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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om kommunikation mellan föreläsare och studenter vid en 

lärarutbildningskurs i naturvetenskap som riktar sig mot yngre åldrar. I arbetet 

presenteras en studie av hur väl studenter kunde återge innehållet i tre föreläsningar, dels 

enskilt och dels efter gruppdiskussioner. Syftet med studien var att få större insikt i om 

det förekom ”förståelseklyftor” mellan lärarna och studenterna på inriktningen, och om 

dessa kunde överbryggas med hjälp av gruppdiskussioner. I studien fick studenterna efter 

varje föreläsningstillfälle till uppgift att individuellt göra en skriftlig sammanfattning (2-3 

meningar) av vad föreläsningen handlat om, samt beskriva de tre viktigaste budskapen i 

varje föreläsning. Studenterna arbetade därefter gruppvis med samma uppgifter för att 

den här gången komma fram till ett gemensamt svar. Studenternas skriftliga svar – både 

de enskilda och de gruppvisa - kategoriserades sedan enligt hur väl de stämde överens 

med föreläsarens beskrivning av den egna föreläsningens centrala innehåll och tre 

viktigaste budskap. En jämförelse gjordes också mellan studenternas individuella och 

gruppernas gemensamma svar.  

 

Sammanfattningsvis kunde man av resultaten se att studenterna relativt väl kunde 

redogöra för det innehåll och budskap som föreläsaren avsett att förmedla, men att de 

efter gemensamma diskussioner i de flesta fallen kommit ännu närmare. De fall där 

studenterna inte tillsammans kunnat resonera sig fram till en beskrivning som bättre 

sammanföll med föreläsarens beskrivning berörde moment med ett abstrakt innehåll. 

Slutsatsen blir att strukturerade gruppdiskussioner i kombination med skrivuppgifter 

mycket väl kan vara gynnsamma för fördjupad förståelse och därmed är väl värda att 

lägga ner tid på. Men för att fånga upp missförstånd rörande mer abstrakta momenten 

krävs en uppföljning där studenterna inte arbetar på egen hand. Vidare föreslås att mer tid 

sätts av dels till att bättre skola in studenterna i ett (natur)vetenskapligt tankesätt, dels till 

att diskutera med studenterna om deras egna inställningar till sitt studieprojekt. Detta för 

att bättre förbereda dem för ett arbete i en förskola som svängt från att vara en främst 

vårdande plats till att också vara en plats för grundläggandet av ett livslångt lärande. 
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1. Inledning 
 

Under 2005 var jag delaktig i undervisningen på inriktningen Natur och skapande 40p för 

blivande lärare på Örebro universitet. Inriktningen syftar till att ge studenterna kunskaper 

och erfarenheter som krävs för att jobba med natur- och bildämnena med barn i lägre 

åldrar. Undervisningen är utformad så att praktiska moment (exkursioner, laborationer, 

kreativa övningar, gruppdiskussioner) och teoretiska moment (föreläsningar, studiebesök, 

självständiga uppgifter) varvas. Inriktningens tyngdpunkt ligger på det 

naturvetenskapliga innehållet. Insprängt under året förekommer två perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning á fem veckor. 

 

Till de exkursioner som hölls under delkurs 4 på våren 2005 ombads studenterna att föra 

dagbok över sina upplevelser och tankar vid varje exkursionstillfälle. Instruktionerna för 

dagboken var mycket öppna och inte mer preciserade än att tankar och upplevelser skulle 

skrivas ner. Vid genomläsningen av dagboksanteckningarna uppdagades det att 

majoriteten av studenterna beskrev exkursionerna genom att räkna upp arter de sett och 

sedan tillfoga en rent känslomässig beskrivning av helhetsupplevelsen (”en mysig dag” 

alternativt, ”regnigt och kallt, borde tagit med mig vantar”).  Många anmärkte också att 

de arter de sett var ”nyttig repetition inför duggan” (en liten arttest). Några beskrivningar 

av dagen var rena beskrivningar av dagens schema (först gjorde vi det, sen gjorde vi 

det…). Endast ett fåtal studenter beskrev exkursionen ur ett naturvetenskapligt perspektiv 

genom att t.ex. jämföra olika biotoper (t.ex. äng, skog eller sjöstrand) med varandra eller 

att se samband mellan arters utseenden och biotopen vi besökte.  

 

Om dessa dagboksanteckningar verkligen reflekterade vad studenterna upplevt blev syftet 

med exkursionerna inte uppfyllt. Tanken med exkursionerna var att de skulle få en vana 

att vistas ute i naturen samt att de skulle försöka knyta an upplevelserna ute med 

faktakunskaper som de stött på i andra moment på kursen. Exkursionerna skulle m.a.o. 

vara ett tillfälle för reflektion över det de upplevde ur ett naturvetenskapligt perspektiv, 

och dagboksskrivandet skulle stimulera dem att forma egna tankar om detta. Vad vi hade 
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önskat oss var alltså att de så att säga skulle sätta på sig de naturvetenskapliga 

glasögonen, och betrakta världen genom dessa under exkursionerna. Detta kunde man 

inte alls avläsa i dagboksanteckningarna utan de naturvetenskapligt inriktade 

noteringarna som förekom var i majoriteten av fallen detaljer ryckta ur sitt sammanhang.  

Givetvis kan dagboksanteckningarnas innehåll bero på hur dagboksuppgiften var 

utformad. Den öppna instruktionen kan ha gjort att vissa uppfattade uppgiften som en 

kontroll av att de hade varit aktiva (uppräknandet av arter), och andra som en 

dagboksanteckning om upplevelsen som sådan. En försiktig tolkning är dock att 

totalupplevelserna av exkursionerna var av mer personlig och känslomässig karaktär, än 

att man såg det som ett tillfälle till att skapa egen kunskap om naturen. Man tittade helt 

enkelt på lite arter, gjorde det man skulle (enligt läraren) och njöt av att vara ute i naturen 

– om vädret var bra.  

 

Utifrån detta började vi i lärarlaget (återigen) fundera på hur olika man som lärare och 

student kan uppfatta ett undervisningstillfälle och de fenomen som aktualiseras där. I 

exemplet ovan gällde det en exkursion, men det kunde lika gärna ha handlat om en 

föreläsning och dess innehåll. Följdfrågan som ofelbart uppstod då blev: hur gör man 

något åt detta?  

 

Varje individ går in i en inlärningssituation med sina egna förkunskaper och 

föreställningar om hur världen är beskaffad. Det vi upplever i en inlärningssituation blir 

därmed färgat av detta. Vi som undervisar har en gedigen bakgrund inom biologi och 

naturvetenskap och känner oss hemma där. Vi tolkar därmed vår omvärld via ett synsätt 

som starkt färgas av den naturvetenskapliga världsbilden. Så är det inte för våra 

lärarstudenter. De har alla var och en sin egen världsbild, och högst troligt är det ingen 

eller få av dem som är färgade av den naturvetenskapliga världsbilden. De har heller inte 

sökt till inriktningen ”Natur och skapande” för att få en naturvetenskaplig världsbild, utan 

för att få kunskaper och erfarenheter som gör det möjligt för dem att arbeta med natur- 

och bildämnena med barn i lägre åldrar. Ur den synvinkeln var det kanske inte så konstigt 

att studenterna och lärarna på Natur och skapande tolkar in helt olika syften med ett 

undervisningstillfälle. Man kan då givetvis fråga sig om detta är ett stort problem. Räcker 
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det inte med att studenterna får en vana av att vara i naturen och lär sig lite namn på 

vanliga djur och växter? Måste de verkligen kunna se och förstå komplexa samband i 

naturen de vistas i? Är ambitionen med kursen verkligen att de ska bli naturvetare? 

Svaret blir nja. Ja, om man ser det ur vinkeln att vi vill att studenterna ska skaffa sig en 

gedigen kunskapsbas inom det naturvetenskapliga området och att de ska skolas in i det 

naturvetenskapliga tänkandet. Nej, om man ser det ur vinkeln att kursen också syftar till 

att ge studenterna inspiration, kunskaper och verktyg för sitt kommande yrke.  

 

För att uppnå detta integreras didaktiska frågor som ”vad väljer man att undervisa om och 

varför” i samtliga kursmoment. Vi använder också ofta naturen som undervisningsrum 

eftersom vi tror att en vana att vistas i naturen, och att trivas med det, i sig är en drivkraft 

till att vilja och våga bedriva undervisning utomhus. Ur det perspektivet är de personliga 

upplevelserna vid en exkursion inte alls oviktiga. Men dagboksanteckningarna antydde 

att exkurstillfällena tenderade att tippa över till att bara vara en personlig upplevelse för 

många studenter, mer eller mindre frikopplat från det naturvetenskapliga perspektivet, 

vilket inte var meningen. Det uppfattade vi som ett problem. 

 

Skillnader mellan vår och studenternas uppfattning av exkursionstillfällets innehåll är ett 

typiskt exempel ett centralt problemområde som beskrivs och problematiseras inom 

fenomenografin. Inom denna ansats är man inriktad på relationen människa-omvärld, och 

utgår från att individen alltid möter sin omvärld mot någon bakgrund (Marton, Dahlgren, 

Svensson och Säljö 1999). Fenomenografins synsätt att ingen människa närmar sig en 

inlärningsuppgift med ett tomt huvud, sammanfaller också med den konstruktivistiska 

ansatsen inom pedagogiken. Enligt denna ansats påverkar våra förutfattade meningar det 

vi upplever i en inlärningssituation och vi konstruerar ny kunskap med utgångspunkt från 

det vi redan kan. Vad vi kan lära oss i en undervisningssituation blir därmed en produkt 

av dels det vi redan vet, och dels det nya vi fångar upp.  

 

Våra kommunikationsproblem med studenterna är inte på något sätt unikt. 

Kommunikationsproblemen mellan lärare och elever/studenter inom den 

naturvetenskapliga undervisningen är väl kända (Strömdahl 2002). Att lära sig 
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naturvetenskap handlar inte bara om att lära sig nya ord och fenomen. För att riktigt 

kunna tillgodogöra sig biologi, kemi och fysik måste man förstå ett sätt att tänka som är 

helt skilt från det vardagliga sättet. Man måste också skolas in i ett visst angreppssätt när 

det gäller att ta reda på hur saker och ting förhåller sig till varandra i naturen. Man måste 

få förståelse för, och kunna använda sig av den naturvetenskapliga metoden där man 

försöker inordna det man betraktar i samband och helheter. Det var detta förhållningssätt 

vi saknade hos våra studenter. Förutom att det hindrade dem från att få ut så mycket mer 

från exkursionerna var själva frånvaron av eget sökande efter samband och helheter 

också oroande. Studenterna på ”Natur och skapande” ska bli lärare för små barn som 

håller på och skapa sig en världsbild. De ägnar därför spontant mycket tid åt att 

undersöka omvärlden och i sitt undersökande lägger de grunden för sitt livslånga lärande. 

Lärarna för barn i yngre åldrarna blir därmed aktivt inblandade i barnens 

undersökningsstrategier, och har möjlighet att påverka dessa genom sitt eget 

förhållningssätt. Att ha förmågan att söka se samband och helheter i den information man 

får om världen är en hörnpelare i en lyckad inlärningsstrategi. Därmed borde det vara ett 

förhållningssätt som framförallt studenter som tänker sig att arbeta med yngre barn bör 

behärska. I boken Inlärning och omvärldsuppfattning presenterar Marton m.fl. (1999) en 

undersökning som tydliggör vikten av att kunna tillgodogöra sig en helhetssyn för att 

lyckas med inlärning. I försöket jämfördes inlärningsstrategierna hos studenter som 

lyckades väl med strategierna hos studenter som inte lyckades med sina studier. 

Studenterna läste pedagogik, statskunskap eller nationalekonomi. Det visade sig att de 

som lyckades oftast hade en s.k. holistisk inlärningsstrategi, medan de som inte lyckades 

oftast (men inte alltid) använde sig av en s.k. atomistisk strategi. Den holistiska strategin 

går ut på att man relaterar, strukturerar och organiserar de olika delarna av innehållet för 

att nå fram till en helhetsuppfattning. Den grupp av studenter som förhåller sig holistiskt 

till inlärningsmaterialet är inte så bundna och begränsade till att lära in bit för bit, utan de 

griper över större bitar, tänker tillbaka och relaterar till innehåll som står på olika ställen i 

en text eller i olika källor. Den holistiska strategin har stora likheter med det man brukar 

kalla djupinlärning. I motsats till holisterna är studenter med atomistisk inlärningsstrategi 

främst inriktade på delar av innehållet i t.ex. en text. De tar en bit i taget och försöker lära 

in dem var för sig och ordningen mellan bitarna. Den atomistiska strategin har stora 
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likheter med det man brukar kalla ytinlärning, och har visat sig inte vara lika effektiv som 

inlärningsstrategi. Av det vi kunde se från exkursionsdagböckerna hade större delen av 

våra studenter en atomistisk strategi för sin inlärning. Insekter var t.ex. bra att lära sig 

inför en kommande dugga, inte intressanta som en del i en ekologisk helhet.  

 

Med hänsyn till ovanstående resonemang ändrades upplägget till nästkommande kurs 

något så att studenterna på Natur och skapande inledningsvis skulle få öva sig på att 

sortera ut detaljer från helheter i inlärningsmaterialet. Upplägget var att de efter varje 

föreläsning fick till uppgift att med egna ord skriftligt uttrycka vilka helheter och centrala 

budskap de uppfattat. Eftersom detta gjordes skriftligt erhölls också ett datamaterial 

utifrån vilket en analys kunde göras av hur väl deras uppfattningar av föreläsningarnas 

helheter och centrala budskap överensstämde med föreläsarnas uppfattningar. Efter 

föreläsningarna fick studenterna även tillfälle att diskutera föreläsningarnas innehåll i 

grupp. Även detta skrevs ned och därmed fick jag också en möjlighet att se om 

gruppdiskussioner hade en positiv inverkan på studenternas förmåga att se 

föreläsningarnas helheter och centrala budskap.  
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3. Bakgrund 
I Vetenskapsrådets rapport Lärande och undervisning i naturvetenskap (Helldén 2005) 

skriver man att lärande alltid är lärande av någonting, och att detta någonting – 

lärandeobjektet, eller vadaspekten - måste vara väldefinierat. Vidare skiljer man på det 

avsedda (intended) lärandeobjektet och det konstituerade (enacted) lärandeobjektet. Man 

skiljer på dessa eftersom lärarens uppfattning av lärandeobjektet inte nödvändigtvis måste 

vara liktydigt med det eleven/studenten uppfattar. Tolkningen av vad som är det egentliga 

lärandeobjektet i en viss lärandesituation kan påverkas av många faktorer eftersom 

lärandeobjekt alltid förekommer i en viss situation, och förståelsen av själva situationen 

inte kan särskiljas från förståelsen av själva objektet. Hur läraren arrangerar innehållet 

och arbetet kring det aktuella objektet (lärandets akt, eller huraspekten) kommer alltså 

också att påverka hur objektet tolkas av den lärande. Hur objektet gestaltas i kursböcker, 

kursbeskrivningar och andra för sammanhanget viktiga dokument ger också utrymme för 

tolkningar. En av lärarens uppgifter blir därmed att kommunicera med de lärande på ett 

sätt som gör att det avsedda lärandeobjektet blir entydigt med det konstituerade 

lärandeobjektet. En väl fungerande kommunikation om lärandeobjektet är alltså enligt 

min mening nödvändig i en lärandeprocess. Om min avsikt som lärare är att t.ex. 

förmedla vissa centrala begrepp och principer, måste det också vara tydligt för studenten 

för att lärande ska kunna ske. 

