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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag analyserat hur naturvetenskap och naturvetaren konstrueras i olika 

sammanhang. Detta har gjorts i tre sociala och kulturella praktiker, som representerades av 

Dagens Nyheter, Svenskt Näringsliv respektive grundskolans styrdokument, där valda texter 

och artiklar under året 2005 utgjort ett empiriskt material. Undersökningen är kvalitativ till sin 

karaktär och utgår ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys, med ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Resultatet visar att det i dessa sociala och kulturella praktiker går att urskilja tre 

olika naturvetenskapliga diskurser: naturvetenskap som marknadsekonomisk diskurs, 

naturvetenskap som vetenskaplig rationalitetsdiskurs och naturvetenskap som etik och moral. 

Inom dessa tre diskurser aktualiserades olika subjektpositioner gällande naturvetare. 

Naturvetaren i marknadsekonomisk diskurs blev en man, en gemensam positionering bland de 

övriga diskurserna, men här presenterades naturvetaren även som en kunnig person, oerfaren 

inom näringslivet. Förankrat i naturvetenskap som vetenskaplig rationell blev naturvetaren 

bland annat en akademiker, naiv och originell man. I diskursen naturvetenskap som etik och 

moral valdes subjektpositioneringar där naturvetare konstruerades som en humanist eller 

politiker med naturvetenskaplig bakgrund. 
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1. Inledning 

Idag söker sig allt färre till naturvetenskapliga utbildningsinriktningar. Sedan mitten av 

nuvarande decennium verkar intresset sjunka för varje år som går, vilket bland annat 

framkommer i antalet sökande till lärarutbildningen (Högskoleverket 2005, 2008). I en artikel 

i Svenskt Näringsliv (2008) under rubriken ”Allvarlig brist på lärare i naturvetenskap och 

teknik” återges den situation som lärarutbildningen möter idag där andelen sökande med 

inriktning på bland annat naturvetenskap minskar drastiskt. Kan det vara så att den gängse 

bilden av naturvetare och naturvetenskapen snarare skrämmer iväg studenter än lockar dem 

till sig?  

 

Med utgångspunkt i detta vill jag undersöka hur naturvetenskap och naturvetaren konstrueras 

av olika sociala och kulturella praktiker. Detta för att vidga förståelse för olika konkurrerande 

synsätt på naturvetenskap och naturvetare som erbjuds i vårt samhälle och därmed kunna 

problematisera de bilder som skapas kring dessa begrepp. Dessutom är det relevant för mig 

som blivande lärare med naturvetenskaplig inriktning att ha en viss kritisk distans till mitt till 

ämnesområde naturvetenskap. Bland naturvetare finns det emellanåt en tendens att uppfatta 

sitt ämne som neutralt och utan värderingar, att samhälleliga och moraliska sidor ligger 

utanför ämnet (jfr. Sjøberg 2000). Om lärare bär på dessa föreställningar riskerar de att starkt 

ifrågasättas av dagens och kommande generationer av elever och lärare kan även få svårt att 

motivera eleverna till lärande av naturvetenskap. Att belysa hur naturvetenskap framställs i 

det offentliga rummet kan i sin tur medverka till förståelse för olika attityder och 

föreställningar som finns i samhället. Det offentliga rummet får här representeras av media, 

näringsliv och skolans styrdokument. 

 

Med andra ord kommer jag att undersöka hur texter och artiklar från sociala och kulturella 

praktiker bidrar till det offentliga samtalet och till våra gemensamma föreställningar om 

naturvetenskap och naturvetaren. Jag granskar hur media, näringsliv och skolans 

styrdokument förhåller sig till naturvetenskap i texter, vilka slags föreställningar som görs 

tillgängliga för läsarna. Genom att synliggöra diskurser i texter blir det möjligt för mig att 

resonera om konsekvenser av olika föreställningar om naturvetenskap. Utifrån att dessa 

föreställningar genomsyrar samhället och därmed är tillgängliga för medborgarens eget 

konstruerande av föreställningar, undrar jag över de konsekvenser detta medför för 

exempelvis våra ungas val av utbildningsinnehåll. Jag gör inte anspråk på att klargöra vad 
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läsarna av dessa texter och artiklar gör med de presentationer av naturvetenskap som ges, utan 

vill belysa att det finns mönster och ordningar i textinnehållet, som anger meningar och 

handlingar, som presenterar identiteter och ideologier, det vill säga diskurser som erbjuder 

olika föreställningar och villkor för vad naturvetenskap är och vem naturvetaren är. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med uppsatsen är att belysa och diskutera bilder av naturvetenskap i tre olika 

sociala och kulturella praktiker; i media, näringsliv och skolans styrdokument. Ett mer 

specifikt syfte är även att belysa naturvetare som konstruktion i texterna. 

 

De frågor jag ställer i min uppsats är följande: I vilka sammanhang förekommer 

naturvetenskap? Hur presenteras naturvetenskap och naturvetare i tre olika sociala och 

kulturella praktiker? Vilka diskurser aktualiseras i texterna för att tala om dessa?  

