderar att var överrepresenterade i fortbildningar (med tanke på t.ex. 
motivation och intressen). Oavsett är antal deltagare i båda studierna alldeles för 
litet för att kunna vara representativt. Det görs därför inga anspråk på 
generalisering av resultat och slutsatser. Istället betonas att det som 
framkommer kan vara överförbart till andra sammanhang (transfer) och därmed 
fruktbart och intressant för vidare forskning ur den aspekten (Sandelowski 
(1986) genom Krefting (1991)) 
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Sammanfattning av resultat 

Studie I: När läroplan och tradition möts – hur högstadielärare bemöter 
yttre förväntningar på undersökande arbete i naturämnesundervisningen 

I Studie I var det eventuella glapp mellan undersökande arbete för 
allmänbildning i läroplan och laborationstraditionen som utforskades. Intresset 
var lärares sätt att tillmötesgå styrdokumentens krav på undersökande arbete. 
Två strategier identifierades. Den första, hybridisering innebar en ”du tar vad du 
har”-strategi. Befintliga styrda laborationer, ursprungligen framtagna för andra 
undervisningssyften, öppnades upp för att ge mer utrymme för eleverna att vara 
delaktiga. Betoningen låg dock mer på att öppna upp för att kunna involvera 
eleverna mer än på att modellera naturvetenskapliga verksamheter. Den andra 
strategin var imitering, Lärarna imiterade undersökande aktiviteter som dessa 
genomförs under nationella proven. Lärarnas uttalade syfte med detta var att 
träna eleverna inför de nationella proven. I de undersökande aktiviteterna blev 
inte eleverna involverade i undersökningens syften, men blev bara tilldelade en 
färdig frågeställning som de sedan skulle komma fram till (rätt) svar på. 
Eleverna skulle genomföra planering, genomförande och utvärdering 
självständigt. De involverades inte i aktiviteter där de granskade varandras 
arbeten. Aktiviteterna fick således karaktär av att vara utformade som 
skoluppgifter mer än aktiviteter som skulle förbereda för kritiskt tänkande i 
vardagsliv. Det finns risk för att hur naturvetenskapliga praktiker framställs för 
eleverna i dessa aktiviteter ger begränsade förutsättningar för kritiskt tänkande i 
vardagsliv. 
 

Studie II: Exploring the negotiation of the meaning of laboratory work in 
a continuous professional development program for lower secondary 
teachers 

I denna studie var det möjligheten av att överbrygga glapp mellan 
undervisningstradition och läroplan som var intresset. Önskan var att utforska 
när lärare förhandlar om mening inom sin laborationspraktik i mötet med hur 
läroplanens syfte framträder. För att få till detta blev framträdande aspekt av 
laborationstradition, läroplanen och potentiella spänningar mellan dessa gjort 
explicita. Detta användes som utgångspunkt till förhandlingar. Centrum för 
dessa förhandlingar blev innebörden för lärandeinnehåll och aktiviteter i ljus av 
olika syften. Lärarna deltog samtidigt i en gemensam konstruktionsprocess där 
de fick tid och möjlighet att artikulera insikter från förhandlingarna genom att 
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planera en undervisningssekvens baserad på PROFILES trestegsmodul. 
Konsekvenser i form av implikationer för undervisningen blev en naturlig 
fortsättning för förhandlingarna. Resultatet visade att två utav totalt tre grupper 
i slutändan explicit skiljde på olika syften med olika laborativa aktiviteter. Detta 
till trots utvecklade alla grupper liknande aktiviteter i de undervisningssekvenser 
de utvecklade. När ena gruppen inte explicit skiljer på olika syften finns risk för 
att det inte blir överenstämmelse mellan aktivitetens utformning och vad som 
presenteras som innehåll och syfte. Detta kan bidra till konflikter mellan syften, 
innehåll och aktivitet. Detta indikerar att laborationstraditionen är en viktig 
faktor, värd att ta med i beräkningen när undersökande arbete ska införlivas. 
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Diskussion 