 

Ett undervisningsområde där det har visat sig ofta finnas kommunikationsproblem mellan 

lärare och elever/studenter är inom den naturvetenskapliga undervisningen (Strömdahl 

2002). Därför har intresset för hur undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena ska 

bedrivas ökat under det senaste decenniet. Inledningsvis fokuserades denna forskning på 

studier av hur förståelse för naturvetenskapliga fenomen utvecklas hos individer. Men 

med åren har denna forskning alltmer förskjutits till forskning om hur förståelsen 

utvecklas via kommunikation i ett socialt sammanhang (Helldén 2005). Därmed har den 

ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskapen gjort en vändning där man alltmer 

fokuserar på lärande ur ett s.k. sociokulturellt perspektiv. Ur detta perspektiv, som har 

sina rötter i Vygotskijs teorier om kommunikation och lärande (Vygotski 1962), förstår 

människor fenomen utifrån det sociala sammanhang och de erfarenheter hon eller han har 
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med sig. Utifrån det perspektivet blir det då viktigt att inte bara kommunicera med elever 

och studenter om naturvetenskapliga fenomen, utan också om den naturvetenskapliga 

diskursen (Schoultz, 2000, Strömdahl 2002, Helldén 2005), d.v.s. de lärande behöver 

kommunicera om det naturvetenskapliga sättet att varsebli världen. 

 

Kommunikationsproblemen inom just naturvetenskaplig undervisning uppstår av flera 

skäl. Framförallt är sättet att tänka och resonera inom naturvetenskapen olikt det 

vardagliga sättet att resonera (Strömdahl 2002). Inom naturvetenskapen förutsätts en 

förståelse för ett abstrakt tänkande eftersom man försöker förklara världen med ett 

reducerat och modellorienterat angreppssätt. Att information ska vara uppbyggt utifrån 

data som testats och granskats kritiskt, fritt från eget tyckande, är också viktigt. Målet är 

ju att få fram principer och lagar som ska gälla oavsett vem som använder sig av dem. 

Därmed blir inte alltid sambandet mellan den vardagligt upplevda världen och den 

naturvetenskapliga modellen så enkel, utan ofta abstrakt och strider ibland mot väl 

invanda tankemönster. Framförallt gäller detta för fysiken vars lagar förutsätter att man 

utgår från en så starkt reducerad bild av verkligheten att det beskrivna blir ”overkligt”. 

Den naturvetenskapliga förklaringen framstår därmed också ofta som träig och 

känslokall, något som inte går att ifrågasätta eller relatera känslomässigt till (Sjöberg 

2000).  

 

Fysiken är som sagt det naturvetenskapliga ämne som oftast uppfattas som 

svårtillgängligt. Men även inom biologin finns många exempel på moment som inte kan 

förstås om man inte accepterar ett abstrakt tankemönster. Att växterna inte äter mat med 

rötterna, utan gör sin egen mat genom att ”äta” luftens koldioxid strider t.ex. mot många 

människors sunda förnuft. Hur ska man förstå att man kan äta luft, och bygga upp sin 

kropp av det som inte ens syns? Att biomassan i en stor tall därmed till 99 % byggs upp 

av materia tagen från luften (koldioxid) strider mot all mänsklig intuition, men som 

naturvetenskaplig förklaring är det helt korrekt. Vid en inlärningssituation inom 

naturvetenskapen måste man med andra ord vara medveten om dels det tankesprång 

novisen behöver göra från sina invanda föreställningar (man kan inte äta luft), och dels 

hur det abstrakta (osynliga molekyler) kan förstås. Förutom problemet med abstrakt och 
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modellorienterat tänkande används också inom naturvetenskapen begrepp som i vardagen 

betyder en sak men i naturvetenskapliga sammanhang något helt annat. Standardexemplet 

på detta är beteckningen ”surt” som i vardagligt språk kan beskriva ett sinnestillstånd, en 

smak eller grad av fuktighet i något. Inom naturvetenskapen betyder det istället hög 

koncentration av H+ joner, d.v.s. lågt pH, något som är som upplagt för missförstånd 

(Östman 2002). 

 

Att socialiseras in i den naturvetenskapliga världsbilden kräver sammanfattningsvis att 

man utöver inlärningen av en hel del nya faktakunskaper och begrepp också måste bli 

hemtam i ett nytt grundläggande antagande om hur världen är uppbyggd, och hur man 

försöker förstå den. Forskning visar att man för att kunna uppnå detta behöver tid och 

tillfällen att kommunicera mycket både med lärare och med varandra om det som 

behandlas i de teoretiska momenten. Bakgrunden till detta är att man genom att 

kommunicera med sig själv, och med andra människor tvingas testa sina egna tankar, och 

samtidigt får man möjlighet att ta del av andras. Eller med Säljö och Wyndhamns ord;  
 

”Det är genom att föra resonemang där vi blir uppmärksamma på att det finns en spänning, och ibland 

ett motsatsförhållande, mellan vår vardagliga förståelse och den som vetenskapen använder, som 

lärande blir möjligt.”  
(Strömdahl 2002, s 40) 

 

I sociokulturella sammanhang använder man ett speciellt begrepp för den utökade 

möjlighet till lärande som en individ får när den har en möjlighet att utbyta tankar med 

andra människor, - den utökade utvecklingszonen (”zone of proximal 

development”)(Vygotski 1962). Vilken typ av undervisningsupplägg man som lärare 

väljer påverkar alltså i vilken grad en student får tillgång till denna utökade 

inlärningszon. 

 
Det finns redan en hel del skrivet om de vanligaste undervisningsformerna inom det 

naturvetenskapliga området ( Dimenäs & Sträng 1996, Strömdal 2002). Där framgår det 

att den ”klassiska undervisningen” är det vanligaste sättet att genomföra undervisning, 

speciellt under de senare åren (gymnasieskolan och universitetsnivå). Kännetecknande 
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för denna undervisning är som Dimenäs & Sträng (1996) uttrycker det att ”läraren leder 

eller styr undervisningen genom att själv vara aktiv i ”genomgångar” eller som många 

säger: ”läraren tar upp saker” i sin undervisning”. Den klassiska undervisningen 

innefattar också att läraren har demonstrationer, eller arrangerar laborationer, vilka i så 

fall styrs av läraren eller läromedlet. Den ”klassiska metoden” har på senare blivit hårt 

kritiserad för att skapa en situation som bara stimulerar till reproducerande av fakta 

istället för uppmuntran och stöd för eget tänkande och djupinlärning. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv saknar den klassiska undervisningsformen den möjlighet till 

kommunikation som är nödvändig för en god inlärningssituation. Mot detta argumenterar 

andra att en viss typ av kunskaper kan man bara få via denna traditionella metod som 

också inkluderar ren memorering och råplugg, samt en tydlig styrning av läraren (Enkvist 

2000). Andra återigen hävdar att det inte behöver finnas någon konflikt mellan den 

klassiska metoden och en sociokulturell ansats (Ingelstam 2004). Vad man lär sig av en 

laboration har t.ex. visat sig vara starkt beroende av i vilken grad läraren deltar som både 

regissör och samtalspartner, och att läraren och eleven/studenten kan mötas på ett 

gemensamt plan (Helldén 2002, Strömdahl 2002). 

 

En undervisningsform som är sparsamt förekommande inom den naturvetenskapliga 

undervisningen är gruppdiskussionen. Detta trots att det finns studier som visar att den 

undervisningsformen har en klart positiv inverkan på en individs möjligheter att nå längre 

i sitt lärande i naturvetenskap (Mason 1998; Ritchie & Tobin 2001), framförallt om det 

finns en tydlig struktur som underlättar reflektion (Harlen 1999).  Något som också sällan 

används inom naturvetenskapliga ämnen är diskussioner i mindre grupper kombinerat 

med strukturerat skrivande. Genom att skriva blir tankarna synliga. Skrivandet hjälper 

oss därmed att se nya sammanhang och associationskedjor men också att avslöja 

motsägelser och bristande förståelse i vårt eget resonemang (Dysthe, Hertzberg & 

Løkensgard 2002). Därmed kan skrivandet hjälpa en att uppnå en djupinlärning istället 

för ett ytligt lärande. Det är därför inte konstigt att diskussioner i mindre grupper i 

samband med ett strukturerat skrivande har visat sig ge bra resultat, speciellt för 

lågpresterande elever (Helldén 2005). Strukturerat skrivande i samband med 

naturvetenskaplig undervisning borde därmed vara en effektiv undervisningsmetod med 
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tanke på behoven av att pröva sina egna tankar och se nya sammanhang. Ett dilemma 

som emellertid har visat sig när elever fritt får skriva i naturvetenskap är att de snabbt 

tappar fokus på de idéer som skrivandet skulle behandla. Precis som för 

gruppdiskussioner krävs alltså strukturerad handledning från en lärare för att 

undervisningsmetoden ska leda till lärande (Helldén 2005). 

 

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att utrymme för kommunikation mellan lärare 

och studenter/elever bör kombineras med föreläsningar och praktiska moment inom 

undervisning i naturvetenskap. För den undervisning som föreliggande studie gäller, 

tillkommer dessutom ytterligare en aspekt på lärande i naturvetenskap; lärandet sker hos 

någon som i sin tur förutsätts kunna skapa en god lärandesituation för andra. Det finns 

relativt få publicerade studier om hur den naturvetenskapligt inriktade lärarutbildningens 

utformning påverkar studenternas framtida förmåga att skapa en god lärandemiljö för 

sina elever. Detta gäller särskilt utbildningen av lärare som ska arbeta med yngre barn 

(Helldén 2005).  

 

Ett undantag är avhandlingen Att göra det man kan – en longitudinell studie av hur sju 

lärarstudenter utvecklar sin undervisning och formar sin lärarroll (Lager-Nyqvist 2003). 

I avhandlingen visar det sig att de flesta av lärarstudenterna i undersökningen hade 

negativa erfarenheter av undervisningen i naturvetenskap från sin egen skoltid. Trots, 

eller på grund av, detta hade de mycket goda ambitioner inför sin lärarutbildning om att 

deras elever inte skulle få samma negativa erfarenheter. Förvånande nog föll de trots 

detta oftast tillbaka i sin egen upplevda undervisningsform när de väl kom ut i 

skolpraktiken. I en annan studie (Helldén 2005) framkom att det endast var de 

metodikkurser studenterna gått som verkade ha satt spår i deras senare lärargärning. 

Slutsatsen som dras av detta är som Helldén (2005, s. 70) uttrycker det att;  

 
”lärarutbildningen tydligen inte gett dem som lärarstuderande möjlighet att utveckla sin förmåga att 

skapa en annorlunda undervisning i enlighet med ämnesdidaktiska mål och skolans styrdokument”.  
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Det indikerar enligt min mening att undervisning i naturvetenskap inom lärarutbildningen 

inte bara bör beakta aspekten undervisning av ett naturvetenskapligt innehåll, utan också 

måste beakta att det sätt undervisningen bedrivs på kommer att påverka det sätt 

lärarstudenter kommer att undervisa på själva om vi vill uppnå en förändring i hur lärare i 

skolor undervisar naturvetenskap. Uppgiften att föregå med gott exempel är med andra 

ord av stor vikt. Risken/chansen att de gör som vi gör är tydligen stor.  

 

För att sammanfatta ovanstående kan man säga att kommunikation lärare och 

elever/studenter emellan är av stor vikt inom undervisning av naturvetenskapliga ämnen 

där kommunikationen ofta faller på att lärarens och elevens/studentens referensramar och 

språkbruk skiljer sig. Det avsedda lärandeobjektet blir därmed inte entydigt med det 

konstituerade lärandeobjektet. Med andra ord; man pratar förbi varandra. Följden kan bli 

att studenterna inte förmår uppfatta vad inlärningssituationen var avsedd att vara. 

Konsekvensen blir då ofta att komplexa resonemang inte uppfattas och att 

eleven/studenten inte förmår urskilja vad som är helheter och vad som är detaljer. Ett sätt 

att överbrygga denna förståelseklyfta skulle kunna vara att i kursbeskrivningar och 

styrdokument vara tydligare med vad som är lärandets objekt. Detta kommer till stor del 

uppfyllas i samband med att kursbeskrivningar i enlighet med Bolognaprocessen från och 

med 1 juli ska formulera lärandeobjekten i form av lärandemål. Ett annat sätt att 

överbrygga skillnader i uppfattningar om lärandeobjektet skulle kunna vara att ge 

utrymme för fler inslag av skriv- och grupparbeten strukturerade av läraren. Detta skulle 

ge eleverna/studenterna tillfälle att kommunicera om kunskapsstoffet vid sidan om de 

traditionella föreläsningar och praktiska momenten.  
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3. Syfte och frågeställning 
 

I det här arbetet vill jag skapa mig en bild av hur väl studenter på en naturvetenskaplig 

kurs kan återge de centrala budskapen i tre föreläsningar, dels enskilt och dels efter 

gruppdiskussioner. Syftet med detta är att identifiera eventuella ”förståelseklyftor” 

mellan läraren och studenterna, och undersöka om dessa kan överbryggas med hjälp av 

gruppdiskussioner. 

 

Här kan det finnas anledning att stanna upp lite och klargöra vad jag menar med ett 

centralt budskap och varför jag anser att det är av så stor vikt att studenterna på Natur 

och skapande kan återge detta efter en föreläsning. Med centralt budskap menar jag det 

innehållsliga fokus som läraren tänkt sig. Exempel på centrala budskap kan vara helheter, 

generella teorier, principer, sammanhang och begrepp som ofta används. Inom den s.k. 

vinterbiologin kan dessa rymmas i den naturvetenskapliga beskrivningen av skillnaden 

mellan varm och kall materia eller sambandet mellan stor kroppsvolym – små 

värmeförluster/liten kroppsvolym stora värmeförluster. Om man för tillfället berör ämnet 

hur insekter överlever vintern kan det också vara centralt att gå igenom principen för 

indelning av djur. Svaren på frågorna ”vad är karaktärsdragen för en insekt?” och ”Enligt 

vilka principer sorteras djur?” kan då vara två centrala budskap. 