 

2. Naturvetenskap: forskning och diskurser  

De flesta forskningsanknutna studier med koppling till naturvetenskapliga föreställningar och 

naturvetenskapens förutsättningar som jag funnit, fokuserar undervisning och lärande inom 

skolan (t ex Svennbeck 2004, Östman 1995). Andra studier som kan anknytas till min 

uppsats, utan att relatera till naturvetenskap i samhället, har liksom jag, riktat uppmärksamhet 

mot diskurser i sociala och kulturella praktiker utanför skolan. Exempel på dessa är Mikael 

Quennerstedt (2006) som undersökte begreppet hälsa och Matilda Wiklund (2006), som i sin 

avhandling lade fram hur den goda läraren konstruerades i media.  

 

I media, näringsliv och skolans styrdokument förekommer begreppet naturvetenskap i olika 

sammanhang. Alla dessa tre praktiker deltar i ett konstruerande och reproducerande av vår 

bild av naturvetenskap. I sociala och kulturella praktiker och även inom naturvetenskapen 

som praktik finns det flera typer av regler och normer som skapar och skapas i olika 

språkbruk. Leif Östman (1995) har, bland annat, i en analys av språkbruket i grundskolans 

lärobokstexter identifierat olika sätt att presentera naturvetenskapen. Han beskriver hur 

språkbruk tilldelar naturvetenskap en viss vetenskaplig mening. Detta ger stöd till det 

relevanta i min avsikt att belysa vilka naturvetenskapliga diskurser som kommer till uttryck i 

de tre sociala och kulturella praktikerna. Hur dessa traditioner som återfinns i skolan ger 
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förutsättningar för jämställdhet och demokrati har bland annat Margareta Svennbeck (2004) 

fördjupat sig i, vilket jag har anledning återkomma till lite senare. 

 

I vårt västerländska samhälle är naturvetenskapen en viktig faktor i samhällsutvecklingen och 

naturvetenskapens idéer, världsbild och metoder hör till de mest centrala delarna i kulturarvet. 

Naturvetenskap, vilket Östman visade i sin avhandling om NO-utbildning (1995), består av en 

rad olika ämnen och innehåller även flera ideologiska värderingar, som jag anser vara 

intressant även att belysa i texter som förekommer i det offentliga rummet.  

 

2.1 Forskning om naturvetenskapsdiskurser 

I mina sökningar efter studier om naturvetenskapsdiskurser har jag funnit en viss avsaknad 

gällande tidigare forskning inom detta specifika område, de studier som påträffats har främst 

haft ett fokus på skolan, vilket är tydligt hos både Östman (1995) och Svennbeck (2004). 

Östman (1995) har analyserat NO-utbildningens diskurser och funnit ett dominerande 

vetenskapsteoretiskt förhållningssätt till naturvetenskapliga kunskaper under 1980-talet, 

nämligen en vetenskapligt rationell. Vidare har han presenterat två traditioner i grundskolans 

läroplaner vid samma tidsperiod, den akademiska och den romantiska, där den förstnämnda 

inneburit ett exkluderande av människan från naturen och naturen beskrivits som mekanistisk, 

den andra har lyft fram människans beroende av naturen för sin egen överlevnad. Östman 

(1995) har utvecklat detta ytterligare och visat på att all undervisning i naturvetenskap 

representerar en följemening, vilken inbegriper en viss syn på naturen, på naturvetenskap och 

dess utövare. En bestämd syn på vår relation till naturen och vetenskapen kan enligt min 

utgångspunkt omedvetet eller medvetet skapa en viss föreställning om vår omvärld och i ett 

större perspektiv påverka våra handlingar, vårt skapande av meningar och slutligen våra val. 

Östmans (1995) forskning har problematiserat hur undervisningens följemeningar har sitt 

ursprung i ett konstituerande av naturvetenskapsdiskurser, som skapas och/eller återskapas i 

lärarens val av undervisningsinnehåll. I och med att min studie utgår ifrån att analysera vilka 

naturvetenskapsdiskurs(er) som erbjuds i texterna, blir det intressant för mig att ta med mig 

hans resultat i min undersökning. 

 

Vidare har Östman (1995) gjort en läroplansanalys av läroplanerna Lgr 62, 69 och 80 utifrån 

frågan om reformationer och olika perspektiv på NO-utbildningens diskurser under 80-talet. 

Där har han bland annat funnit att synsättet på relationen människa och natur har genomgått 
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förändringar, vilka resulterat i att relationen kommit att anta en antropocentrisk karaktär. Det 

antropocentriska förhållningssättet innebär att människans utnyttjande av naturen är i fokus. 

Vid tiden för Östmans studie hade detta ännu inte implementerats i ämnesområdenas (biologi 

och kemi) läroböcker. Detta är intressant som jämförelse till min textanalys av Lpo 94 och 

dess kursplaner för de naturorienterade ämnena; biologi, fysik och kemi. 

 

2.2 Forskning om naturvetenskapliga ämneskonception er 

Tomas Englund (1986) har i sin studie beskrivit två utbildningsfilosofier; en vetenskapligt 

rationell och en demokratisk konception som parallellt fanns under 80- och 90-talet. Den 

förstnämnda fokuserade att utbildningen skulle förbereda för en samhällsutveckling där 

arbetsmarknaden efterfrågade naturvetenskapliga yrken. Den senare riktades mot att skapa 

underlag för ett aktivt politiskt deltagande där naturvetenskapen skulle ha en roll som en 

kunskapskälla bland många. Detta förstår jag som att det är relevant att hävda att 

naturvetenskapen är med och skapar och skapas i samband med maktutövande från olika 

aktörer, vilket i sin tur kan sammanföras med en teoretisk utgångspunkt i en kritisk 

diskursanalys av det textmaterial jag kommer att vända mig till. 