Läroplan, tradition och undervisning 

I både i Studie I och II framträder flera aktiviteter som kan härledas till en 
långlivad laborationspraktik. Många är välkända (Trommers prov, elektrolys av 
kopparklorid, elda magnesium, bestämma pH-värdet av syror och baser). Detta 
är typiska representanter för kokbokslaborationer som följer en stegvis 
procedur enligt ett givet recept. I dessa aktiviteter är laborationsrapporten en 
viktig bricka där eleverna genom att följa en mall återger utförande, resultat och 
slutsatser (där slutsatser egentligen bara innebär att återge en skolboksförklaring 
på observerat fenomen med egna ord). Detta samstämmer med fler andra 
studier som identifierar en långlivad laborativ tradition som reproducerats inom 
skolpraktiken (Hultén, 2008; Löfdahl, 1987). Detta är en skolspecifik 
laborationskultur där fördjupad begreppslig förståelse (producera slutsatser som 
illustrerar teori), ökat intresse (variation, arbeta praktiskt) och utveckla 
färdigheter (följa instruktioner, vara noggrann, hantera utrustning, använda 
skolboksförklaringar för att dra slutsats, städa upp efter sig, skriva 
laborationsrapporter) legitimerar praktikens existens (Andrée, 2007; 
Gunnarsson, 2008; Högström et al., 2006; Welzel et al., 1998).  Trots att lärare 
inte nödvändigvis har intentioner att undervisa om naturvetenskapliga praktiker 
genom dessa aktiviteter kommer ändå en viss syn på naturvetenskap förmedlas 
(Clough, 2006). Detta leder till en rad förenklade, missledande eller direkt 
felaktiga uppfattningar om naturvetenskap (Brickhouse, 1990; Carlone, 2003; 
Windschitl et al., 2008). Dessa uppfattningar är resultatet av en långlivad och 
oartikulerad tagen-för-given praktik (Hult, 2000; Hultén, 2008; Löfdahl, 1987).  

Trots detta gav Studie I även exempel på förändringar mot alltmer 
undersökande arbete i laborationspraktiken. Lärarna tillskrev läroplan och 
nationella prov en viktig roll i denna förskjutning. Aktiviteterna kom till uttryck 
på olika sätt: genom omformning av existerande laborationer (hybridisering) 
eller genom att inspireras av nationella proven (imitering). Detta är förståliga 
strategier i möte med något som inte är inarbetat i praktiken. Det visar 
samtidigt på några dilemman. Det fanns en vaghet i innebörden som kom till 
uttryck genom att blanda naturvetenskapliga undersökningar som 
undervisningsmetod och som ett sätt att modellera naturvetenskaplig praktik 
(jämför Gyllenpalm, Wickman, & Holmgren, 2010b). Exempel på detta var 
betoning på frihetsgrad (öppenhet i laborationer likställs med 
naturvetenskapliga undersökningar) och hypoteser som ett sätt att skapa bättre 
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lärande (involvera och motivera genom att gissa utfall). Det var exempel på 
selektiv anpassning där traditionella aktiviteter blev ytligt omformade (involvera 
i elektrolys eller mäta pH som en naturvetenskaplig undersökning). Dessa 
tendenser har även påpekats av Gyllenpalm (2011).  

När nationella prov och läroplanens bedömningsmatris mer explicit än tidigare 
betonar naturvetenskapliga undersökningar har efterfrågan på sådana aktiviteter 
intensifierats. Det skapar ett större tryck på lärarna. Detta illustreras i Studie I 
när lärare hela tiden refererar till läroplan och nationella prov som orsak till att 
de vill engagera eleverna i mer undersökningar. Detta kan med Bakhtins ord 
tyda på att det är en yttre auktoritär röst (läroplan) mer än en inre övertygande 
röst (övertygelse om att detta är viktigt) som motiverar lärarna att genomföra 
dessa aktiviteter (Bakhtin, 1981). Ifall lärarna är bärare av uppfattningar färgade 
av den undervisningstradition som har genomsyrat både den egna skoltiden, 
utbildning och undervisningspraktik är det sannolikhet att de har en 
oartikulerad och tagen-för-given-bild som de associerar med naturvetenskapliga 
praktiker (Carlone, 2003). Dessa kan vara förenklade, missledande eller direkt 
felaktiga i relation till syftet att modellera autentisk naturvetenskaplig praktik 
(Kind, 2003; Windschitl, 2004). Inom en skolpraktik kan detta vara 
uppfattningar som fått egen mening frikopplat från verkligheten utanför 
klassrummet. En uppfattning som har förtingligats och därmed framträder som 
given och meningsfull för deltagarna (Wenger, 1998). Därmed förmedlas 
indirekt en ”arketypisk” bild av naturvetenskapliga praktiker genom 
undervisningen som är skolspecifik och förknippad med den traditionella 
laborativa praktiken (Carlone, 2003; Clough, 2006).  