Anledningen till att jag anser det vara av så stor vikt att studenterna på Natur och 

skapande kan återge detta efter en föreläsning är att de i likhet med andra som inte är 

vana med den naturvetenskapliga diskursen har problem med att strukturera upp 

faktainnehåll enligt vad som är detaljer och vad som är helheter. Som ”nybörjare” inom 

naturvetenskapen är det viktigt att lära sig se vad som är helheter och vad som är detaljer 

eftersom det inom naturvetenskaplig utbildning finns ett stort problem som vi kallar 

”stoffträngsel”. Nya rön produceras med en svindlande takt och biologi-, kemi- och 

fysiklärare har ett tufft jobb med att få med både ”det gamla” och ”det nya”, vilket ofta 

resulterar i kurser där elever och studenter till slut översvämmas av detaljer. Om man 

som student övas på att söka en helhetsförståelse inom vilken man kan sortera in nya 

detaljer kan man lättare navigera i havet av detaljer. Därmed får man också lättare att 

applicera kunskapen i nya situationer (Marton m.fl. 1999, Dysthe m.fl. 2002). En viktig 
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uppgift för lärare i naturvetenskapliga ämnen är därför enligt min mening att hjälpa 

studenterna att upptäcka de grundläggande strukturer som behövs för att kunna tänka 

själv om ämnet, eller som Bruner uttrycker det; 

 
Learning should not only take us somewhere; it should allow us to go further more easily 

(Bruner 1996, s.17) 

 

Hur kan man då förstå begreppet grundläggande struktur? I det här arbetet använder jag 

begreppet om den ”röda tråd” eller ”inneboende ordning” som finns mellan delarna i en 

viss helhet. En struktur inom biologiämnet är t.ex. att allt liv på jorden till största delen är 

uppbyggda av samma grundämnen, kol, syre, väte och kväve. Har man förstått det kan 

man lättare förstå att vi alla sitter ihop i en näringsväv, eftersom vi behöver samma 

resurser. Delarna i den helheten kan sedan vara organismers olika strategier att få tag på 

dessa grundämnen ( äta andra organismer, eller fånga kol från luftens koldioxid via 

fotosyntesen). Strukturen ska alltså vara ryggraden utifrån vilken man kan ge ett 

sammanhang åt delarna. Förmedla strukturen kan man vidare enligt min mening göra på 

två sätt; dels genom att själv vara strukturerad, d.v.s. vara medveten om vilket 

lärandeobjekt man vill förmedla, och vad det är som är de sammanhållande 

principerna/strukturerna inom lärandeobjektet, och dels genom att hjälpa studenterna att 

öva sig på att söka strukturer via ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett sätt att göra det 

senare var att just stimulera studenterna att uppmärksamma föreläsningars röda tråd, eller 

centrala budskap. 

 

Mina frågeställningar var: 

1) hur väl överensstämmer de två föreläsarnas uppfattningar av föreläsningarnas centrala 

budskap med studenternas uppfattningar?  

 

2) på vilket sätt förändras studenternas individuella uppfattningar av ovanstående efter 

gruppdiskussioner? Överensstämmer de bättre eller sämre med föreläsarens uppfattning 

efter gruppdiskussionen jämfört med före?  
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En fråga som man kan ställa sig, innan vi går vidare är varför studenternas inlärning 

skulle gynnas av gruppdiskussioner? Som sagts ovan finns det viss forskning som tyder 

på detta. Utgångspunkten är att människor är gruppvarelser. Det är få saker vi gör som 

inte är påverkat av andra eller avsedda att påverka andra. Av det kan man dock inte dra 

slutsatsen att beslut som fattats gemensamt av en grupp alltid blir det rätta eller det bäst 

genomtänkta. Hur beslut och gemensamma produkter faller ut beror på gruppens struktur 

och på den process som sedan sker i gruppen i kombination med den uppgift de är satta 

att lösa (Nilsson 2005). Gruppens struktur, formas av de individer som formar gruppen, 

d.v.s. vilka värderingar, förkunskaper och mål de som individer har. Den delen är relativt 

synlig och det går ofta att förutsäga beteenden som kommer sig av den sociala identitet 

och kunskapsbakgrund som personerna i gruppen har. Processerna i gruppen och vilken 

gemensam produkt de kan skapa är svårare att förutsäga.  

 

I mitt fall var grupperna relativt homogena kunskapsmässigt med tanke på den uppgift de 

fått, de var alla ”nybörjare” i det naturvetenskapliga fältet. De var också med några 

undantag i samma ålder och dominansen av kvinnor var betydande. Frågan var om de 

som utifrån sett hade så liknande bakgrund gemensamt kunde nå längre. Min 

utgångspunkt här var då det sociokulturella antagandet att om man får en möjlighet att 

utbyta tankar med andra människor, får man också en utökad möjlighet till lärande 

(Vygotski 1962). Själva diskussionerna skulle kunna ge dem ett tillfälle att pröva sina 

egna tankar och se nya sammanhang som de annars inte uppmärksammat. 
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4. Metod 
Historiskt har de vetenskapliga metoderna delats in i kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Starrin och Svensson 1994). Kort sagt kan man beskriva de kvalitativa metoderna som 

metoder som syftar till att gestalta eller karaktärisera något, medan de kvantitativa 

metoderna mera syftar till att ta reda på fördelningen av en egenskap (Larsson1986). Min 

studie ska ses som en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografin. Inom 

fenomenografin vill man beskriva människors uppfattningar av fenomen i omvärlden. I 

mitt fall gör jag en studie av överensstämmelsen mellan studenters och föreläsares 

uppfattningar av tre föreläsningars centrala budskap. Utgångspunkten inom 

fenomenografin är att företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika människor. Det 

mest centrala begreppet inom fenomenografin är därmed just uppfattning. I 

fenomenografisk anda bör man då påpeka att ordet uppfattning kan tolkas på olika sätt. I 

vardagstal används ordet uppfattning ofta för att uttrycka en persons åsikt om något, 

d.v.s. personens uppfattning om ett fenomen. Inom fenomenografin är det emellertid inte 

detta man vill studera utan personens uppfattning av fenomenet. Skillnaden mellan en 

uppfattning om, och en uppfattning av ligger i att det förstnämnda inkluderar en 

värdering av fenomenet, medan det sistnämnda beskriver personens grundläggande 

förståelse av fenomenet (Uljens 1989). Till exempel kan man ha en mängd uppfattningar 

om månens olika faser. Vid fullmåne kan man associera till varulvar och höga födelsetal, 

eller ha uppfatta det som en vacker naturföreteelse. Detta är uppfattningar om månens 

faser. Uppfattningen av månens faser inkluderar istället hur man förklarar månens olika 

faser. Detta inkluderar inte någon känslomässig upplevelse utan hur man som individ 

förklarar att fenomenet uppstår. Vid studier av uppfattningar av månens faser har man 

kunnat påvisa svar som faller inom framförallt tre typer av kategorier, inkluderat den 

vetenskapliga, d.v.s. att vi ser olika stora delar av den upplysta delen av månen beroende 

på jorden, solen och månens inbördes förhållande till varandra (Baxter 1995). De två 

alternativa förklaringarna innehåller förklaringar som antingen anger att något objekt 

(ofta jorden) skymmer månen eller kastar en skugga på månen, samt beskriver att månen 

krymper och växer.  
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Inom fenomenografin kan man också undersöka hur man uppfattar informationen i en 

text eller i en föreläsning. I min studie var jag intresserad av studenternas uppfattningar 

av föreläsningarnas innehåll och centrala budskap. 

 

Inom fenomenografin har man en arbetsordning vars komponenter förenklat kan 

beskrivas som följer (fritt ur Uljens 1989): 

1. Den företeelse i omvärlden som ska studeras väljs ut 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut. Litteraturstudier görs i samband 

med detta. 

3. Ett urval av försöksindivider görs. Individerna intervjuas om sina uppfattningar av 

företeelsen eller det aktuella problemet. 

4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper 

5. De skriftliga utsagorna analyseras och tolkas och kategoriseras sedan baserat på 

likheter och skillnader i de uttryckta uppfattningarna 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier (kategorier av uppfattningar, 

kvalitativt åtskilda) 

 

Jag har i stort följt denna arbetsordning med undantaget att jag inte gjorde några 

intervjuer, utan bad studenterna att skriva ner sina uppfattningar. Punkt fyra utgick 

därmed och analyserna gjordes utifrån de skriftliga utsagorna. I min studie blev de 

ursprungliga punkt fem och sex alltså istället punkt fyra och fem. 

 

4.1 Val av studerade företeelser 
Företeelserna jag valde att studera var innehållet i tre föreläsningar som ingick i 

delkursen Barn möter naturvetenskapen 5p, på inriktningen Natur och skapande på 

Örebro universitet. Inriktningen Natur och skapande syftar till att ge studenterna 

kunskaper och erfarenheter som krävs för att jobba med natur- och bildämnena med barn 

i lägre åldrarna. Kurserna är därmed upplagda så att vi varvar föreläsningar med 

exkursioner, kreativa inslag, laborationer och självständiga arbeten. De tre 

föreläsningarna hade på schemat titlarna ”Vintern ur en naturvetares perspektiv”, 

”Småkryp om vintern” och ”Däggdjur om vintern”. De tre föreläsningarna valdes ut så att 
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två olika föreläsare var berörda, varav jag var en av dem. Föreläsningarna valdes också ut 

så att två av dem var av mer praktisk tillämpad karaktär (arter, ekologiska samband) och 

en var av mer teoretisk karaktär (fysiska och kemiska orsaker till samband och skeenden). 

Föreläsningarna var av klassisk typ, d.v.s. monologföreläsning med inslag av 

diskussioner kring frågor som togs upp av studenterna. Vissa inslag av demonstrationer 

förekom på föreläsningarna som annars mestadels backades upp av OH-bilder och 

anteckningar på whiteboarden.  

 
Det som intresserade mig var studenternas uppfattningar av föreläsningarnas centrala 

budskap och hur väl de stämde överens med föreläsarens uppfattning om samma sak.  

Respektive föreläsning handlade enligt föreläsarna om 1) vilka faktorer som styr vårt 

klimat, 2) småkryp och olika strategier att överleva och 3) anpassningar till ett liv på 

vintern med tyngdpunkt på de svårigheter som just däggdjur har. De tre centrala 

budskapen för respektive föreläsning är i detalj redovisade i Bilaga 1. 

 

Min tanke var alltså att undersöka hur studenterna tolkade föreläsningarnas innehåll och 

centrala budskap eftersom det finns en klar skillnad mellan att möta ett givet 

meningsinnehåll och att skapa meningsinnehållet för företeelsen (Uljens 1989). Vidare 

ville jag undersöka om studenternas uppfattningar av föreläsningarna förändrades efter 

gruppdiskussioner om innehållet.  

 

4.2 Urval av individer och studiens uppläggning 
I fenomenografiska studier har antalet intervjuade personer varierat mellan 10 och 300 

(Uljens 1989). I mitt fall utgjordes försöksgruppen av alla (34 st.) lärarstudenter som 

följde första delkursen ”Barn möter naturvetenskapen 5p”, på inriktningen ”Natur och 

skapande” på Örebro universitet vt. 2006. Det var naturligt för mig att välja just den 

gruppen eftersom det var studenter på samma inriktning som året innan fått oss att 

fundera över kommunikationsproblem mellan lärare och studenter, och 

förmågan/oförmågan hos studenter att på eget initiativ söka helheter i det kursinnehåll 

som presenterades. 2006 års grupp skiljde sig från förra årets på så sätt att 2006 togs 

endast 30 av de ca 70 sökande in, att jämföra med att alla sökande (60) togs in 2005. Ett 
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visst urval hade därmed gjorts i samband med antagningen av gruppen jag studerade, där 

studenter med lägre medelbetyg sorterats bort, jämför med året innan då inget urval gjorts 

alls. 

 

Vid kursstarten v.t. 2006 informerades studenterna om att de efter varje föreläsning skulle 

besvara följande frågor: 

 

1. Vad handlade föreläsningen om? Försök sammanfatta med 2-3 meningar. 

2. Vilka var de tre viktigaste budskapen enligt föreläsaren? 

3. Vilka var de tre viktigaste budskapen enligt dig? 

4. Hur skulle en riktigt bra tentamensfråga, som motsvarar föreläsningen se ut? 

5. Hur skulle svaren till frågan se ut och poängsättas? 

 

Huvudsyftet med frågorna var att hjälpa studenterna att fokusera på föreläsningarnas 

helhet. Genom att begära att frågorna besvarades skriftligt var förhoppningen att de 

skulle stimuleras till den individuella tankeprocess som krävs för att uttrycka sina tankar i 

skrift. Genom att beskrivningarna var skriftliga erhölls också ett underlag som var möjligt 

att analysera med fokus på studenternas uppfattningar om och av föreläsningarna, något 

som skulle kunna vara till stor hjälp i framtida undervisning. Frågorna 1 och 2 var ställda 

så att beskrivningen skulle reflektera studenternas uppfattning av föreläsningens 

naturvetenskapliga innehåll. Hade det varit möjligt för dem att uppfatta de avsedda 

budskapen? De holistiskt inriktade borde ha gjort det, om inga andra hinder fanns. Svaret 

på fråga 3 däremot skulle förhoppningsvis ge en bild av studenternas uppfattning om 

föreläsningen, d.v.s. beskrivningen borde inkludera en personlig värdering. 

Förhoppningen var att svaren till fråga 3 skulle ge en vink om det var så att föreläsaren 

och studenterna hade skilda uppfattningar av vad som var föreläsningens centrala delar. 

Studenten kan mycket väl uppfatta något som centralt i en föreläsning trots att hon eller 

han mycket väl vet att föreläsaren inte hade den uppfattningen. Frågan var alltså ställd 

utifrån en ren nyfikenhet på om det förekom något, och i sådant fall vad, som uppfattats 

som viktigt av studenterna trots att det inte var avsett så. Syftet med frågorna 4-5 var att 

få studenterna att dels reflektera en gång till över vilka delar i föreläsningen som var 
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centrala och viktiga, och därmed viktiga att fråga om på en tentamen, men också för att 

ge dem förståelse för problematiken runt tentamensfrågor som kunskapskontroll. 1 

Frågorna skulle besvaras skriftligt och enskilt vid valfritt tillfälle efter respektive 

föreläsningstillfälle. Studenterna var också medvetna om att deras svar senare skulle ligga 

till grund för de gruppdiskussioner som hölls vid två tillfällen under kursens gång. 

 

Några dagar efter föreläsningarna hölls gruppdiskussioner. Vid gruppdiskussionerna 

delades studenterna in slumpvis i grupper om 4-6 studenter. Uppgiften för studenterna 

var då att utifrån diskussioner med sina egna beskrivningar som underlag, enas om en 

gemensamt svar på alla fem frågorna. Gruppens gemensamma svar lämnades sedan in 

tillsammans med gruppmedlemmarnas enskilda svar. För varje föreläsning svarade också 

föreläsaren på frågorna 1-2 (Bilaga 1).  

 

De processer som pågick i grupperna var mer eller mindre dold för mig som iakttagare. 

Min enda insyn i diskussionerna var mina sporadiska besök för att kontrollera att de inte 

fastnat, jag vet alltså inte i detalj hur resonemangen har förts eller hur stämningen har 

varit i respektive grupp. Vid alla mina besök pågick dock livliga diskussioner i 

grupprummen, oftast så koncentrerat att de inte avbröt diskussionerna för att jag kom in. 

(Detta var också ett mål för mig, att hålla en låg profil och inte vara den som kommer in 

med ”de rätta svaren”). Det syntes vara så att studenterna förstått uppgiften och kände sig 

kompetenta att ta sig an den. Mina ytliga besök gav mig alltså bilden av grupper med 

fungerande kommunikation. Alla grupper kunde också presentera ett färdigt resultat på 

utsatt tid. För att få en bättre insikt i processerna i grupperna skulle djupintervjuer av 

deltagarna, eller inspelning av samtalen under grupparbeten behövts vilket jag av tidsbrist 

inte gjorde. Enligt Nilsson (2005) skapas emellertid en öppenhet och utveckling i 

gruppen om gruppmedlemmarna trivs, får bekräftelse, är effektiva, får möta utmaningar 
                                                 
1 Majoriteten av studenterna på ”Natur och skapande” hade aldrig skrivit en tentamen förut och 

nervositeten inför detta första tentamina var påtaglig i gruppen. Genom att själva konstruera frågor, tänka ut 

”rätt svar” och fundera över poängsättningen kunde vi få igång en dialog runt hur man ställer frågor, vad 

som kan vara relevant att fråga om och hur man bedömer svar. För att minska omfånget på föreliggande 

studie har emellertid bara studenternas svar till frågorna 1-3 sammanställts och bearbetats.  
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och får möjlighet att utvecklas. Möjligtvis kan det goda utslaget av gruppernas arbete i 

det här fallet bero på att de hade en mycket tydlig uppgift som var tillräckligt utmanande 

men inte övermäktig. Bekräftelsen av deras gemensamma arbete fick de genom den 

skriftliga återkopplingen där jag via e-post kommenterade deras egna tentamensfrågor, 

och sedan faktiskt använde en del av dem på ordinarie tentamen.  