 

Även Östmans (1995) studie kan förstås i ett ämneskonceptionsperspektiv och han har 

benämnt olika sätt att tala om naturen i grundskolan som naturspråk, vilket har 

sammankopplats med olika regler och normer som skapats inom naturvetenskapen. Det 

Klassiska naturspråket har sitt ursprung under den vetenskapliga revolutionen, där naturen 

ansågs vara deterministisk och mekanisk. Det Organistiska naturspråket talar om naturen 

utifrån ett helhetsförhållande, det vill säga olika system i jämvikt avgränsade i tid och rum. 

Båda dessa naturspråk är ytterligheter av de fem Östman (1995) har analyserat. Däremellan 

har han urskiljt ett Biomekanistiskt och ett Ekomekanistiskt naturspråk, där det första liknar 

den klassiska och den andra det organistiska. I de fyra naturspråken formuleras en gemensam 

syn i relationen människa och natur, där människan exkluderas från naturen: ”naturen utgör 

ett objekt och människan ett subjekt” (Östman 1996, s 569). Mitt på skalan har Östman 

placerat in det Kulturella naturspråket där människan och naturen inte separeras från 

varandra, utan beskrivs utifrån ett samspel dem emellan. Här tillskrivs naturen estetiska 

värden och olika värderingar får synas. 
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Enligt Östman (1995) uttrycker naturspråk och ämnesfokus tillsammans olika följemeningar 

som kan beskrivas i termer av miljömoral eller miljömedvetande. Kunskapsemfas reglerar 

talet om naturvetenskap, dess produkter, utövare etcetera och uttrycker därmed en specifik 

vetenskapssyn. Tre typer av NO-utbildning framträder via Östmans textanalys av läromedel. 

Dessa benämns som ”Disciplinär”, ” Praktiskt tillämpad” samt ”Moraliskt tillämpad” och de 

karaktäriseras genom de ämnesfoci, naturspråk och kunskapsemfaser som ingår (Östman 

1995). De naturvetenskapliga diskurser som presenteras i Östmans analyser är intressant för 

min diskursanalys. 

 

2.3 Forskning om naturvetenskap och genus 

Svennbeck (2004) lyfter fram ytterligare en aspekt i NO-utbildningen nämligen ett 

genusperspektiv. Hennes analys, liksom Östmans (1995), visar att NO-diskursen i skolan 

bidrar till att sprida ett antropocentriskt synsätt angående miljöetiken, där naturen i första 

hand är en resurs som människan kan utnyttja utifrån våra egna syften. Vidare menar hon att 

denna natursyn inte lockar elevers intresse, i synnerhet inte flickornas. Detta trots att det i 

läromedlen, Lpo 94, uttrycks att utbildningen ska ta hänsyn till både kvinnliga och manliga 

perspektiv på etiska frågeställningar. Där anges att omsorg om naturen ska inkluderas i 

undervisningen likväl som den idag mer principbaserade miljöetiken, som benämns som ett 

manligt genus (Lpo 94, Svennbeck 2004). Utifrån detta genusfokus har även Moira von 

Wright (1999) i sina studier funnit att kunskapsprocesser i den naturvetenskapliga diskursen 

formuleras enligt ett manligt genus, resulterande att ett kvinnligt genus exkluderas. Detta 

kommer, enligt henne och även Svennbeck (2004), i sin tur medföra en risk att distansera de 

elever, främst tjejer, som motiveras av andra föreställningar om omvärlden än den 

antropocentriska. Det skulle kunna handla om föreställningen om naturens egenvärde, utan att 

se naturen enbart som en resurs för vår egen överlevnad (Svennbeck 2004). 

 

Utifrån ovanstående forskning kommer jag att använda mig av begreppen språkbruk, 

följemening, antropocentrisk, vetenskapligt rationell och genusperspektiv och som en del av 

min undersökning.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

En utgångspunkt i studien är att framställningen av naturvetenskap och naturvetare påverkar 

hur människor i allmänhet uppfattar ämnet och dess utövare. Sådana framställningar 

förekommer på en rad olika arenor eller forum, till exempel TV, radio, tidningar, 

policydokument och offentliga samtal (jfr. Thompson 1995/2001). Dessa forum kan ses som 

praktiker varigenom föreställningar om vissa företeelser konstitueras, det vill säga; de bildar 

diskurser. 