Lärarna har fått ringa förutsättningar för att genomföra allmänbildande 
undersökande arbete. Detta är också något som ständigt återkommer i 
reflektionerna i båda studierna. De efterfrågar å ena sidan: läroböcker som 
behandlar temat; undervisningsmaterial; uppslag till laborativa undersökningar; 
relevant mätutrustning; relevant ämneslitteratur eller fortbildning/utbildning i 
detta. Detta blir ett dilemma när nationella prov och läroplan å andra sidan 
betonar undersökande aktiviteter utan att lärarna fått förutsättningar. Lärarna 
får inte rättvisa betingelser för att genomföra uppdraget som ålagts dem. 
Lärarnas reflektioner är präglade av detta. Många av aktiviteterna framstod som 
ofokuserade, ytliga och verkade sakna tydliga kunskapsmål och syfte. Studie I 
visar att görande, lärandemål och bedömning ofta smälter ihop i lärarnas samtal: 
elever ska lära sig planera, de får planera och de bedöms medan de planerar. 
Lärarna artikulerar sällan konkreta lärandemål men fokuserar istället på att 
eleverna kunna vara självständiga, skriva labbrapporter, producera rätta 
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slutsatser, vara noggranna, hantera utrustning eller att vara självständiga (jämför 
Andrée, 2007). Laborationsrapporten är ofta själva syftet med aktiviteten: 
aktiviteten börjar med genomgång av hur laborationsrapporten ska skrivas 
(syfte) och avslutas med att skriva denna (där eleven kan redovisa förståelse). 
Den bild av forskning som förmedlas är den ensamma forskaren (eller i par) 
som genom att undersöka och observera objektivt och noggrant får entydiga 
svar på sina frågor om naturen. Det skiljs inte tydligt på resultat och slutsats, 
utan slutsats jämställs ibland med att förklara givna resultat utifrån att 
reproducera förklaringar från läroboken med egna ord (jämför Andrée, 2007). 
Kritiskt tänkande jämställs med att granska utförande och hitta varför resultat 
blivit fel på grund av dålig noggrannhet eller fel i utförandet. Olika slutsatser är 
något som ska bortförklaras. Att det kan finnas utrymme för olika tolkningar 
berörs inte under reflektionerna. Sociala processer som att argumentera för en 
slutsats (de är ju antingen rätt eller fel) eller granska varandras rapporter finns 
inte representerade i undervisningen (jämför Kolstø, 2006). Den roll 
medborgaren erbjuds för att kritisk granska hållbarhet/pålitlighet i 
naturvetenskaplig information blir då den samma som forskare har i en kollegial 
granskning. De förväntas kritisk utvärdera om den undersökning som 
genomförts är tillförlitligt genomförd och slutsatsen giltig.  Detta är inget man 
kan förvänta av den gemena medborgaren (Bingle & Gaskell, 1994). Ett 
alternativ som är mer relevant och hanterbart för en medborgare är de som 
Kolstø (2006) och Bingle & Gaskell (1994) förespråkar.  

En sådan undervisning ställer krav på t.ex. ämneskunskaper, utrustning, 
aktiviteter eller didaktiska kunskaper. Dessutom krävs ett paradimskifte för hur 
naturvetenskapliga praktiker förstås och framställs i undervisningen (Bauer, 
1994). Naturvetenskapliga praktiker som kunskapsskapande processer är 
komplexa (Knorr-Cetina, 1999; Kuhn, 1962; Latour & Woolgar, 1986; 
Rudwick, 2005; Ziman, 1968) och måste även få utrymme att vara det i 
undervisningen ibland.   

Utan förutsättningar kan man dok inte förvänta sig att lärare ska ändra sin 
praktik i riktning mot mer relevanta modeller av naturvetenskapliga praktiker. 
Därmed kan man heller inte klandra dem för att detta inte sker. Deras skol-, 
utbildning- och undervisningsbakgrund har främst förberett dem på att 
upprätthålla den traditionella undervisningen. Laborationsutrustning, 
lärarhandledningar och läroböcker cementerar detta. Traditionen är fylld med 
kondenserad mening rörande vad denna undervisningspraktik innebär. Utifrån 
detta måste lärare hantera externa krav på förändring. Trots detta visar lärarna 
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vilja och intresse att skapa förändringar för att tillmötesgå förändringar av idéer. 
Detta ger goda förutsättningar för ändringar: engagemang, vilja och intresse.  