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att studenterna inte visste om att deras beskrivning 

skulle användas till en didaktisk studie eftersom jag vid den tidpunkten inte ännu hade 

bestämt mig för att göra någon sådan. Arbetet med frågorna presenterades därmed som en 

övning i att formulera egna tankar och att reflektera över en föreläsnings innehåll. Av 

etiska skäl tillfrågades dock samtliga studenter via e-post om de hade något emot att 

deras svar skulle användas i en didaktiskt studie, när väl beslutet var taget. Ingen av 

studenterna avböjde då att vara med i studien. 

 

4.3 Analys och tolkning av data 

Efter gruppdiskussionerna samlades allt det skrivna materialet in på ett sådant sätt att 

gruppens gemensamma svar och gruppmedlemmarnas individuella svar förvarades 

tillsammans. Dessa texter utgjorde mitt datamaterial. Eftersom svaren lämnades in 

skriftligt, saknas de spontana följdfrågor och klargöranden som förekommer i en egentlig 

intervjutext baserad på samtal mellan två personer. Svaren var dessutom med få undantag 

kortfattade eftersom mina instruktioner till studenterna hade varit att de skulle skriva på 

ett så kortfattat och innehållsligt entydigt sätt som möjligt. Beskrivningen saknar därför i 

stort sett vardagsspråk och liknelser. Allt detta sammantaget har gjort att den extra-

lingvistiska/hermeneutiska tolkningen av texterna som oftast används för att avslöja 

latenta, djupa och symboliska meningar eller innebörder i intervjutexter (Barbosa da 

Silva 1996) inte kunnat tillämpats i mitt fall.  Detta har heller inte varit min avsikt även 

om en djupare förståelse utöver det mest uppenbara och konkreta skulle kunnat vara av 

intresse. Jag har med andra ord inte försökt förstå bakomliggande orsaker till 

uppfattningarna utan jag har gjort en rent lingvistisk tolkning, där jag försökt tolka den 

information som författaren studenten har haft för avsikt att förmedla.   
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Den största tolkningssvårigheten under arbetets gång har varit att svaren innehållit en 

mängd begrepp och uttryck som kan tolkas dels på ett naturvetenskapligt sätt och dels på 

ett vardagligt sätt. Eftersom studenterna i de allra flesta fallen kan betraktas som noviser 

inom naturvetenskapen har jag inte, om man ska vara strikt, kunnat vara helt säker på att 

de naturvetenskapliga begrepp och uttryck de använt sig av har samma mening och 

betydelse för dem som för mig. Bara ett så enkelt ord som ”insekt” väcker säkert helt 

olika associationer hos mig och dem p.g.a. våra olika bakgrunder. I mina tolkningar har 

jag ändå hållit mig till ”rationalitetsprincipen” som anger att man bör visa författaren 

enkel hövlighet genom att förvänta sig att denne vill vara så rationell, konsekvent och 

saklig som möjligt (Barbosa da Silva 1996). Jag har därmed utgått ifrån att studenterna 

verkligen gjort sitt bästa för att sätta sig in i den naturvetenskapliga tolkningen av de 

begrepp och uttryck som hon/han använt i beskrivningen, trots att jag varit medveten om 

att studenterna i det här sammanhanget inte är naturvetare, och därmed med största 

sannolikhet inte är inskolade in den naturvetenskapliga diskursen. Anledningen till mitt 

ställningstagande är att det tydligt framgick i instruktionerna att de skulle anstränga sig 

för att försöka tolka föreläsarens budskap, vilket därmed borde vara tydligt att det var 

den naturvetenskapliga tolkningen jag var ute efter. Kontexten avgjorde m.a.o. 

ställningstagandet. 

 

4.4 Beskrivningskategorier 
Analysen av det skrivna materialet började med att jag läste igenom alla svaren ett antal 

gånger för att skaffa mig ett helhetsintryck. Efter detta gjorde jag en grundligare 

genomläsning för att bilda och formulera beskrivningskategorier som dels representerade 

de olika uppfattningarna som framkommit och dels var relevanta för min frågeställning. 

Här följde jag alltså den vedertagna arbetsgången inom fenomenografi där man låter 

datamaterialets innehåll avgöra beskrivningskategoriernas karaktär (Uljens 1989). För 

fråga nr 1 (Vad handlade föreläsningen om? Försök sammanfatta med 2-3 meningar) 

resulterade min analys av både de enskilda och de gruppvist formulerade uppfattningarna 

i fyra olika beskrivningskategorier, A, B, C och D: 
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A) Studentens uppfattning av föreläsningen överensstämmer helt med föreläsarens. Den 

här uppfattningen kan betraktas som den ”rätta” i förhållande till den som föreläsaren 

hade. En typisk beskrivning på fråga 1 som hamnar i kategori A är ”hur 

småkryp/insekter överlever vintern och hur de övervintrar”, att jämföras med 

föreläsarens egen beskrivning av föreläsningens helhet som var ”småkryp och olika 

strategier att överleva vintertiden”. 

B) Studenternas uppfattning överensstämmer i stort med föreläsarens. Detaljer skiljer 

men helheten stämmer. En typisk uppfattning av kategori B (för föreläsning 2) löd 

”Föreläsningen handlade om hur djur, växter och stenar delas in i olika grupper, och 

var småkrypen tar vägen på vintern.” Här nämner studenten småkrypens 

vinterstrategier, men har också med detaljer (indelningen av organismer och stenar) 

som inte föreläsaren tar upp som något centralt i föreläsningens. Visserligen har 

studenten nämnt det helhetsbudskap föreläsaren har avsett, men beskrivningen är mer 

allmänt hållen än den som kategoriserats som A. Svarstyp A reflekterar därmed en 

uppfattning som är mer preciserad än svarstyp B.  

C) Studenten kan inte ge ett kort sammanfattande beskrivning utan radar upp detaljer 

eller har lämnat in en mycket lång och detaljerad redogörelse för föreläsningen. I 

dessa beskrivningar kunde jag ofta hitta en eller två meningar som visserligen 

sammanföll med föreläsarens beskrivning av föreläsningens centrala budskap, men 

eftersom hela beskrivningen totalt ofta var upp till ett A4 långt gick det inte att anta 

att studenten förstått vad föreläsningens avsedda kärna var. Den här typen av 

beskrivning indikerar att man inte kan redogöra för föreläsningens centrala budskap, 

och därmed inte har uppfattat detta. Naturligtvis kan beskrivning av typ C också bero 

på att man helt enkelt inte är tillräckligt övad i att skriva kortfattat. 

D) Studentens uppfattning stämmer inte alls med föreläsarens. I de här fallen har 

studenten inte på något sätt berört det budskap som föreläsaren angett som det 

avsedda. 

 

Gruppmedlemmarnas individuella svar jämfördes sedan med den egna gruppens 

gemensamma svar i tabeller (tab. 1a-c), för att på ett överskådligt sätt följa om 

gruppdiskussionerna påverkat studenternas syn på föreläsningens innehåll och budskap. 
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Kategorierna systematiserades därmed genom ett klassiskt hierarkiskt system där vissa 

uppfattningar klassats som mer utvecklade än andra. För att underlätta för läsaren har i 

redovisningen också pilar lagts in som indikerade hur förändringar skett i studenternas 

uppfattningar efter gruppdiskussionerna. 

 

Svaren på frågorna 2 (Vilka var de tre viktigaste budskapen enligt  föreläsaren?) och 3 

(Vilka var de tre viktigaste budskapen enligt dig?) kategoriserades på ett annat sätt än 

svaren på fråga 1. Istället för att kategorisera svaret i enlighet med hur väl de 

överensstämde med föreläsarens uppfattning gjordes en kategorisering enligt 

ämnesområden. Syftet med denna typ av kategorisering var att få en överblick av alla 

uppfattningar som förekom. Detta är ett typiskt fenomenografiskt förhållningssätt, där 

man är intresserad av vilka olika uppfattningar som kan tänkas finnas (Uljens 1989). En 

kvantitativ analys gjordes sedan också genom att den procentuella fördelningen på 

respektive ämnesområde beräknades. Precis som för fråga 1 gjordes också en 

sammanställning av de olika gruppernas svar efter diskussionerna.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Traditionellt används begreppen validitet och reliabilitet något olika inom den kvalitativa 

respektive kvantitativa forskningen. Inom den kvantitativa forskningstraditionen har 

begreppen relativt bestämda innebörder. Hög reliabilitet inom den kvantitativa metoden 

innebär att ”man vid upprepad mätning av konstant objekt erhåller samma resultat” 

(Svensson 1996)”. Vidare används ofta statistiska metoder såsom standardavvikelse och 

standardfel för att visa på realiabiliteten av ett resultat. En relativt låg standardavvikelse 

på resultaten anses i detta fall betyda att reliabilitet är hög. Validiteten inom den 

kvantitativa forskningstraditionen anger vidare hur pass väl man mätt det som avsetts att 

mätas. Hög validitet erhålls genom att resultaten är giltiga i förhållande till 

frågeställningen, men också att just de mätinstrumenten och undersökningsupplägget som 

använts är tillförlitliga och väl beprövade.  

 

Ovanstående synsätt är inte riktigt tillämpbart inom den kvalitativa metoden. Inom 

kvalitativ forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror och statistiska 
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analyser på samma sätt. Det dominerande inslaget av tolkningsprocess gör att man inte 

kan använda sig av entydiga validitets- och realibilitetsbegrepp. Validitet och realibilitet i 

kvantitativa studier handlar istället om att kunna beskriva att man har samlat in och 

bearbetat data på ett systematiskt sätt. Validitets- och reliabilitetsbegreppen blir därmed 

sammanflätade med varandra (Svensson 1996) och det existerar också olika synsätt på 

hur detta ska gå till. Enligt Svensson finns det i princip två inriktningar. Den ena anser att 

validitetsbegreppet kan användas i kvalitativa studier, medan den andra anser att begrepp 

som t.ex. autenticitet, trovärdighet eller förståelse är mer relevanta. 

 

I min studie har jag ställt samma frågor vid tre tillfällen, och sedan kategoriserat och gjort 

beräkningar på beskrivningen vilket skulle kunna anses vara ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Men frågorna har rört tre olika föreläsningstillfällen hållna av två olika 

föreläsare, vilket gör att man inte entydigt kan hävda att beskrivningen gäller ett 

”konstant objekt”. Dessutom har beskrivningen krävt en kvalitativ tolkningsprocess. Min 

studie har alltså både kvalitativa och kvantitativa drag, men jag har valt att helt utgå från 

den tolkning av begreppen Svensson valt där man bedömer följande aspekters giltighet; 

undersökningsuppläggning, datainsamlingsmetodik, analys av data och resultat.  
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5. Resultat 
 

Resultaten presenteras nedan i form av tabeller där studenternas individuella 

uppfattningar, föreläsarnas uppfattningar och gruppernas uppfattningar redovisas 

gemensamt. Resultaten redovisas med utgångspunkt från frågorna som ställdes till 

föreläsare och studenter, d.v.s. ”Vad handlade föreläsningen om?”, samt ”Vilka var de 

tre viktigaste budskapen?”.  

 

5.1 Fråga 1; Vad handlade föreläsningen om? 

Studenternas uppgift var att först individuellt och sedan gruppvis beskriva 

föreläsningarnas innehåll med 2-3 meningar. Uppfattningarna som framkom genom 

beskrivningarna har kategoriserats och presenteras i tabeller. Uppfattningarna av 

föreläsning 1 presenteras i tabell 1, av föreläsning 2 i tabell 2 och av föreläsning 3 i tabell 

3.  

 

5.1.1 Resultat föreläsning 1, Vintern ur en naturvetares synvinkel 
 
Studenternas individuella uppfattningar 

Föreläsning 1 handlade enligt föreläsaren om vilka faktorer som styr vårt klimat. 

Majoriteten av studenterna (60 %) hade gett individuella beskrivningar som helt 

överensstämde (36 %), eller överensstämde med några detaljskillnader (24 %) med denna 

beskrivning av föreläsningen. Av alla studenterna var det bara en (motsvarande 3 %) som 

inte alls kunde redogöra för detta och som därmed hamnade i kategori D (Tabell 1). 

Sammanfattningsvis hade 60 % av studenterna inte några problem med att uppfatta 

föreläsarens intentioner med föreläsningens helhet, även om några fogat till en del 

detaljer till helhetsbeskrivningen.  
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Tabell 1: Gruppernas, respektive gruppmedlemmarnas uppfattningar av vad föreläsning 1 handlade om. 
Bokstäverna A, B, C, och D refererar till de kategorier beskrivningarna sorterades enligt (se metoddelen för 
förklaring). Värdena under kategorierna anger hur många studenter i respektive grupp som givit en 
beskrivning av denna kategori. Varje grupp bestod av fyra till fem studenter. Pilarna visar i hur studentens 
uppfattning förändrats efter gruppdiskussionen där upp representerar en uppfattning som är närmare 
föreläsarens beskrivning, och ner en uppfattning som avviker mer från föreläsarens beskrivning. Nederst i 
tabellen redovisas den procentuella fördelningen av studenternas individuella beskrivning i respektive 
kategori.  
 
   

Kategorier;  
gruppmedlemmarnas individuella 
beskrivning 

Kategorier; 
gruppens 
gemensamma 
beskrivning 

Grupp nr A B C D  
1 1 ↓ 1 ↓ 3 - C 
2 3 1 1 - - 
3 2 ↓ 2 ↓ - 1 ↑ C 
4 2 1 ↑ 1 ↑ - A 
5 2 ↓ 1 2 ↑ - B 
6 1 2 ↑ 1 ↑ - A 
7 1 - 3 ↑ - A 
 36 % 24 % 33 % 3 %  

 

 

Gruppernas uppfattningar 

Efter gruppdiskussionerna hade fyra av de sju diskussionsgrupperna enats om en 

beskrivning som helt överensstämde (kategori A), eller överensstämde med några 

detaljskillnader (kategori B) jämfört med föreläsarens beskrivning. Ett typiskt kategori A 

svar här var ”Föreläsningen handlade om klimat och vad som påverkar det”. En kort och 

koncis beskrivning där det inte finns några tveksamheter om föreläsningens innehåll. Av 

de återstående grupperna hade en grupp (grupp 2) endast kopierat föreläsningens titel 

”Vinter ur en naturvetares perspektiv”, vilket jag har tolkat som att de inte har tänkt till 

själva, alternativt inte uppfattat uppgiften som den var tänkt. Uppgiften löd; ”Vad 

handlade föreläsningen om? Sammanfatta med 2-3 meningar”, något som förutsätter att 

man med egna ord beskriver föreläsningens innehåll. Eftersom det är svårt att avgöra hur 

de uppfattat föreläsningens innehåll har ingen kategorisering gjorts av gruppens 

beskrivning. Värt att notera är att i grupp 1 där tre av fem gruppmedlemmar hade svårt att 
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hitta kärnan på egen hand, har också gruppens gemensamma beskrivning varit av 

kategorityp C. Det är frestande att därmed dra slutsatsen att majoritetens uppfattningar får 

styra gruppens gemensamma resultat. Något som talar emot detta är emellertid att i grupp 

3 hade studenterna inga problem med att formulera en kort helhetsbeskrivning av 

föreläsningen på egen hand, men som grupp producerade de ett svar av kategori C. 