 

3.1 Ett diskursanalytiskt förhållningssätt 

Eftersom min studie ska analysera diskurser i sociala och kulturella praktiker passar 

diskursanalysen för att den inte är en enhetlig metod med givna ramar, utan är en metod som 

kan anpassas till varje undersökning utifrån dess frågeställningar och det givna 

undersökningsområdet (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000). Därför var det viktigt för 

mig att först göra en forskningsgenomgång för att därefter bygga den teoretiska 

utgångspunkten. Enligt diskursteorin är språket strukturerat i olika sammanhängande helheter, 

som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala och kulturella praktiker (Bergström & 

Boréus 2005). I min analys av olika praktikers naturvetenskapliga diskurser studerar jag dem 

med avseende på vad för bilder som skapas och skapar naturvetenskap och naturvetaren. Ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt bygger på att språket är uppbyggt av strukturer som följer 

olika mönster. Dessa strukturer och mönster verkar i olika sociala praktiker och de sociala 

praktikerna bidrar i sin tur till att konstituera den sociala världen, som omfattar olika 

identiteter och relationer. Diskursanalys är analys av dessa mönster. Den vanligaste 

tolkningsstrategin som är förknippad med diskursanalys, är den som sätter textens innebörd i 

ett större sammanhang, där styrande föreställningar formuleras och meningen förstås utifrån 

diskurser (Bergström & Boréus 2005).  

 

Diskursanalys består av flera inriktningar och gemensamt för dessa är att de innehåller idén 

om att språket och dess användning är strukturerat i mönster och ordningar som vi följer i all 

kommunikation beroende på sammanhang. I min uppsats får Norman Fairclough kritiska 

diskursanalys utgöra teori och metod. Med honom definieras diskursbegreppet som en form 

av social praktik (Bergström & Boréus 2005). I Faircloughs (1995) tillämpning av diskurs kan 

diskursen ses som en social konstruktion i ständig rörelse, det vill säga samtidigt som 
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diskusen verkar för att bibehålla en social balans så omformas ständigt balansen. Han anser att 

media har makten att påverka människors tankar och beteenden, vilket i sin tur innebär ett 

inflytande på det demokratiska systemet. Den kritiska diskursanalysen är av samhällskritisk 

karaktär och anger ett fokus på ideologi och maktförhållanden, där diskursers relationer med 

makt och ideologi synliggörs genom att visa på dominerande aktörers maktutövande i olika 

sociala och kulturella praktiker (Fairclough 1995). I min diskursanalys definierar jag ideologi, 

enligt Fairclough, som något som både reproducerar och skapar maktrelationer. En 

medvetenhet om maktstrukturer och ordningar i vårt samhälle framhålls en förutsättning till 

att agera för demokratiska värderingar, göra ställningstagande i samhällsfrågor och ifrågasätta 

den rådande maktfördelningen. Diskurs i denna uppsats innebär de mönster och strukturer 

som omger och presenterar begreppen naturvetenskap och naturvetare, som får konsekvenser i 

konkret handling och organisering av samhället. 

 

I den kritiska diskursanalysen konstruerar diskurser olika subjektpositioner. Detta kan vara 

subjektpositioner som exempelvis ’kvinna’, ’man’, ’kunnig person’. En subjektpositionering 

handlar i enlighet med diskurserna, som utgör ramar för subjektets handlingar och möjlighet 

till förändrad identitet. Dessa ramar är en uppsättning regler som diskursen bär på och visar 

hur subjektpositionen förhåller sig i olika sociala och kulturella sammanhang. Med andra ord 

positionerna tillhandahåller vad personerna kan uttala sig som och därmed agera utifrån (jfr. 

Bergström & Boréus 2005). 

 

3.2 Kommunikation och media 

Dewey (1916/1999) diskuterade utbildning och kommunikation, där kommunikationen i 

relationen människa och omgivning framhålls som redskapet för all form av utveckling och 

konstituerande av förhållningssätt till omvärlden. Människan ”fortlever genom 

kommunikationen” som överför de gemensamma mål som samhället bär på (Dewey 

1916/1999, s 38). Med andra ord menar Dewey att det är kommunikationen, som både 

utvecklar och samtidigt bibehåller den sociala gemenskapens existens. Skolan, som agerar i 

överförandet av erfarenhet, är bara en av flera kommunikativa praktiker som verkar för 

samhällets bevarande, men det är inte bara skolans kommunikation som är viktig utan all 

kommunikation. Att ta del av tidigare utvecklade tankar och idéer ger en utvidgad och 

förändrad erfarenhet, men leder även till ett omskapande av de befintliga tankegångarna. Allt 

sker dock inte helt slumpmässigt och Dewey menade att det finns vissa riktningar som 
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omgivande miljö påverkar individen mot. Detta kan vi förstå utifrån att omgivningen 

kommunicerar vad som är accepterat, om regler och normer och därmed anger vilka villkor 

som underlättar framgång i samhället för både individen och kollektivet. I sin tur kan 

utvecklingen komma att drivas genom exempelvis ett strävande efter en högre status och 

acceptans i omgivningen. Allt sker, enligt Dewey, inom de befintliga förutsättningar och 

villkor som återfinns i miljön eller naturen och som både hindrar och gynnar individen i sina 

strävanden (Dewey 1916/1999).  

 

I och med detta förefaller mina studier av texter producerade av olika sociala och kulturella 

praktiker kunna synliggöra bilder av naturvetenskap och naturvetare. Dessa bilder kan komma 

att forma attityder och föreställningar hos ungdomar och även påverka dem vid framtida val 

av utbildning och inriktning. Media, näringsliv och skola är starka aktörer i samhället, de 

förser många människor med olika bilder av möjligheter och förhållanden att ta ställning till 

och skapa sin förståelse av (jfr. Thompson 1995/2001).  