Samtidig visade fortbildningen i Studie I komplexiteten i att skapa varaktiga 
förändringar inom ramen för en tidsbegränsad fortbildning. Det var svårt att 
förhandla fram tid (24 istället för 40 timmar), som på enskilda skolor ibland var 
öronmärkta för andra aktiviteter, träffar krockade med ordinarie undervisning, 
eller att laborativ utrustning var bristfällig. I tillägg var lärarna involverade i en 
rad andra förändringsprocesser: ny läroplan, användning av nytt betygsystem, 
implementering av datorer till alla elever på skolan, lära sig använda smartboard, 
sätta sig in i en digital plattform för betygsättning och skriftliga omdömen. 
Lägger vi till arbetsbördan som lektioner, skriftliga omdömen, 
utvecklingssamtal ger detta en hint om lärarnas situation. De kände stor 
arbetspress och hade brist på tid. Lärare kunde närmast glömma bort 
fortbildningen mellan träffarna och fick börja om (återkalla vad det var det 
handlade om). Under träffen kunde de uppstå bra samtal och många bra 
reflektioner omkring undersökande arbete, men när samtalet situerades i deras 
eget klassrum (i gruppreflektioner över egna aktiviter) var det som om dessa 
insikter avdunstade. De två olika praktikerna var skilda och utan någon självklar 
koppling (Wenger, 1998). Det fanns en vaghet som resulterade i dissonans 
mellan syfte, innehåll och aktivitet. Aktiviteterna genomfördes utan tydliga 
intentioner: är det en undervisningsmetod eller undersökningsmetod, är det 
ämnesutbildning eller allmänbildning som ska betonas? I termer av Johanson 
och Wickman (2011a; 2011b) fanns det svaga kopplingar mellan närliggande 
(syften med aktuella aktiviten) och överordnade syften (som del av en långsiktig 
lärandeprogression). ”Varför”-frågan framstod som central. Ifall det finns 
större medvetenhet om skilda syften kan även en aktivitets ändamålsenlighet 
bedömas rationellt i relation till detta syfte. Urskiljs allmänbildningsuppdraget 
finns större möjlighet att skapa dialog om detta ger konsekvenser för 
undervisningens innehåll och utformning av aktiviteter.  

Lärare och lärarfortbildning 

En utgångspunkt för studien är förhållandet mellan laborationstradition, 
allmänbildande undersökande arbete och glappet däremellan. I avhandlingen 
kan det tolkas som om läroplanen är något givet som traditionen ska sträva 
efter att tillmötesgå. Men när dessa två möts är det inte givet att det är 
traditionen som ska ändras. Det skulle kunna vara tvärt om. Det finnas därför 
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en latent spänning i avhandlingen. När IBST utifrån styrdokumenten 
presenteras som något lärarna ska sträva efter, blir inte detta särskilt 
förhandlingsbart. Fortbildaren tillskrivs tolkningsföreträde. En följdfråga blir 
ifall lärarnas röster verkligen inkluderas eller om det bara är läpparnas 
bekännelse. Involvering av lärares röster innebär ju att inkludera deras 
professionalitet och erfarenheter (Keys & Bryan, 2001). Men samtidigt 
framställs den tradition som deras professionalitet och erfarenheter är en del av 
som det centrala problemet för att nya idéer ska få genomslag. Det kan 
ifrågasättas om lärarna egentligen får delta i förhandlingar eller bara får resonera 
sig fram till en, av fortbildaren, på förehand given destination. Involveras det i 
en sokratisk monologisk trattkommunikation förklädd som dialog (Brousseau, 
1984; Skirbekk & Gilje, 1996) eller involveras de i en flerstämmig bakhtinsk 
dialog där olika röster kommer varandra till mötes (Bakhtin, 1981)? Den 
inneboende spänningen kan exemplifieras genom hur Studie II beskriver 
fortbildningen som framgångsrik i grupp B och C när lärarna ”accept IBST as 
something different from the traditional laboratory work”, ”incorporate new 
ideas and develop their awareness” och ”adopt new ideas”. De finns en 
tvetydighet mellan att ”acceptera” nya idéer och att dessa skulle vara 
förhandlingsbara.  