Samma tendens visas av grupp 7 där tre av fyra i gruppen hade problem med att 

formulera helheten individuellt, men efter gruppdiskussionerna kommit fram till en 

formulering som stämde helt med föreläsarens uppfattning. Det är alltså inte entydigt så 

att majoritetens enskilda uppfattningar dominerar gruppens slutliga resultat. Det är 

faktiskt bara i en av grupperna (grupp 1) som majoritetens ursprungliga individuella 

beskrivning överensstämmer med gruppens beskrivning. I detta fall kan man dock se en 

försiktig trend att gruppernas gemensamma beskrivning tenderar att sammanfalla bättre 

med föreläsarens beskrivning än vad de individuella beskrivningarna gjorde. 

Sammanfattningsvis ser det alltså, i det här fallet, ut som att studenterna genom 

gruppdiskussioner gemensamt kan resonera sig fram till den helhet som föreläsaren ville 

förmedla. Hur detta påverkat den enskilde studentens lärande går däremot inte att säkert 

utläsa ur resultaten. Det skulle kunna vara möjligt att de enskilda individerna i grupperna 

ändå håller fast vid sin egen uppfattning trots att de tillsammans med gruppen kommit 

fram till en annan. Speciellt i komplexa frågor har man sett att vardagsuppfattningar kan 

vara mycket seglivade, och behålls som en parallell, egen, förklaring vid sidan om den 

naturvetenskapliga (Strömdahl 2002). Vad som ändå blir tydligt i resultaten är att 

studenterna kunnat resonera sig fram till det budskap som läraren tänkt sig. Därmed har 

de haft en möjlighet till lärande, eftersom de genom sina diskussioner kommit fram till 

en uppfattning där det avsedda lärandeobjektet blivit entydigt med det konstituerade 

lärandeobjektet vilket, som redogjorts för i bakgrunden, är en förutsättning för lärande. 
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5.1.2 Resultat föreläsning 2, Småkryp om vinter 
Studenternas individuella uppfattningar 

Föreläsning 2 handlade enligt föreläsaren om småkryp och olika strategier att överleva 

vintern. Föreläsningens innehåll verkar ha varit glasklart för studenterna (Tabell 2). Alla 

utom en student har uppfattat innehållet i enlighet med föreläsarens intentioner, d.v.s. 82 

% hamnar i kategori A (stämmer helt) och 15 % i B (stämmer i stort).  

 
Tabell 2: Gruppernas, respektive gruppmedlemmarnas beskrivning på vad föreläsning 2 handlade om. För 
tabellförklaring, se 1a 
 
   

Kategorier;  
gruppmedlemmarnas individuella 
beskrivning 

Kategorier; 
gruppens 
gemensamma 
beskrivning 

Grupp nr A B C D  
1 4 - 1 ↑ - A 
2 4 1 - - - 
3 4 1 ↑ - - A 
4 5 - - - A 
5 2 3 ↑ - - A 
6 4 - - - A 
7 4 - - - A 

Totalt 82 % 15 % 3 % 0 %  
 

 

Gruppernas uppfattningar 

Alla grupperna lyckades beskriva innehållet både kortfattat och korrekt (Kategori A). 

Svaret från grupp 2 har inte kategoriserats eftersom de kopierat föreläsningstiteln rakt av 

(se resonemang om detta under 5.1.1) 

 

5.1.3 Resultat föreläsning 3, Däggdjur om vintern 
Studenternas individuella uppfattningar 

Föreläsning 3 handlade enligt föreläsaren om anpassningar till ett liv på vintern med 

tyngdpunkt på de svårigheter som just däggdjur har. Även för denna föreläsning tycks 

det som att innehållet var tydlig för studenterna eftersom 90 % av deras individuella 
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beskrivning har hamnat i kategori A (Tabell 3). Exempel på en typisk beskrivning som 

har kategoriserats till kategori A är ”hur däggdjuren överlever vintern”. De övriga 

beskrivningen som alla kategoriserats i grupp C har varit mycket ordrika beskrivningar. 

En student uttrycker sig så här:  

 
”Föreläsningen handlade genomgående om däggdjur. Vad som kännetecknar ett däggdjur, vilka 

problem däggdjuren har på vintern exempelvis kallt, snö och mat/vattenbrist. Vidare tog vi upp olika 

alternativ för vad däggdjuren kan göra när det är vinter, det vill säga: flytta, härda ut, gå i dvala eller 

sova. Detta utvecklade vi punkt för punkt vad däggdjuren kan göra. Ex. härda ut= bredda födovalet 

som kan vara rådjuret som har ätit gräs och örter börjar äta bark och knoppar. Sedan kan däggdjuren 

utveckla skydd mot kylan genom att tillexempel ändra sin päls till yvigare och fylld med luft. Vidare 

söker däggdjuren skydd…” o.s.v.  
 

Beskrivningen fortsätter med en hög detaljnivå och studenten har inte lyckats sålla fram 

det övergripande och generella i föreläsningen, vilket var uppgiften. 

 

Gruppernas uppfattningar 

Efter gruppdiskussioner redovisar alla grupper en uppfattning som överensstämmer helt 

med föreläsarens uppfattning (Tabell 3). Beskrivningarna är både kortfattade och 

korrekta.  

 
Tabell 3: Gruppernas, respektive gruppmedlemmarnas beskrivning på vad föreläsning 3 handlade om. För 
tabellförklaring, se tab. 1. 
   

Kategorier;  
gruppmedlemmarnas individuella 
beskrivning 

Kategorier; 
gruppens 
gemensamma 
beskrivning 

Grupp nr A B C D  
1 5 - - - A 
2 6 - - - A 
3 4 - 1 ↑ - A 
4 5 - - - A 
5 4 - - - A 
6 4 - 2 - A 

Totalt 90 % 0 % 10 % 0 %  
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Sammanfattning - vad handlade föreläsningarna om? 

Sammanfattningsvis kan man säga att studenterna relativt väl kunde redogöra för 

föreläsarnas övergripande intentioner med föreläsningarna. Om man tolkar både kategori 

A och B-beskrivningar som bra beskrivningar av föreläsningarnas innehåll har 60-97% 

kunnat redogöra för innehållet på ett bra sätt.  

 

Efter gruppdiskussionerna hade de flesta grupperna (90 %) med gemensamma krafter 

kommit fram till en tydlig och med föreläsaren överensstämmande tolkning av 

föreläsningens innehåll. Om detta betyder att alla gruppmedlemmarna efter 

gruppdiskussionerna verkligen tillägnat sig gruppens tolkning på ett djupare plan går inte 

att avgöra enbart baserat på denna undersökning. Individuella uppföljande samtal skulle 

behövas för att kunna uttala sig om detta. Av resultaten kan man dock dra en försiktig 

slutsats om att det gynnar inlärningen att ha strukturerade diskussioner i små grupper. 

 

5.2 Fråga 2-3; Vilka var de tre viktigaste budskapen? 

Studenternas andra uppgift var att i punktform kort redovisa föreläsningens tre viktigaste 

budskap, både de budskap de uppfattade att föreläsaren ville få fram och de budskap de 

själva uppfattade som viktiga. Enligt instruktionerna skulle budskapen redovisas i 

punktform, med korta meningar. Här gällde det alltså för studenterna att redogöra för 

föreläsningens innehåll på ett mer detaljerat sätt än för fråga nr 1, men fortfarande fanns 

kravet att vara tydlig och kortfattad kvar. Resultaten presenteras nedan i form av tabeller 

där föreläsarens uppfattning om vilka tre budskap som var viktigast jämförs med 

studenternas uppfattningar. Uppfattningarna redovisas i tre kategorier; 

 I) vad studenterna uppfattade som föreläsarens tre huvudbudskap 

II) vad studenterna själva ansåg var de tre viktigaste budskapen 

III) gruppernas uppfattning om vilka föreläsarens tre huvudbudskap var.  
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Resultatet ska först och främst ses som en redovisning av i vilken omfattning studenterna 

kunde upptäcka föreläsarens avsedda budskap, men ger också en uppfattning om vilka 

andra uppfattningar som kan förekomma. Utifrån resultatet kan man också få en 

uppfattning om vad studenterna själva uppfattade som viktig information, oavsett om de 

uppfattat detta som något viktigt ur föreläsarnas synvinkel eller inte. Anledningen till att 

studenterna uppmanades ange även detta var att vi som föreläsare skulle få en 

fingervisning om deras syn på vad som är viktigt i ett informationsmaterial.  

 

Resultatet visar också gruppernas uppfattningar om vilka budskap som var viktigast. Det 

har emellertid inte gått att följa hur enstaka individers uppfattningar påverkats av 

gruppdiskussionerna. För att göra detta skulle en mycket mer omfattande analys ha gjorts 

av materialet, något som inte ryms inom detta arbete. 

 

5.2.1. Resultat föreläsning 1 
De tre viktigaste punkterna enligt föreläsaren 

Enligt föreläsaren var de tre viktigaste punkterna för föreläsning 1 följande:  
• Att vatten som ämne har mycket speciella egenskaper och att det påverkar organismers liv, 

speciellt på vintern. 

• Att ljuset som strålar in är vår främsta energikälla/värmekälla, och därför får det stora 

konsekvenser att jordaxeln lutar och att jorden roterar runt solen (instrålningsvinkeln ändras). 

• Skillnaden på varmt och kallt (inbegriper världsbilden att all materia består av atomer). 

 
Studenternas individuella uppfattningar 

I tabell 4, vänstra kolumnen kan man se att föreläsaren själv ansåg att vattnets 

egenskaper, ljusets inverkan samt skillnaden mellan varm och kall materia var 

föreläsningens tre viktigaste huvudbudskap. När studenterna ombads redogöra för vad de 

uppfattade som föreläsarens viktigaste punkter nämnde också majoriteten de två första av 

dessa, nämligen vattnets egenskaper (82 %), ljuset inverkan (55 %). Studenternas 

beskrivningar av budskapen varierade från att vara ytterst kortfattade såsom 

”vattenmolekylen” eller ”solens strålning” till att vara mer detaljerade beskrivningar 

som fortfarande höll sig inom ett avgränsat område. En student beskriver budskapet om 

vattnets egenskaper så här;  
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”att vatten är så viktigt för vårt liv här på jorden därför att den är en märklig molekyl med speciella 

egenskaper. Den har förmåga att i sin attraktionskraft molekyler emellan kunna skapa ytspänning på 

vattnets yta (gör att vattnet i glaset kan fyllas med råge eller att vissa djur kan springa på ytan) men 

också att vattnet har en hög kokpunkt som gör att den på vår planet kan existera i flytande form vilket 

är viktigt för vår överlevnad”   

 
Tabell 4: Tabellen visar föreläsarens och studenternas uppfattning om vad som var föreläsningens tre 
viktigaste budskap (Föreläsning 1). De tre första ämnesområdena, markerade med fet kursiv stil, är de som 
föreläsaren avsåg att vara de viktigaste budskapen på föreläsningen.  
 
 
Ämnesområden 

I.  
Procent av 
studenterna som 
uppfattade detta som 
föreläsarens 
viktigaste budskap 

II.  
Procent av studenterna som 
uppfattade detta som för dem 
viktigaste budskap 

III.  
Antal grupper (av 7) 
som uppfattade detta 
som föreläsarens 
viktigaste budskap 

Vattnets 
egenskaper 

82 51 7 

Ljusets inverkan 55 39 4 
 

Skillnaden varm 
och kall materia 

15 21 0  

Klimat 51 60* 3  
Atmosfär 33   27** 3 
Astronomiska 
vinklingar (jordens 
bana, lutning etc.) 

15 7 2 

Luft är materia 3 3 2 
* Varav 12 % nämner enbart Sveriges klimat och 36 % allmänt om klimat. 

**Här nämns även atmosfär i anslutning till växthuseffekten. 

 
 

Vanligast var dock beskrivningarna av det kortare slaget. Den tredje punkten som 

föreläsaren ansåg vara viktig (skillnaden på varm och kall materia) var det bara 15 % av 

studenterna som uppfattat som en av de tre viktigaste punkterna. Både klimat- och 

atmosfärsrelaterade beskrivningar var betydligt vanligare förslag (51 resp. 33 %). Under 

”klimat” har en hel del varierande uppfattningar samlats ihop. Gemensamt för alla dessa 

uppfattningar var att alla hade någon sorts klimatfråga/aspekt som central del t.ex. ”det 

handlar om jordens klimat” och ”det finns skillnader mellan väder och klimat”. Även 

om inte budskapen sammanfaller helt, berör de ändå båda ämnet klimat.  För föreläsning 
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1 kan man alltså se en viss skillnad mellan vad lärarens avsåg att ha som budskap och de 

budskap som studenterna uppfattade.  

 

Om man sedan studerar vad studenterna själva uppfattade som viktigt kan man se att de 

ansåg klimat i allmänhet (60 %), vattnets egenskaper (51 %) och ljusets inverkan (39 %) 

vara de tre viktigaste budskapen. Föreläsaren lägger därmed vikt på faktorerna som styr 

klimatet (vattnets egenskaper, ljusets inverkan och den fysiska skillnaden mellan varm 

och kall materia), medan de flesta studenterna uppfattar själva diskussionen om att 

klimatet skiljer sig lokalt och globalt som den stora behållningen av föreläsningen (60 

%). Det finns dock en samstämmighet mellan vad studenterna själva ansåg vara viktigt 

och vad de ansåg vara föreläsarens viktigaste punkter, studenterna rankar samma tre 

punkter som föreläsaren som de tre viktigaste budskapen. Det som skiljer är att 

studenternas egna uppfattningar inbegriper ytterligare budskap vilket gör att den 

procentuella andel som förespråkat ”föreläsarens” budskap minskat. 

 

Gruppernas uppfattningar 

 Efter gruppdiskussionerna angav alla grupperna att vattnets egenskaper var ett viktigt 

budskap. 4 av 7 grupper angav dessutom ljusets inverkan som ett viktigt budskap. 

Budskapet om skillnaden mellan varm och kall materia har i diskussionerna emellertid 

helt och hållet försvunnit! Under gruppdiskussionerna har det budskapet tydligen helt och 

hållet röstats ner. Istället har 3 av grupperna enats om att klimatrelaterade frågor och 

atmosfärens egenskaper var föreläsarens viktigaste budskap. Här finns alltså ett exempel 

på att gruppdiskussioner inte alltid behöver leda fram till en bättre förståelse av 

föreläsarens intentioner.  

 

Därmed inte sagt att diskussionerna inte har varit till nytta, men det ger en fingervisning 

för lärare att gruppdiskussioner bör fångas upp i någon sorts efterdiskussion, om man vill 

vara säker på att det avsedda budskapet blir lika med det konstituerade. Eftersom jag inte 

har följt varje enskild individs uppfattning före och efter gruppdiskussionerna går det inte 

att se på vilket sätt studenternas uppfattningar ändrats, men det går ändå att konstatera att 
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de två budskapen som uppfattades som viktiga av majoriteten av studenterna också 

uppfattades som viktigast av grupperna. 