 

3.3 Förhållningssätt till människa och natur 

Vi och vår miljö konstitueras och konstituerar i en ömsesidig relation, där påverkan leder till 

förändring som i sin tur inbegriper förändring för både omgivning och individ. Detta påverkar 

i sin tur hur människan agerar och reagerar, hennes handlingar och meningen i dem relateras 

till hennes föreställningsvärld. I denna form av föreställning finns en växelverkan mellan oss 

och vår miljö ett förhållande mellan olika områden som driver förändringar. John Dewey 

(1916/1999) poängterade att detta inte bör förstås som ett dialektiskt förhållande mellan 

människor och natur, individ och samhälle, inte som en böljande kamp mellan ytterligheter. 

Istället fokuserade Dewey, som jag läser honom, på sambandet mellan människa och natur, 

och utgick ifrån det att människan inte kan förstås utan förståelse av naturen. 

 

Naturen är människans hem. Hennes syften och mål är beroende av naturens villkor för 

att kunna fullföljas. Om de skiljs från dessa villkor blir de tomma drömmar och onyttigt 

missbruk av fantasin (Dewey 1916/1999, s 337). 

 

Vi är onekligen en del av naturen och att studera den utifrån att människan avskiljs från 

naturen kan innebära ett utelämnande av det som är intressant och viktigt för samhällets 
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välstånd (Dewey 1916/1999). Detta förstår jag som att även Dewey presenterade vad som kan 

betraktas som olika naturvetenskapliga diskurser i sitt tal om naturvetenskap. 

 

Utifrån detta vill jag definiera min syn på hur föreställningar om omvärlden relateras till 

individen och formulera den som att människan förhåller sig till sin omvärld på ett sätt som 

återspeglar hennes föreställning om sin egen existens. Min studie kommer att utgå ifrån att 

alla bär på föreställningar om den verklighet vi lever i. Föreställningar är både historiskt och 

kulturellt förankrade, beroende av tid, rum och plats, och det är genom språket som våra 

föreställningar skapas och förändras (jfr. Berger & Luckmann 1967, Burr 1995). Det som jag 

avser att analysera är de förhållanden och föreställningar som formas i relation till 

naturvetenskap som presenteras för oss i medier och i skolans styrdokument.  

 

3.4 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Mitt perspektiv på naturvetenskap kan sägas vara socialkonstruktivistiskt, vilket placerar in 

naturvetenskapen i ett bredare kulturellt sammanhang, i relation med samhälle och politik. 

Vad jag avser med socialkonstruktivism i denna uppsats är att den innefattar en kritisk 

användning av konstruktivism, där ett tillägnande av föreställningar innebär mer än ett 

individuellt konstruerande av kunskap och information. Det kan beskrivas som ett tillägnande 

av ett skeende i ett specifikt socialt sammanhang, där språket och interaktioner påverkar och 

påverkas (jfr. Berger & Luckmann 1967, Burr 1995).  

 

Jag väljer att presentera min inriktning av diskursanalys med hjälp av dessa centrala termer 

som identitet, subjektpositioner, ideologi och maktrelationer. 

 

4. Metodologi 

Mot bakgrund av den teoretiska positioneringen och de möjligheter som det ger till att 

analyserar mitt material, använder jag en diskursanalytisk inriktning för att undersöka 

texternas uttryck. De praktiker jag valt att undersöka ska förstås som ramar för min analys. 

Textanalysen kommer att bygga på kvalitativ ansats och därmed söker jag inte några generella 

slutsatser i analyser, utan vill fördjupa förståelsen av naturvetenskapliga diskurser (Repstad 

1987/2007). Analysen syftar till att synliggöra de bilder som förekommer av naturvetenskap 

och naturvetare i de utvalda texterna. På alla dessa utvalda texter tillämpades kritisk 
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diskursteori enligt Fairclough, vilket innebär att textens uppbyggnad, dess form och 

sammanhang blir viktig i analysen (Bergström & Boréus 2005).  

 

4.1 Avgränsningar och urval av material 

Jag har valt att avgränsa materialet till texter och artiklar producerade av Dagens Nyheters 

ledarredaktioner och Svenskt Näringslivs nyhetsartiklar under året 2005, samt då gällande 

läroplan för grundskolan, Lpo 94, och tillhörande kursplaner för naturorienterade ämnen, 

biologi, kemi och fysik. Dagens Nyheter valde jag för att den oberoende liberala 

dagstidningen har en stor andel läsare i Sverige och är rikstäckande, vilket gör att den har en 

befogad räckvidd för att nå många samhällsmedborgare (Tidningsstatistik AB 2008). Svenskt 

Näringsliv är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer, och representerar därmed 

näringslivets och arbetsmarknadens sätt att tala om naturvetenskap och naturvetare. Lpo 94 

och kursplaner, utgör grunden för den utbildning som bedrivs i vår grundskola, vilket innebär 

att de har stort inflytande över vad dagens unga medborgare möter gällande 

naturvetenskapliga ämnen. Därför kan dessa styrdokument ses som centrala för att se till vilka 

bilder av naturvetenskap som är avsett att erbjudas i skolan. 