När Kind (2003) argumenterar för att allmänbildningsuppdraget ger 
konsekvenser för laborativt arbete blir allmänbildning en underförstådd 
premiss. Det denna premiss ligger fast. Den är inte förhandlingsbar, för i så fall 
tappar hela fortbildningen i Studie II sin mening. Den underliggande premissen 
kan artikuleras i följande långa mening: ”ifall allmänbildning innebär att 
laborativt arbete ska modellera naturvetenskapliga praktiker i syfte att ge 
medborgare förutsättningar att hantera och använda naturvetenskapliga 
kunskapspåståenden med ett kritiskt förhållningssätt, vad är då relevant innehåll 
och hur borde en sådan undervisningspraktik se ut?”. De måste förhålla sig till 
”varför-frågan”, som förespråkat av Nieto (2003), innan de som professionella 
förhandlar om vad detta får för betydelse för praktiken i frågan ”vad” och 
”hur”. Den befintliga traditionen måste involveras och inlemmas på samma sätt 
som allmänbildningsuppdraget måste involveras och inlemmas (jämför Wenger, 
1998). I detta möte uppstår en förhandlingssituation där tradition (tes) och 
läroplan (antites) måste omförhandlas för att skapa utrymme för ny mening 
(syntes). När citaten ovan refererar till att lärarna: ”accepted”, ”incorperated” 
eller ”adopted” nya idéer, är det idén om ”allmänbildande undersökande arbete 
som överordnat syfte med delar av laborationspraktiken” det refereras till. Ifall 
lärarna utvecklar explicit medvetenhet om olika syften (som kan vara i potentiell 
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konflikt) och hur dessa är riktgivande för utformning av aktiviteter och innehåll, 
kan det uppstå nya rum för samtal. I detta rum kan dialog och förhandling ske. 
 
Men frågan kvarstår om inte detta, utifrån Bakhtins (1981) terminologi, trots allt 
blir en ”yttre auktoritär” röst som påtvingar lärarna en idé om allmänbildning 
och inte en ”inre övertygande” röst som skapar inre motivation för förändring. 
Det kanske det är. Dock bedömdes inte syftet vara kontroversiellt i sig. 
Däremot vad som var innebörden för undervisningen. Men här fanns det rum 
för lärarna att förhandla om innebörd för den faktiska undervisningspraktiken. I 
detta möte måste även IBST omförhandlas och omformas enligt tradition för 
att bättre passa befintlig praktik. Denna sammansmältning är inte ett problem 
per se, men beror på om utfallet är ändamålenligt enligt undervisningens syfte; 
kritiskt tänkande i ett allmänbildningsperspektiv. Ifall den är ändamålsenlig eller 
ej kan då bli föremål för rationell argumentation.  

I studiernas fortbildning skulle lärarna involveras i en gemensam utforskande 
process där element från ”top-down” och ”bottom-up”-modeller för 
fortbildning kombinerades (Harrison et al., 2008; Hoban, 2002). Lärarna deltog 
i en process där betoning flyttas från den individuella läraren till en mer 
kollektiv nivå (Boreham, 2000). Kollektiv utforskning som stödjer lärarna att 
konstruera sin kunskap betonades (Fraser et al., 2007 s 21; Keys & Bryan, 
2001). I processen kunde de utforska konsekvenser för den faktiska 
undervisningen och reflektera över praktiken i relation till detta. Dock var 
konstruktion av ny förståelse och utveckling av undervisningsaktivitet 
dominerande. Inte förrän mot slutet skulle det leda till ändring i praktiken som 
de kunde reflektera över.   