 

5.2.2. Resultat föreläsning 2 
De tre viktigaste punkterna enligt föreläsaren 

Enligt föreläsaren var de tre viktigaste punkterna för föreläsning 2 följande:  
• Människor delar in och sätter namn på olika djur och djurgrupper (det binära nomenklatursystemet 

och dess hierarki) 

• Vinterklimat och naturligt urval leder till olika anpassningar hos småkrypen. 

• Det finns många olika sådana anpassningar bl.a. morfologiska, fysiologiska och beteendemässiga. 

 

 
Tabell 5. Föreläsning 2. För tabellförklaring, se tabelltext 4 
 
Ämnesområden 

Procent av 
studenterna som 
uppfattade detta som 
föreläsarens 
viktigaste budskap 

Procent av studenterna 
som uppfattade detta 
som för dem viktigaste 
budskap 

Antal grupper (av 7) 
som uppfattade detta 
som föreläsarens 
viktigaste budskap 

Det binära 
nomenklatursystemet 

82 61 6  

Vinterklimat och 
naturligt urval leder 
till olika 
anpassningar hos 
småkrypen 

42 30 2 

anpassningar kan 
vara morfologiska, 
fysiologiska och 
beteendemässiga 

79 64 6 

Mikroklimatets 
betydelse 

18 18 2 

Vikten av 
vetenskaplig natursyn 

18 3 1 

Insekter är 
instinktstyrda 

12 15 0  

Linnés arbeten 18 (39*) 9 (18*) 1 
*)Procentuella andelen om man även räknar in dem som nämnt Linné som skapare av 

binomenklatursystemet. 
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Studenternas individuella uppfattningar 

I tabell 5 kan man se att majoriteten av studenterna har samma uppfattning som 

föreläsaren om vilka föreläsningens tre viktigaste punkter var. 82 % av studenterna ansåg 

att det binära nomenklatursystemet var en viktig punkt enligt föreläsaren.  

Likaså fick budskapen ”vinterklimat och naturligt urval leder till olika anpassningar hos 

småkrypen” samt ”anpassningarna kan vara morfologiska, fysiologiska och 

beteendemässiga” 42 % respektive 79 % av studenternas röster.  

Noteras bör emellertid att nästan 40 % av studenterna nämner Linnés arbete som något de 

uppfattat som viktigt för föreläsaren, något som föreläsaren inte tänkt sig.  

 

När det gäller studenternas egna uppfattningar om vad som var viktigaste budskapen 

sammanföll dessa bättre med föreläsarens uppfattning eftersom inte alls lika många 

fortfarande nämnde Linnés arbeten som ett viktigt budskap! Majoriteten av studenterna 

hade alltså samma uppfattning som föreläsaren när de själva fick välja vad som var 

viktigt. När de däremot skulle redogöra för vad de trodde föreläsaren tyckte var viktigt 

prickade de bara in två av budskapen!   

 

Gruppernas uppfattningar 

Även efter gruppdiskussionerna ansåg 6 av 7 grupper att det binära nomenklatursystemet 

och småkrypens anpassningar var två av de viktigaste budskapen. 2 av grupperna ansåg 

dessutom att det naturliga urvalet samt mikroklimatets betydelse var viktiga budskap. De 

har alltså ringat in föreläsarens intentioner även här, även om två av budskapen tydligen 

har varit tydligare än det tredje (vinterklimatet leder till anpassningar). 

 

 

5.2.3. Resultat föreläsning 3 
De tre viktigaste punkterna enligt föreläsaren 

Enligt föreläsaren var de tre viktigaste punkterna för föreläsning 3 följande:  

 
• Vad är ett däggdjur? 

• Olika strategier förekommer. Stanna, flytta, dvala, vila, bredda födovalet 
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• Däggdjur är varma = förbrukar mycket energi när det blir kallt. Olika strategier finns för att hålla 

värmen. Sambandet yta/volym är viktigt i detta sammanhang. 

 

 

Studenternas individuella uppfattningar 

Studenterna uppfattade, precis som föreläsaren, att de viktigaste budskapen var 

definitionen på däggdjur och däggdjurens olika strategier för överlevnad (53 %, 

respektive 63 %) (Tab. 6). Däremot uppfattade inte lika många sambandet mat – energi – 

yta/volym som viktigt (37 %), vilket föreläsaren angett som ett av de tre viktiga 

budskapen. Istället har hela 50 % angett något slag av ”vinterproblem” typ födobrist eller 

kyla som ett viktigt budskap.  

 
Tabell 6: Föreläsning 3. För tabellförklaring, se tabelltext 4 
 
 
Ämnesområden 

Procent av 
studenterna som 
uppfattade detta som 
föreläsarens 
viktigaste budskap 

Procent av studenterna 
som uppfattade detta 
som för dem viktigaste 
budskap 

Antal grupper (av 6) 
som uppfattade detta 
som föreläsarens 
viktigaste budskap 

Vad är ett 
däggdjur? 

53 37 5  

Olika strategier 
för att överleva 

63 37 3  

Mat-energi 
yta/volym 

37 (50*) 23 (37*) 3  

Diverse problem 
med vintern 

50 30 2 

Spår och 
spårtecken 

30 17 2 

Skillnaden dvala 
och sömn 

10 33 2  

*Studenten har endast nämnt mat- och energimetabolism som ett viktigt budskap. Kopplingen till 
yta/volym saknas. 
 

 

Ett intressant resultat är att bilden av vad studenterna själva uppfattar som viktigt är 

mycket splittrad. Inget budskap har nämnts av mer än 37 % av studenterna. Budskapen 

”vad är ett däggdjur” och ”olika strategier för att överleva” har båda angetts som viktiga 

av 37 % av studenterna. Lika många av studenterna nämner visserligen mat- och 

energiaspekter (37 %) eller yta/volym kvotens inverkan på förmåga att hålla värmen, som 
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viktigt för däggdjurens överlevnad, men de kopplar bara undantagsvis ( 23 % av fallen) 

ihop de två begreppen, vilket var vad föreläsaren strävade efter. 

 

 

Gruppernas uppfattningar 

Efter gruppdiskussionerna ser man en mycket bättre överensstämmelse mellan 

föreläsarens och studenternas uppfattningar om vad som var viktiga budskap. 5-3 grupper 

av 6 totalt har angett de tre budskap som föreläsaren avsett att förmedla. I det här fallet 

stämmer alltså studenternas bild av undervisningens huvudbudskap bättre med 

föreläsarens efter gruppdiskussionerna. 

 

Sammanfattning -vilka var de tre viktigaste budskapen? 

Önskvärt hade naturligtvis varit att samtliga studenterna hade uppfattat och kunde återge 

alla tre huvudbudskapen för respektive föreläsning. Så var inte fallet. 

Återgivningsfrekvensen för budskapen låg istället på mellan 15 och 82 %. Sex av de 

sammanlagt nio viktigaste budskapen nämndes dock av mer än 50 % av studenterna som 

något de uppfattat som viktigt enligt föreläsaren. De budskap som uppfattades av färre än 

50 % av studenterna var i regel av abstraktare karaktär.  

 

Av resultaten kan man dra en försiktig slutsats om att det gynnar inlärningen att ha 

strukturerade diskussioner i små grupper. För alla tre föreläsningarna anger majoriteten 

av grupperna de tre avsedda budskapen som de viktigaste. Endast i ett fall avviker 

resultaten från trenden. För föreläsning 1, som handlade om vintern ur en naturvetares 

perspektiv, uppfattades inte följderna av skillnaderna på varm och kall materia som något 

speciellt viktigt av studenterna, varken ur deras egen eller – som det föreföll dem - ur 

föreläsarens synvinkel. Efter gruppdiskussionerna var det till och med ingen grupp som 

hade kvar det alternativet! Det som istället framhölls som en viktig punkt av grupperna 

var olika aspekter på klimat (mikro-, Sveriges och globalt), samt atmosfärens betydelse 

för klimat. Eftersom atmosfären består av materia, och klimat påverkas kraftigt av just 

skillnader i varm och kall atmosfär kan man på sätt och vis säga att studenterna ändå 
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prickat rätt, även om fokus har förskjutits från det abstrakta molekyltänkandet till ett mer 

greppbart vardagsnära perspektiv.  

 

Något som också sticker ut kraftigt är att många (40 %) också nämner Linnés arbeten 

som något föreläsaren haft som viktigt budskap i föreläsning 2. Information som 

föreläsaren själv inte klassat som något annat än en utvikning från ämnet. Möjligtvis kan 

studenternas intresse för Linné bero på att många känner igen namnet, men förut inte 

riktigt vetat vad Linnés stora bidrag till naturvetenskapen varit? Linné ger också en mer 

personlig ingång till biologin, vilket också kan ha uppfattats som mer intressant än rena 

faktakunskaper? Efter gruppdiskussionerna anses Linnés system inte längre vara lika 

viktigt. Trots detta dök han faktiskt upp igen som ett vanligt men felaktigt svar på 

tentamensfrågan ”Enligt vilka principer sorterar människan liv?” (Bilaga 2). Istället för 

att ange de fem rikena man använder sig av idag angavs där Linnés ursprungliga tre riken 

(stenar, djur och växter) av förvånande många. En liten detalj från föreläsningen, som 

tycks ha fastnat utan noteringen att det är ett föråldrat system som man har frångått idag.  
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6. Diskussion 

6.1 Kommunikation mellan lärare och studenter – en förutsättning för 
förståelse av naturvetenskapen 

 
Mina resultat visar att studenterna relativt väl kunde redogöra för föreläsningarnas 

innehåll. Man kan därför säga att för just de här momenten på kursen var 

förståelseklyftorna inte anmärkningsvärt stora. Intressant nog rörde de fallen där 

förståelseklyftor förekom nästan alltid abstrakta moment såsom att molekylernas 

värmerörelser ligger till grund för skillnaden mellan varm och kall materia, eller hur 

förhållandet kroppsyta/volym påverkar en organisms värmehållande förmåga. Intressant i 

det fallet är också att det bara var i dessa fall som gruppdiskussionerna tenderade att leda 

studenterna i fel riktning. Annars var den generella trenden att gruppdiskussionerna ledde 

till en uppfattning som bättre sammanföll med föreläsarens. Mina resultat visar därmed 

att studenterna i de flesta fallen hittade bättre rätt tillsammans än ensamma, men de visar 

också på en tendens att detta bara fungerar för innehåll som lätt kan knytas an till 

verkligheten och egna upplevelser. Andra delar, som ofta utgör grundläggande men 

abstrakta samband och inneboende logiska strukturer i naturen är mer svårtillgängliga 

och kräver tydligen mer än bara reflektioner på egen hand för en novis.  

 

Ovanstående bekräftar de stora problem med undervisning i naturvetenskap som jag 

tidigare beskrivit i bakgrunden. För att få en gedigen förståelse för naturvetenskapliga 

resonemang behöver studenter bli insocialiserade i det naturvetenskapliga sättet att tänka 

och resonera med hjälp av modeller och abstrakta samband. Utöver inlärningen av nya 

faktakunskaper och begrepp måste man bli hemtam i ett nytt grundläggande antagande 

om hur världen är uppbyggd, och hur man försöker förstå den. Till hjälp krävs då en 

lärare med gedigen naturvetenskaplig bakgrund, som guidar studenterna till förståelse. 

Här räcker inte fria diskussioner studenterna emellan eftersom de mer abstrakta delarna 

tydligen lätt sorteras bort som ovidkommande detaljer.  

 

Naturligtvis kan man hävda att det finns även andra aspekter än lärarens kompetens och 

guidning som påverkar studenters lärandesituation. T.ex. finns det IT-baserade interaktiva 

 42



läromedel som kan hjälpa studenterna till förståelse av abstrakta skeenden. Dessutom har 

vi för närvarande en pågående process i samband med Bolongaanpassningen där tydliga 

lärandemål ska formuleras, som kan vara en värdefull hjälp i den stoffträngsel 

naturvetenskapen brottas med. Ur ett sociokulturellt perspektiv kvarstår dock att även 

med andra hjälpmedel kommer studenterna ha behov av att få öva sig i att kommunicera 

naturvetenskap med andra människor och speciellt då med någon som är hemtam i 

diskursen. Säljö och Wyndhamn uttrycker det så här: 

 
”Individer konstruerar inte kunskaper på egen hand, de tar över – approprierar – tankeformer och sätt 

att resonera från tidigare generationer. Och den i särklass viktigaste mekanismen vid traderingen av 

kunskaper är olika former av kommunikation (tal, skrift, bild) som ingår i mänskliga verksamheter” 

(Strömdahl 2002, s.27) 

 

Kommunikation mellan studenter och lärare anser jag alltså kan ses som en 

grundläggande förutsättning för en gedigen förståelse av ett ämne som kräver att man 

tänker i nya banor.  

 

 

Att vissa lärarstudenter har svårt att resonera i komplexa och abstrakta frågor har visat sig 

tidigare (Ekborg 2002). Man kan då ställa sig frågan om man som blivande lärare för små 

barn verkligen måste kunna även de abstrakta och modellorienterande delarna av 

naturvetenskapen. Räcker det inte med att de får en vana att vistas ute i naturen och kan 

namnge de vanligaste arterna av växter och djur de stöter på? Svaret på det anser jag kan 

bli både ja och nej.  

 

Ja, om man nöjer sig med att barnen ska få tillgång till en lärare som vågar och kan ta 

med sig dem ut i naturen. Det finns en vinst bara i detta. Barn på förskolor med god 

tillgång till naturupplevelser har lättare för att lyssna på och förstå instruktioner, och är 

även bättre på att arbeta tålmodigt med en uppgift. De utvecklar också en bättre motorik 

(Naturvårdsverket 2006).  
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Nej, om ambitionen är att utbildningen också ska ge studenterna möjlighet till djupare 

förståelse för naturvetenskapen. Den inlärning jag avser här är av den typ som Marton 

m.fl. diskuterar i boken Inlärning och omvärldsuppfattning (2005). De skriver så här:  

 
”Inlärning är en aktivitet vars främsta kännetecken är uppkomsten av en kvalitativ förändring av de 

ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss”  

 

D.v.s. det handlar inte bara om att lära sig vissa faktakunskaper utan också ett nytt sätt att 

tolka omvärlden på. Vilka är då fördelarna med detta? Ur min synvinkel ger förståelse för 

grundläggande samband och strukturer och en vana att tänka abstrakt ett verktyg att tänka 

själv om ämnet. Förstår man t.ex. principen bakom månens faser kan man räkna ut att 

även Venus förekommer i olika faser. Kan man ekologins grundprinciper spelar det ingen 

roll i vilken naturtyp man befinner sig i, man har ändå mycket att berätta om 

omgivningen och hur organismerna där är anpassade till just den naturtypen. 

Kunskaperna får då en djupinriktad eller holistisk karaktär, något som är av betydelse 

särskilt med tanke på att det har visat sig att en viktig faktor vid barns lärande tycks vara 

att läraren själv förstår och har kunskap om de innehållsaspekter som står i fokus (Thulin 

2006). Djupkunskaper ger dessutom bra förutsättningar för ett fortsatt lärande och 

förmåga till att förstå och kritisk tolka ny information som t.ex. uppslagsböcker, Internet 

och media tillhandahåller (Marton m.fl.2005), något som enligt min mening torde vara av 

vikt för en yrkesverksam lärare. 