 

Skälet till att 2005 intresserar mig är att året innan noterades ett toppår gällande antalet 

sökande studenter till naturvetenskapliga inriktningar på Örebro universitet och sedan dess har 

antalet sökande varit avtagande (Örebro universitet 2007). De tre sociala praktikernas texter 

anser jag vara viktiga i den offentliga debatt som ständigt är närvarande i vår vardag. Det är 

rimligt att anta att de med sina erbjudna framställningar av naturvetenskap och naturvetare, är 

med och skapar attityder och föreställningar som bland annat kan påverka elever i deras 

relation till naturvetenskap. Utifrån resultatet från diskursanalysen vill jag bidra med ett 

underlag för att kunna resonera om vilka konsekvenser presenterade diskurs(er) angående 

naturvetenskap och naturvetare kan få. 

 

Valda texter från skolväsendet är styrdokument som gällde 2005, nämligen Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och kursplaner för 

naturorienterade ämnen, ett samlingsbegrepp för kemi, fysik och biologi (Lpo 94, Skolverket 

2000/2008). Artikelmaterialet från Dagens Nyheter från Presstexts sökmotor gav ett utfall på 

28 artiklar (bilaga 1) genom att jag använde fritextsökordet naturvet*. När artiklar med termer 

som naturvårdsverket och naturvårds- träd/avtal sorterats ut eftersom artiklarnas innehåll var 
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kopplade till en statlig myndighet som inte föll inom min studies område, kvarstod 19 artiklar. 

Dessa artiklar härrör från DN: s ledarredaktionsavdelningar under tidsperioden (050101-

051231), då enbart DN: s ledarartiklar inte gav några träffar på sökordet. I ett försök att utöka 

och finna artiklar med ett mer vidgat fritextsökord, gjordes ytterligare en sökning, där alla 

typer av artiklar och alla avdelningsredaktioner inkluderades. Detta gav ett utfall på 38 

artiklar under fritextsökordet naturvetare*, vilket reducerades till 34 artiklar, utifrån att 

artiklar med termen naturvetarförbundet sorterats ut ur sökningen på grund av att det föll 

utanför min studies område (bilaga 2). Svenskt Näringslivs hemsida tillhandahåller egna 

artiklar publicerade i ett nyhetsarkiv sedan 2001, där har fritextsökordet naturvetenskap 

använts på alla ämnesområden under år 2005, vilket gav träff på 12 artiklar (bilaga 3).  

 

4.2 Textanalys 

Textanalysen har skett genom att studera texterna där jag har sett till struktur och mönster som 

kan skönjas, förekomst av återkommande ord och ämnen samt hur dessa kommer till uttryck. 

Tillvägagångssättet vid närläsningen av texterna var att jag ställde följande analysfrågor till 

texterna för att formulera diskurser: 

 

1. Hur kontextualiseras naturvetenskap i texterna? (I vilka sammanhang förekommer 

naturvetenskap?) 

2. Vilka vetenskapliga utsagor om naturvetenskap kan skönjas? 

3. Hur presenteras naturvetenskapen? Vilken identitet och status ges den? 

4. Vem och vad är naturvetaren? 

5. I vilket sammanhang placeras naturvetaren? 

6. Identitet? Status? Kön? Genus?  

7. Vad tas för givet? Vad ignoreras? 

 

Jag arbetade igenom texterna om och om igen, för att urskilja strukturer och mönster, sätta 

samman de händelser och företeelser som beskrevs, de subjektpositioneringar som gjordes. 

Angav texterna något om orsaken och verkan till företeelser, handlingar och meningar som 

togs upp, gavs någon lösning på problem? Hur och var kom naturvetenskap och naturvetaren 

in i sammanhanget? Vidare undersöktes de företeelser naturvetenskapen förekom i, vilka 

följemeningar som kunde ses i texterna. I analysen strävade jag efter att identifiera språkliga 
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mönster och ordningar i texterna för att lyfta fram attityder och föreställningar om 

naturvetenskap och naturvetaren. 

 

5. Naturvetenskapsdiskurser i praktikerna 

Resultat och analys redovisas tillsammans och jag har här delat upp diskursanalysen i två 

spår; ett som koncentrerar sig på att undersöka hur naturvetenskap konstrueras i olika 

kontextuella sammanhang och ett som mer specifikt inriktar sig på erbjudna bilder av 

naturvetaren.  

 

I min studie identifierade jag tre naturvetenskapliga diskurser: en marknadsekonomisk 

diskurs; en vetenskaplig rationell diskurs och slutligen en etisk moralisk diskurs med fokus på 

bland annat tvärvetenskap. Den marknadsekonomiska diskursen formulerar hur vi människor 

ska tillämpa naturvetenskapen, där betraktas naturen som resurs och tillgång för människans 

välfärd. Den vetenskapliga diskursen visar på mönster där kunskapen sätts i fokus, både i 

forskningssammanhang och även som en traditionell statussymbol. Denna diskurs kan delas 

upp i flera aspekter, dels naturvetenskap som sann, utan att göra anspråk på att påbjuda 

moraliska värdegrunder, dels naturvetenskap med fokus på allmänbildning hos medborgare 

och med ett utbildningspolitiskt innehåll i relation till demokratiska värdegrunder. Den sista 

diskursen omfattar aspekter som naturens bevarande och människans överlevnad, samt en 

tvärvetenskaplig aspekt gällande bland annat humaniora och naturvetenskap.  