Bygger fortbildningen på en klassik linjär modell för fortbildning där det antas 
att förändring i praktiken sker i riktningen ”kunskapsdomän” till 
”praktikdomän”? Eller är det i enlighet med de som påstår att förändring sker i 
riktningen ”praktikdomän” till ”kunskapsdomän” (Clarke & Hollingsworth, 
2002). Förstått utifrån dessa begrepp innebar fortbildningen först ändringar i 
kunskapsdomän (ändring av syfte och dess konsekvenser) sedan ändringar i 
praktikdomän (undersökande aktivitet i det faktiska klassrummet). Därmed har 
den klara drag från en klassik linjär modell. I fortbildningen ansågs det som 
viktigt att lärarna deltog i en nedanifrån-och-upp process (Keys & Bryan, 2001) 
Genom att konstruera modulerna i grupp kunde de reflektera över innebörd 
och utveckla en gemensam förståelse för undervisningssekvensen (Boreham, 
2000). Lärarna fick möjlighet att översätta det nya till den egna 
klassrumssituationen, reflektera över vad och hur det befintliga kunde anpassas 
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till det nya, samt reflektera över ämnesinnehåll integrerat med pedagogiska 
frågor (Harrison et al., 2008). Lärarna fick då förutsättningar för att reflektera 
över praktiken i relation till en gemensam förståelse. I denna fortbildning var 
det en förståelse av allmänbildningsuppdraget som var utgångspunkten. Ifall 
fortbildningen skulle vara av gemensam undersökning av detta syftes 
konsekvenser för undervisningen behövde de en gemensam utgångspunkt att 
reflektera utifrån. Däri bestod av att vara mest möjligt medveten om skilda 
syften och anpassa aktiviteten efter detta.  

Utfallet i klassrummet har inte varit objekt för denna studie. Däremot inte sagt 
att detta är ointressant. Frågan om olika grupper som redovisade olika grad av 
medvetenhet skilde sig är intressant och viktigt. Hur modulerna var 
konstruerade framstod som likartat. Frågan är om, och i så fall hur, 
undervisningen påverkas ifall syftena skiljs åt. Risk finns för oöverenstämmelse 
mellan lärandeinnehåll och aktiviteten. Det gör skillnad ifall syftet är att 
undervisa ett generellt ämnesinnehåll med hjälp av undersökande 
undervisningsmetoder eller om den undersökande aktiviteten är ett sätt att 
undervisa ett specifikt ämnesinnehåll om naturvetenskapliga praktiker 
(Gyllenpalm et al., 2010b). Här antas att medvetenhet om syftet påverkar 
aktiviteten: överenstämmelse mellan syfte, innehåll och aktivitet är centralt. Men 
detta är en fråga som skulle kunna undersökas empiriskt. Att alla grupper inte 
explicit gav uttryck för medvetenhet om skilda syften och kopplingar mellan 
syfte, innehåll och aktivitet visar att detta är komplext. Dock är det inte ett 
argument för att inte ta frågan på allvar. Tvärtom, det blir ett argument för att 
ta frågan på ännu större allvar. Den som är medveten om syften, har en karta 
som kan visa vägen, har man inte det, går man lätt vilse. Medan läroplaner 
kommer och läroplaner går, brukar det mesta i undervisningstraditionen bestå. 
Fler läroplaner kommer komma och lika många kommer gå, dock är det 
undervisningstraditionen som i slutändan formar det vi kommer få.  
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När läroplan och tradition möts

Grundskolans läroplan för naturämnena betonar laborativt undersökande arbete 
i syftet att utveckla elevers kritiska tänkande medan undervisningstraditionen 
betonar laborationer i syftet att ge ökad förståelse för ämnesinnehåll. Syftet med 
denna avhandling var att undersöka hur detta glapp gestaltar sig i senare delen 
av grundskolan och hur detta glapp kan överbryggas. I delstudie ett utforskades 
lärares sätt att tillmötesgå förväntningar om undersökande arbete. Två strategier 
identifierades: hybridisering (befintliga laborationer omformades) och imitering 
(nationella prov härmades). Det finns risk för att dessa aktiviteter framställer 
naturvetenskapliga praktiker på ett sätt som ger begränsade förutsättningar för 
kritiskt tänkande i vardagsliv. I delstudie två utforskades möjligheten av att 
använda spänningar mellan läroplan och laborationstradition som utgångspunkt 
för att överbrygga glapp mellan läroplan och tradition. Spänningar synliggjordes 
och var utgångspunkt för förhandling om syften med laborationer. Resultatet 
visade att två utav totalt tre grupper i slutändan explicit skiljde på olika syften 
med olika laborativa aktiviteter. Detta indikerar att laborationstraditionen är 
en viktig faktor, värd att ta med i beräkningen, när undersökande arbete ska 
införlivas.
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