 

Övning i abstrakt och modellorienterat tänkande ökar också sannolikheten att de kan 

överföra det sättet att resonera till barnen. En lärare som vet hur man sätter upp och 

bearbetar resultaten av ett vetenskapligt experiment kan hjälpa även små barn att på ett 

positivt sätt utveckla både sina intellektuella och praktiska färdigheter (Harlen1999). 

Harlen uttrycker det så här: 

 
”Det handlar om att kunna börja, att handskas med barnens frågor, att uppmuntra barnen att redovisa 

sitt arbete på ett eller annat sätt, att få dem att ställa frågor, att hjälpa dem att göra iakttagelser och att 

planera sina undersökningar och, inte minst, att ta hänsyn till barnens egna idéer.” 
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Ur den här aspekten handlar det alltså om att det inte är vad man väljer att låta barnen 

göra utan hur de utför arbetet som är det viktiga. Att lära barn olika sätt att organisera 

och samla information och att tillämpa och pröva egna idéer förbättrar inte bara barnens 

förmåga att förstå omvärlden, utan det förbereder dem också för ett effektivare sätt att 

fatta beslut och lösa problem i sin egen tillvaro. På så sätt är, enligt Harlen, 

naturvetenskapen en minst lika viktig baskunskap som läsning, skrivning och 

räknekunskaper. Att öva upp barns förmåga att systematisera sitt undersökande av 

världen stöds dessutom av ett av målen för förskolans verksamhet (Lpfö 98). Där står: 

 
”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld” 

 

I det här sammanhanget är det kanske också av vikt att påpeka att något som också talar 

för att lärare för yngre barn bör kunna förmedla den naturvetenskapliga metoden att 

samla in, sortera och analysera fakta hör ihop med barnens framtida inställning till ämnet. 

Jag citerar Wynne Harlen igen: 

 
”Det är bevisat, att barns attityd till naturvetenskap formas tidigt i förhållande till andra ämnen, och att 

barn i 11- eller 12-årsåldern redan har ”bestämt sig för” om de tänker gilla ämnet eller inte. Eftersom 

många elever kommer till högstadieundervisningen i naturvetenskap utan den naturvetenskapliga 

träning som de förmodas ha, är det inte underligt att många tycker att ämnet är både svårt och konstigt. 

En sådan reaktion påverkar självfallet den fortsatta prestationsförmågan”.  

 

Om man menar allvar med att höja den naturvetenskapliga kompetensen i Sverige överlag 

betyder det alltså att den nya generationen lärare som kommer att arbeta med yngre barn 

bör känna sig hemma i den naturvetenskapliga diskursen för att kunna lägga den 

naturvetenskapliga grund som barnen behöver. Att en sådan strävan finns i Sverige från 

myndigheternas håll, reflekteras av de många officiella rapporter som genomsyras av en 

oro inför framtiden då vi går in i ett alltmer teknologiskt samhälle med allt fler 

”naturvetenskapliga analfabeter” (Gisselberg, Ottander och Hanberg 2003). Man menar 

att det är av värde både för individerna själva och för nationen som helhet att den 

naturvetenskapliga allmänbildningen höjs. Ett tungt vägande skäl förknippat med detta är 
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också den allt större insikten om att vi måste ställa om kursen till ett ekologiskt hållbart 

samhälle. Detta i sin tur förutsätter medborgare som ser en koppling mellan sig själv och 

naturen, något som också har blivit ett nytt inslag i förskolans övergripande uppdrag 

sedan den nya läroplanen för förskolan kom (Utbildningsdepartementet 1998). Ett av 

målen lyder så här: 

 
”förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen 

liksom sitt kunnande om växter och djur” 

 

Sammanfattningsvis finns det enligt mig goda argument för att göra de ansträngningar 

som krävs för att skola in studenter i den naturvetenskapliga diskursen. Men en 

utbildning som också syftar till att utveckla abstrakt tänkande och förståelse för komplexa 

skeenden måste givetvis speglas av att tid sätts av för detta. Enligt min mening finns tre 

viktiga komponenter som borde genomsyra en sådan undervisning: 

 

För det första; de behöver få uppgifter som ger dem övning i att vara systematiska. De 

behöver få vänja sig med modellorienterat tänkande och de behöver förstå den 

naturvetenskapliga metoden att få fram ny kunskap (Helldén 2005, Strömdahl 2002). 

Undervisningen behöver alltså genomsyras av ett naturvetenskapligt förhållningssätt där 

man gör metoderna tydliga och centrala.  

 

För det andra; det behövs inslag som hjälper studenterna att bygga upp en studievana 

som bygger på en holistisk ansats (Marton m.fl. 1999). Föreliggande arbete gjordes som 

en konsekvens av att vi bekymrade oss för våra lärarstudenters oförmåga/ovilja att på 

eget initiativ söka samband mellan olika kunskapsdelar i kursinnehållet. Förutom att det 

hindrade dem från att lära sig mer, var själva frånvaron av eget sökande efter samband 

och helheter oroande. Om våra studenter inte förmår se eller åtminstone förstår att söka 

se samband och helheter i naturen kommer det bli svårt för dem att lyckas med sitt 

inlärningsprojekt. Vikten av att kunna upptäcka grundläggande strukturer och därmed 

skapa sig en helhetssyn för att lyckas med inlärning (Marton m.fl. 1999) måste alltså 

också diskuteras. Men det räcker inte med det. Studenterna måste också få tillfälle till att 
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öva sig i att plocka ut viktiga budskap samt helheter ur en informationsmängd. Inom 

inriktningen ”Natur och skapande” är det därför önskvärt att lägga tid på att 

lärarstudenterna får tillfälle att öva upp sin förmåga att behärska en mer holistisk ansats i 

sina studier. Till detta bör läggas att lärare såväl som styrdokument behöver vara tydliga 

med vad som avses vara det viktiga och centrala innehållet i en kurs.  

 

För det tredje; tid bör sättas av för att diskutera med studenterna hur de ser på sitt eget 

inlärningsprojekt. De behöver fundera över hur de ser på sitt kommande uppdrag i 

förhållande till sitt eget lärande. Hur kommer det sig att frågan ”måste vi verkligen kunna 

det här, vi ska ju jobba med små barn?” så ofta ställs? Frågan i sig är berättigad i en 

inlärningssituation. Att motivation är en av hörnstenarna för effektiv inlärning är inget 

nytt. Men frågan måste också reflektera att studenterna anser att väldigt mycket av 

kursers innehåll är oanvändbart i det kommande yrket. När lärarstudenter tillfrågades av 

Ekborg (2002) om deras negativa inställning till komplexa resonemang, ansåg de att de 

som blivande lärare för de lägre åldrarna behövde ”andra saker” för sin framtida 

lärargärning. Frågan som då inställer sig är hur lärarstudenter har bildat sig sin 

uppfattning om vad de behöver i sin framtida lärargärning. Det finns relativt få studier 

rörande detta, men i de studier som finns har det visat sig att deras egen uppfattning om 

hur ”god” och ”dålig” undervisning ser ut ofta baseras på deras egna upplevelser som 

elever (Skam 2001, Lager-Nyqvist 2003). Deras uppfattning baseras alltså på en skola 

som reglerats av andra styrdokument än den förskola de själva kommer arbeta i.  

Hur uppfattar då de verksamma lärarna, d.v.s. de lärare studenterna mött i sin egen 

skolgång sitt uppdrag? I studier som gjorts av detta (Thulin 2006) har det framkommit att 

även hos de verksamma lärarna är den dominerande uppfattningen att förskolans uppdrag 

i första hand är att stå för en social fostran och lärande av vissa praktiska färdigheter. Ur 

det perspektivet är det alltså inte konstigt att dagens lärarstudenter som vill arbeta med 

yngre åldrar ifrågasätter att de behöver lära sig komplexa och abstrakta 

naturvetenskapliga resonemang. I den nya (och första) läroplanen för förskolan betonas 

emellertid att förskolans uppgift förutom de traditionella områdena omvårdnad, omsorg 

och fostran också ska inkludera lärande om bland annat omvärlden.  
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En aspekt som kanske också bör tas upp för diskussion med lärarstudenterna är att synen 

på små barns förmåga till eget lärande har förändrats den senaste tiden. Begreppet ”det 

kompetenta barnet” har t.ex. lanserats inom senare års forskning om barn. Med det menar 

man att man istället för att se barn som något ”bräckligt och novist” ska inneha en tilltro 

till även små barns kompetens när det gäller att förstå och upptäcka världen (Thulin 2006, 

s. 26). Utgångspunkten blir istället att barn föds med en vilja att lära sig, och är 

kompetenta att göra så. Men att de inte kan lämnas för sig själva i avvaktan på till 

exempel inre mognad . Till hjälp behöver de kompetenta vuxna och kamrater. Med den 

synen är det alltså den vuxnes ansvar att stödja barnen i deras utforskande av omvärlden. 

Och som påpekats ovan är en förutsättning för att barn ska kunna lära utveckla en 

förståelse för grundläggande naturvetenskapliga fenomen att lärare i förskolan själv 

förstår och har kunskap om detta och ser det som ett innehållsligt mål med verksamheten 

(Thulin 2006).  

 

I det här sammanhanget kan det vara på plats att lyfta att jag i min undersökning hade 

med en fråga som syftade till att få en uppfattning om studenternas egna uppfattningar 

om vad som var viktigt i respektive föreläsning. I några fall skilde de sig från föreläsarens 

uppfattning, men i stort sammanföll studenternas egna intresseområden med föreläsarens. 

Möjligtvis är detta en av förklaringarna till att förståelseklyftorna inte var större än de 

var. Det som togs upp på föreläsningarna kändes troligtvis i de flesta fallen relevant för 

studenterna med tanke på deras kommande lärargärning. Intressant med tanke på 

diskussionen ovan är också att det som oftast inte ansågs vara relevant för studenterna 

själva var just de abstrakta och komplexa delarna. 

 

Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att mina förslag ovan inte utesluter den typ av 

undervisning som redan bedrivs på ”Natur och skapande”, där didaktiska resonemang, 

moment som ska ge förmåga till uttryck via skapande verksamhet, 

allmännaturvetenskapliga faktakunskaper och fältvana dominerar. Min tanke är att 

tydligare momenten av ett förhållningssätt där frågan om hur man arbetar på ett 

naturvetenskapligt sätt och varför måste vävas samman med övriga aktiviteter.  
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För att summera ovanstående:  

1. Mina resultat visar att studenterna relativt väl kunde redogöra för föreläsningarnas 

innehåll vilket tyder på att förståelseklyftorna mellan föreläsare och studenter inte 

var anmärkningsvärda.  

2. Vissa av de förståelseklyftor som ändå fanns kunde överbryggas genom att 

studenterna gemensamt diskuterade föreläsningarnas innehåll. Oftast enades de 

efter gruppdiskussionerna om en beskrivning som relativt väl, eller mycket väl 

sammanföll med föreläsarens budskap.  

3. De förståelseklyftorna som inte kunde överbryggas genom gemensamma 

diskussioner gällde moment som var av mer abstrakt eller komplex karaktär. I de 

fallen kunde gruppdiskussionerna till och med leda studenterna längre ifrån det 

avsedda budskapet. 

4. En slutsats av detta är att kombinationen föreläsningar och strukturerade 

gruppdiskussioner eventuellt kan överbrygga förståelseklyftor som gäller mer 

vardagsnära naturvetenskapliga fenomen, sakfrågor eller enklare samband i 

naturen. För att få förståelse för komplexa och abstrakta resonemang däremot 

behövs troligtvis inslag som ger tillfälle att kommunicera naturvetenskapliga 

frågor med en lärare som är hemtam inom den naturvetenskapliga diskursen. 

Framförallt behöver studenterna få tillfällen till att kommunicera om och öva sig 

på, att använda den naturvetenskapliga metoden. De behöver också få tillfälle till 

att öva sin egen förmåga till abstrakt tänkande samt att plocka ut helheter och 

samband ur ett informationsmaterial. 

5. Lärarstudenter behöver också reflektera över sitt eget inlärningsprojekt. 

Framförallt bör man lyfta frågorna om hur de själva ser på sitt eget ansvar som 

lärande samt på vad de baserar sina uppfattningar om vilken typ av kunskap och 

färdigheter de behöver i sitt kommande yrke.  

 
I samband med en studie bör man naturligtvis fråga sig om upplägget varit det bästa för 

att motsvara syftet för undersökningen. Mitt syfte var att få större insikt i om det förekom 

”förståelseklyftor” mellan läraren och studenterna, och om dessa kunde överbryggas med 

hjälp av gruppdiskussioner. Genom att göra en direkt jämförelse mellan föreläsarens 
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uppfattning om vad hon/han ville förmedla och studenternas individuella uppfattningar av 

samma föreläsningar hoppades jag få just en sådan insikt. Den svaga punkten i detta 

tillvägagångssätt är enligt min mening tolkningsfasen av de skriftliga svaren. 

Tolkningsfasen förenklades dock väsentligt av att studenternas beskrivning saknade 

inslag av eget tyckande, symbolism och underliggande meningar p.g.a. instruktionerna 

om att de skulle svara kort och sakligt. En annan svaghet som jag redan nämnt är den att 

jag inte kunnat vara helt säker på att de naturvetenskapliga begrepp och uttryck som 

studenterna använt sig av har samma mening och betydelse för dem som för mig. Något 

som dock talar för att mina tolkningar av var förståelseklyftor fanns varit korrekta är att 

de förståelseklyftor som jag hittat i datamaterialet sedan dök upp igen i studenternas 

tentamenssvar. Man skulle kunna se detta som en form av triangulering, där 

tentamensfrågorna var ytterligare en metod att hitta eventuella förståelseklyftor mellan 

föreläsare och studenter. 

 

En nackdel med min datasamlingsmetodik var att inget tillfälle gavs till eventuella 

klargöranden av de skriftliga svaren. Hade jag intervjuat studenterna, vilket är det vanliga 

tillvägagångssättet inom liknande studier, hade jag direkt kunnat ge en följdfråga om jag 

inte riktigt förstått det svar jag fick. Fördelen med mitt tillvägagångssätt var dock att jag 

inte på något sätt kunde påverkade studenternas svar. Studenternas svar kan inte heller ha 

påverkats av att de visste att de skulle tolkas utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vid de 

tillfällen de svarade på frågorna visste inte ens jag om att svaren senare skulle 

sammanställas för att presenteras i en didaktisk studie. Tanken på att göra en studie höll 

vid det tillfället endast på att ta form hos mig. Samma gäller för min kollega som var den 

andra föreläsaren på delkursen. Han hade dock deltagit i diskussioner med mig om hur 

man eventuellt skulle kunna gå till väga om man skulle vilja göra en didaktisk studie av 

detta slag. Tanken var alltså inte helt ny för honom. Jag utgår ändå ifrån att svaren från 

studenterna inte var påverkade av att de visste att de skulle bli granskade ur ett didaktiskt 

perspektiv.  