 

5.1 Naturvetenskap som marknadsekonomisk diskurs 

Inom den marknadsekonomiska diskursen ligger fokus på arbetsmarknadens behov och en 

strävan efter en arbetskraft som täcker näringslivets behov kommer till uttryck. Det är 

arbetsmarknadens välstånd som framförs som målet och här presenteras naturvetenskapen 

som central för kvalitet på produktion och tjänster, samt utvecklingen av näringslivet. 

Begrepp som ”framtida yrken” (SN 050426) och ”behov av välutbildad befolkning” (SN 

050504) läggs fram som underförstådda förgivettagna lösningar på arbetslöshet och oron över 

en allt svårare konkurrens på internationella marknader. Kampen mellan olika 

marknadsekonomiska ideologier problematiseras, genom att svenska förhållanden jämförs 

med andra nationers ekonomier och politiska åtgärder. Det sammanhang som artikeln tar sin 

form i är i en allt mer globaliserad marknadsekonomi. Detta handlar om dominerande 
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maktstrukturer, som aktualiseras när Dagens Nyheter formulerar kritik utifrån en oppositionell 

position att: 

 

Genom öppenhet, låga skatter, god utbildning och flexibilitet på arbetsmarknaden är det 

möjligt att bli vinnare i internationaliseringen” (DN 051030). 

 

Citatet antyder att den styrande regeringen förespråkar eller står för det motsatta. Diskursen 

blir också tydlig i uttryck som att Sverige bör titta på ”goda exempel i vår egen världsdel” när 

det gäller politisk styrning (DN 051030). Texterna ger uttryck för en efterfrågan efter 

naturvetenskapen som del i skapandet av en välutbildad arbetskraft och som lösning på 

konkurrensproblematiken på internationell nivå. Här kritiseras det rådande systemet som 

exempel på otillräcklig maktutövning och detta beläggs med det faktum att Sverige 

”utklassats” i PISA 2003, ett internationellt OECD-projekt som syftar till att mäta elevers 

kunskaper inom bland annat naturvetenskapliga ämnen. Under år 2005 riktades intresset här 

främst på Sveriges genomsnittliga placering gentemot Finlands intagande av en plats bland de 

främsta länderna i undersökningen. 

 

Uttryck som tyder på att all kunskap, men framförallt naturvetenskaplig, värderades högt som 

marknadsekonomisk resurs framkommer främst i Svenskt Näringsliv och tar sig uttryck som:  

 

I en ökande global konkurrens är en gedigen kunskapsbas hos hela befolkningen en 

förutsättning för ett konkurrenskraftigt privat näringsliv och en utveckling av 

välfärdsamhället (SN 050504). 

 

Naturvetenskap sätts även, i samma artikel, i samband med begreppen intresse och motivation 

hos elever. Orsaken till lågt intresse och motivation ses vara en avsaknad kontakt med 

arbetslivet och som lösning ses att företag skulle kunna presentera sin verksamhet och ge 

eleverna förståelse för vilka framtida möjligheter deras lärande skulle kunna resultera i. Detta 

kan förstås som att det i näringslivet finns en oro över att inte hitta rätt arbetskraft. I ett flertal 

artiklar presenteras en sådan företeelse som ska vända den negativa trenden med allt färre 

naturvetenskapligt intresserade elever. Den här formen av projekt ska enligt diskursens logik 

öka både intresset och motivationen för ett framtida yrkesval inom naturvetenskapliga sektorn 

(SN 050223, SN 050515, SN 050527, SN 051115, SN 051205). Dock åsyftas här främst 
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ingenjörsutbildning, som handlar om teknologi, vilket inte brukar ingå i naturvetenskapen.1 

Bland annat tydliggörs det i texterna som ett förgivettagande att det är viktigt att se en 

koppling mellan studier och arbetslivet (SN 050223). Här ses naturvetenskapen som en 

praktisk tillämpning som ska generera både utveckling av näringslivet och säkerställa en 

fortsatt rekrytering av arbetskraft. 

 

En annan del av den marknadsekonomiska diskursen är diskussionen om den outnyttjade 

högutbildade gruppen av arbetslösa. I Dagens Nyheter förekommer naturvetenskap relaterad 

till annan högutbildad arbetskraft, som riskerar att förlora mer som egna företagare än 

lågutbildade som gör samma satsningar (DN 050612, I). Detta är en kritik av dåvarande 

utbildningspolitik och en problematisering som anger att högutbildade är osäkra och väljer 

trygghet som anställd hellre än att starta företag. Detta uttrycks i diskursen som att 

entreprenörandan hos dessa högutbildade är låg och det betraktas som ett hinder för den 

ekonomiska marknadsutvecklingen. Vid samma tillfälle kan det även läsas om att utbildning 

antingen kan handla om att skapa elitgrupper eller ge alla möjlighet att bli högutbildade, vilket 

kopplas till frågan om vem som ska styra; studenternas efterfrågan - eller marknadens (DN 

050612, II). Redan tidigare har DN presenterat en artikel som sätter fokus på problematiken 

om forskning ska vara fri eller styrd, det vill säga till vilken grad staten ska ha inflytande på 

högskoleutbildningen (DN 050607). I båda dessa artiklar presenteras diametralt motstridiga 

uppfattningar om maktstrukturer i samhället, som kan förstås i termer av ett triangeldrama 

mellan behoven hos den politiska styrningen, högskoleutbildningen och näringslivet. 