 

Till sist bör nämnas att jag naturligtvis i mina tolkningar och analyser har varit klart 

påverkad av min naturvetenskapliga bakgrund. Något som jag emellertid anser också vara 
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en förutsättning för att överhuvudtaget göra studien med det upplägg jag haft. Att 

undersöka om studenterna hittat igen naturvetenskapliga budskap och övergripande 

helheter kräver att man själv har en god förståelse för detta. Att jag samtidigt har varit 

föreläsare och ”forskare” tror jag inte har påverkat resultaten i någon nämnvärd 

utsträckning eftersom jag under tiden jag samlade in materialet inte ännu bestämt mig för 

att använda det som analysmaterial. Vad gäller mina resultats generaliserbarhet anser jag 

att de ger en fingervisning om hur studenters uppfattningar av föreläsningars centrala 

budskap påverkas efter gruppdiskussioner, eftersom mina resultat stöds av tidigare 

studier. För att kunna dra några större slutsater krävs emellertid att flera studier gjörs med 

samma upplägg men på fler grupper fördelade på fler lärosäten eftersom ingen grupp är 

den andra lik.  

 

6.2 Reflektioner kring min egen skrivprocess  
 
I bakgrunden till denna uppsats refererar jag till Dyste m.fl. med orden ”Skrivandet 

hjälper oss därmed att se nya sammanhang och associationskedjor men också att avslöja 

motsägelser och bristande förståelse i vårt eget resonemang”. När jag skrev det tänkte jag 

på studenternas utveckling, men självklart gäller detta för alla, även mig. Den här 

uppsatsen har tagit mig med på en resa som tvingat mig sätta ord på, och strukturera upp 

mitt resonemang kring något jag länge funderat över – relationen mellan lärande och 

holistiskt respektive atomistiskt tankesätt. Min utgångspunkt för studien däremot – att det 

troligen fanns förståelseklyftor mellan lärare och studenter på kursen – blev inte 

bekräftad, tvärtom. Däremot tydliggjordes problematiken kring abstrakta resonemang och 

modellorienterat tänkande via resultaten. Det som emellertid kanske varit mer spännande 

för mig i skrivprocessen var att jag i och med den hamnade i två för mig nya världar. Den 

första var den samhällsvetenskapliga forskningstraditionens värld, samt kontroverserna 

kring kvantitativ-kvalitativ forskning. Den inblick jag fått i de samhällsvetenskapliga 

metoderna att tolka och beskriva vår omvärld har för mig öppnat upp för nya tankebanor. 

Att försöka tolka resultat utifrån människors utsagor är något helt annat än att beräkna 

tillväxthastigheter hos lavar utifrån klimatets påverkan på fotosyntesprocessen (mitt 

forskningsområde inom naturvetenskapen). I processen att tolka andra människors 
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upplevelser av omvärlden blir man tvungen att också ta med människans högt avancerade 

förmåga till att processa och tolka intryck, en process som kan se mycket olika ut hos 

olika individer. Lavar skiljer sig också från individ till individ, men i försöken att förstå 

deras respons på omvärlden har jag bara min egen tolkningsprocess att ta häsyn till, något 

som underlättar processen. Å andra sidan kan jag inte kommunicera med laven, något 

som försvårar processen och därmed kräver andra metoder… Utifrån det resonemanget 

blev också kontroversen mellan ”rätt och fel” typ av forskning ganska platt. Precis som 

Starrin och Svensson hävdar i sin bok Kvalitativ metod och vetenskapsteori tycker jag att 

det finns mycket gott att hämta ur båda traditionerna, allt beroende på vilken 

frågeställning man har. Runt min ursprungligen mest kvantitativa ansats där 

tyngdpunkten låg på resonemang runt tabellernas siffror växte således så småningom 

också ett problematiserande resonemang fram kring de kvalitativa aspekterna, något som 

gett uppsatsen ett helt annat djup. I detta fallet var det det som passade frågeställningen 

bäst.  

 

Att lära känna den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen var ett mål med 

uppsatsen, och den resan var därmed väntad. Den andra världen jag hamnade i tack vare 

uppsatsen var mer oväntad, och egentligen inte ny för mig utan ”nygammal”. Det var 

studentens värld. Efter att ha varit ”på andra sidan katedern” i snart tio år satte jag mig i 

bänken igen. Förutom de nyttiga erfarenheterna av att få inblick i mina studenters 

administrativa vardag (hantera Studentforum, hur får man tag på studievägledningen, 

studentrelaterad reklam som kommer hem i brevlådan) har också själva upplevelsen av att 

vara student igen varit nyttig. Framförallt har känslan av att balansera mellan mina egna 

åsikter och uppfattningar om vad som är viktigt å ena sidan, och mina tolkningar av 

andras krav och förväntningar å andra sidan har varit en värdefull erfarenhet som i allra 

högsta grad anknöt till det jag satt och skrev om. Förhoppningsvis kan jag fortsättningsvis 

ta med mig den känslan i min fortsatta lärargärning.  
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          Bilaga 1 
 
Föreläsarnas svar på frågorna: 
 

1. Vad handlade föreläsningen om? Försök sammanfatta med 2-3 meningar. 

2. Vilka var de tre viktigaste budskapen enligt föreläsaren? 

 
 
Föreläsning 1 
1. faktorer som styr vårt klimat. 
 

• Att vatten som ämne har mycket speciella egenskaper och att det påverkar organismers liv, 

speciellt på vintern. 

• Att ljuset som strålar in är vår främsta energikälla/värmekälla, och därför får det stora 

konsekvenser att jordaxeln lutar och att jorden roterar runt solen (instrålningsvinkeln ändras). 

• Skillnaden på varmt och kallt (inbegriper världsbilden att all materia består av atomer). 

 
 
Föreläsning 2 
1. småkryp och olika strategier att överleva vintern. 
 

• Människor delar in och sätter namn på olika djur och djurgrupper (det binära nomenklatursystemet 

och dess hierarki) 

• Vinterklimat och naturligt urval leder till olika anpassningar hos småkrypen. 

• Det finns många olika sådana anpassningar bl.a. morfologiska (utseendemässiga), fysiologiska och 

beteendemässiga. 

 
 
Föreläsning 3 
1. anpassningar till ett liv på vintern med tyngdpunkt på de svårigheter som just däggdjur har. 
 

• Vad är ett däggdjur? 

• Olika strategier förekommer. Stanna, flytta, dvala, vila, bredda födovalet 

• Däggdjur är varma = förbrukar mycket energi när det blir kallt. Olika strategier finns för att hålla 

värmen. Sambandet yta/volym är viktigt i detta sammanhang. 
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          Bilaga 2 
 
Tentamensresultat NOS dk1 2006 
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Kommentarer till tentamen dk 1 “Barn möter naturvetenskapen” 
 
1. Människan gillar att sortera. Enligt vilken huvudsaklig princip sorterar människan in 

jordens organismer? (1p) 
Här hade jag tänkt mig svaret ”enligt släktskap” rätt och slätt. Men det verkar som att jag 
kanske skulle varit tydlig med hur enkel frågan var? Naturligtvis är det också rätt att 
redogöra för de fem rikena eller indelningen Rike – stam – klass – ordning o.s.v. Det kan 
man ju också kalla en princip. 
Förvånande många har svarat riken djur – växter – stenar. Ni har tydligen missat att detta 
är en gammal indelning som man gått ifrån för länge sedan. Stenar är inte organismer. 
 
 
2. Hur ser man skillnad på en spindel och en insekt? (Ge mig minst två tydliga 

karaktärer) (1p) 
Skillnader i antal ben, typ av ögon, två eller tredelad kropp, förmåga eller oförmåga att 
spinna nät och förmåga att flyga, är karaktärer som man kunde ta upp här. Kom ihåg att 
när man frågar efter skillnader måste man beskriva båda organismerna. Det räcker inte 
med att beskriva den ena. 
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Och…observera att både spindlar och insekter tillhör stammen leddjur! 
 
3. Berätta om minst tre olika anpassningar i byggnad, utseende eller beteende som 

insekter kan ha för att överleva vintern? (3p) 
Här räckte det med tre exempel. Några kommentarer till era svar: 

• Insekter är inte jämnvarma djur. De följer alltid, sommar som vinter, 
yttertemperaturen. 

• Att vissa överlever p.g.a. slumpen är inte en anpassning. Att Anders tog upp detta 
med slumpen på föreläsningen var för att visa på att hur välanpassad man än är, så 
kan man ändå ha otur och vara på fel plats vid fel tillfälle. Tänk t.ex. om en hel ö 
sprängs i luften vid ett vulkanutbrott (har faktiskt hänt). De organismer som har 
oturen att leva på just den ön dör – trots att de är väl anpassade till klimatet på ön. 
De som har turen att överleva för att de råkade vara ute och flyga/simma, just då 
explosionen skedde, överlever och kan föra sina gener vidare (d.v.s. få barn). 
Överlevarna får också gott om plats på det som är kvar av ön, eftersom de flesta 
andra organismerna inte fanns kvar. Resultatet av det hela blir att organismer som 
kanske inte från början var bäst anpassade till det klimat som råder på den ön blir 
de som dominerar på ön. Slumpen kan alltså spela in på ett märkligt sätt ibland 
och därmed avgöra hur organismer ser ut på ett visst ställe! Men ingen är 
anpassad till slumpen! 

• Sen syns det på en del svar att jag skrev fel i min kommentar till tentafrågorna ni 
gjorde. Solens långvågiga ljus är det som är värmestrålning, inget annat. Ni 
kommer höra mer om detta i en delkurs längre fram! 

 
4. Varför har vi vinter i Sverige just nu? Svara gärna med hjälp av både bild och text. 

(Här bör du inte vara alltför kortfattad. Förklara så att jag ser att du verkligen har 
förstått alla samband som gör att årstiden uppkommer en gång om året!) (4p) 

Här var det spridda skurar vad gäller svaren!  
Jag får en känsla av att en del av er håller fast vid de uppfattningar som ni antagligen 
hade före kursen om det här med årstiderna. Att jorden snurrar runt sin axel (det är därför 
vi får dag och natt) som lutar, samtidigt som vi far runt solen (det är därför vi får årstider) 
verkar inte riktigt sitta hos alla. Men så är det. Om ni inte har fått full pott på frågan 
tycker jag att ni ska gå ut och sätta er och filosofera en solig dag. Titta var solen är och 
fundera ett slag på hur jorden du står på snurrar runt sin egen axel så att det ser ut som att 
solen flyttar på sig! Tänk dig sedan att du far ut i rymden så att du kan se jorden och 
solen och hur jorden far runt solen. Det är abstrakt, och det är därför det lätt blir lite rörigt 
när man inte riktigt har funderat över det förut! Vi återkommer till det på en kurs i höst! 
 
 
5. Vattenmolekylen är en lite speciell molekyl. Vad är det som gör den så speciell och 

vilka konsekvenser får det för livet på jorden? Rita gärna! (4p) 
Här verkar ni inte haft några problem med att beskriva vattenmolekylen och dess 
egenskaper. Trevligt! Det kommer ni ha användning av!  
Om du undrar varför du inte fått full poäng på frågan så beror det antagligen på att du inte 
har varit tydlig med konsekvenserna för livet på jorden. T.ex. gör vattnets höga kokpunkt 
att vatten till största delen är flytande på jorden = förutsättning för liv. Att is är lättare än 
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vatten gör att våra sjöar inte bottenfryser vilket i sin tur gör att organismerna i sjöar och 
hav kan överleva vintern. Vidare gör vattnets tröghet vad gäller uppvärmning/avkylning 
att vattnet i atmosfären verkar utjämnande på jordens klimat vilket i sin tur gör det 
möjligt för liv att finnas på platser som annars hade varit mycket kalla/varma = svåra för 
liv. Det finns fler exempel! 
 
 
6. Vad är det för skillnad på varmt och kallt? (1p) 
Visst är värme rörelse! Det hade ni koll på! Observera att jag inte frågat efter skillnaden 
mellan varm och kall luft, eller varmt och kallt vatten, utan skillnaden på varmt och kallt 
oavsett vad det är som är varmt eller kallt. Det är ju molekylernas rörelse det handlar om. 
Samma naturlag gäller för allt! Även dig och dina molekyler… 
Jag fick frågan av någon tidigare om man kunde kalla värme för en form av 
rörelseenergi, och jag gav inget tydligt svar. Men så är det!  
Och en sak till. Kallt betyder inte ingen rörelse alls. Inte förrän vid -273º C är 
molekylerna helt stilla! Brrr… 
 
7. När det blir höst och vinter flyttar vissa av Sveriges fågelarter söderut, och andra 

stannar. Vilka fördelar, respektive nackdelar finns det med att flytta och att inte 
flytta? Ge också exempel på en svensk flyttfågelart och en stannfågelart. (3p) 

Ingen kommentar. Det där kunde ni. 
 
8. Vad är det för skillnad på vintervila och vinterdvala? Förklara vad dessa olika 

övervintringsstrategier innebär fysiologiskt. Ge också exempel på två djur som går i 
vinterdvala och två som går i vintervila. (4p) 

Bara en liten kommentar: om man inte har någon ämnesomsättning alls lever man inte. 
Alltså, i dvala pågår fortfarande en ämnesomsättning, om än liten. 
 
9. Vad är en vinterståndare och vilken funktion har en sådan? (2p) 
Ingen kommentar, det kunde ni! 
 
10. Både näbbmusen och älgen är vinteraktiva jämnvarma djur, och för att hålla värmen 

behöver de båda energi som de får genom att äta. Men medan älgen bara behöver beta 
3-4 timmar om dagen, och sedan kan ligga och vila, måste en näbbmus pila runt och 
äta i stort sett hela sin vakna tid. Detta trots att de lever i samma område och därmed 
under samma vinterförhållanden. Vad beror detta på? (3p) 

Detta är en fråga som kräver att man kan redovisa ett samband. Att bara svara yta/volym 
ger inte mig någon fingervisning om du verkligen har förstått sambanden. Det är ju i och 
för sig bra att man vet att yta/volym-kvoten är något som har med förmågan att behålla 
värmen. Men har man verkligen förstått vad det innebär om man inte svarar mer än med 
orden yta/volym? 
För att få full poäng krävs alltså att man redovisat klart och tydligt att stora djur har 
mindre volym i förhållande till sin yta än små djur har. Och vad spelar det för roll vilken 
yta/volym-kvot man har? Jo, värmeförlusterna sker från ytan, alltså är det sämre att ha en 
stor yta (där värmen går ut)i förhållande till sin volym (där värmen produceras)om man 
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vill försöka hålla värmen. Sen är det många som glömt bort att ett litet djur också får 
svårt att samla på sig tjocka isolerande lager, eftersom de då skulle bli för otympliga. 
 
11. Du ska ut i skogen med en förskoleklass. Temat för utflykten är naturen om vintern. 

Beskriv 2-3 aktiviteter du skulle göra för att visa på några olika strategier som 
organismer kan ha för att överleva våra kalla vintrar.  (4p) 

Ni är duktiga på att komma på aktiviteter med barn, men en aning fåordiga när det gäller 
att tala om varför ni valt just den aktiviteten. Att titta på det subnivala rummet är t.ex. en 
aktivitet man kan göra, men varför gör man det? Vilken typ av strategi är det man vill 
visa på då? Att man söker upp ett gott mikroklimat? Eller att man tar skydd från rovdjur 
där? Ni måste skriva vad ni tänker! I det här fallet har jag valt att vara generös med 
poängen med tanke på att det är första tentan för de flesta, men överlag måste jag säga att 
ni är för fåordiga med att argumentera för era tankar bakom aktiviteterna. Era tankar är 
faktiskt intressanta och relevanta! 
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