 

Styrdokumenten i skolan presenterar likaså en marknadsekonomisk diskurs som exempelvis 

kan ses i kursplanen för ämnet kemi, där kemikunskaper lyfts fram som viktiga utifrån: 

 

[D]et moderna samhällets produktion, miljöarbete och hälsovård. Hit hör kunskaper om 

naturliga och industriella processer, om framställningen av olika material och deras 

användning samt hur återanvändningen och återvinningen används för att organisera 

resurshushållningen (Skolverket 2000/2008, s 62). 

 

Utifrån termer som samhällets produktion och industriella processer visar styrdokumenten 

tydligt på vad som är viktigt i elevens utbildning. Vidare talar kursplanen för ämnet kemi i 

                                                 
1 Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Kan delas in i följande huvudområden: fysik; kemi; biologi; 
geovetenskap och astronomi. 
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grundskolan om att industriella processer förbättrar människans livsvillkor, vilket visar på ett 

antropocentriskt synsätt. 

 

5.2 Naturvetenskap som vetenskaplig rationalitetsdi skurs 

Naturvetenskapen är traditionellt en akademisk arena som innehåller många olika discipliner. 

I denna formulerade diskurs förekom talet om och kring akademisk standard/kvalitet/frihet, 

vilket visar på vikten av och en inriktning mot högre utbildning. 

 

Inom en vetenskaplig rationalitetsdiskurs kan naturvetenskapen ses som statussymbol, där 

enbart några lärosäten har företräde att utbilda inom området och bara vissa får komma till 

tals och synas i medierna året 2005, som representerades i min undersökning. I både Svenskt 

näringsliv och Dagens Nyheter återges det att naturvetenskap och naturvetare produceras 

främst från några utvalda universitet medan övriga inte omtalas. Detta framkommer tydligt i 

texten om ett samarbetsprojekt i Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) regi med sikte på att 

locka fler flickor till naturvetenskapliga utbildningar (SN 050616) samt i ett kort inlägg av Jan 

Björklund2, som uttrycker att lärare inom naturvetenskap ska utbildas på KTH och Chalmers 

(DN 050925). Detta förstår jag som ett tecken på en elitistisk utbildningsföreställning, som 

står i kontrast till idealet om medborgarutbildning. En koncentrerad kunskap där tilliten till 

expertis gynnas, vilket stödjer idén att naturvetenskap är svårt och kräver särskilda 

intellektuella förutsättningar.  

 

Dagens Nyheters ledarredaktion presenterar en ”Liten katekes för högskolan” (DN 050417, 

II) och ger uttryck för att högskolan inte har till sin uppgift att göra samhället mer 

demokratiskt, utan enbart ska följa de villkor som samhällets lagar och värderingar rymmer. 

Högskolans uppgift är därmed att forska och förmedla den kunskap som uppkommer ur denna 

forskning, vilket jag ser som att det friar högskolan från ansvar för konsekvenser. I samma 

artikel i Dagens Nyheter lyfts aspekter som handhar högskolans självständighet gentemot 

olika aktörer med egenintressen som kan hota den rationella vetenskapen och dess oberoende.  

 

Högskolan måste vara självständig gentemot både politik, näringsliv och egenintressen i 

det civila samhället. Lärare och forskare får varken låta sig skrämmas av hot eller lockas 

                                                 
2 Utbildningsminister 2005 var Leif Pagrotsky. 
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av anslag som begränsar deras frihet och/eller påverkar forskningen i någon viss riktning 

(DN 050417). 

 

Detta sätt att tala om naturvetenskap kan ses som reproducerande av traditionella 

föreställningar om vetenskapens villkor och förutsättningar, där forskningen handlar om test 

av modeller och teorier. En konserverande föreställning om naturvetenskap presenteras i 

denna text:  

 

Men högskolan har ingen särskild uppgift att göra samhället mer eller mindre rättvist, 

jämlikt, fritt eller rikt (DN 050417, II).  

 

där aktualiseras idén om att forskningen inte ska engageras och ta ställning i viktiga 

samhällsfrågor. Dessutom används, i en presentation av en naturvetare, termen dyster som 

beskrivning av vetenskapen, som en beskrivning av ett förgivettaget normaltillstånd, något 

som är förväntat och kan utgöra en vetenskaplig rationell kod (DN 050326). 

 

I ett genusperspektiv kan man förstå naturvetenskap som både kulturellt och historiskt 

förankrat i en rationell kod, vilket även kan utläsas i följande citat från en artikel skriven av P. 

C. Jersild:  

 

I naturvetenskapen finns ingen avsikt, ingen tröst. Den kalla och obönhörliga 

naturvetenskapen kan upplevas som ett hot av dem som försöker skaffa sig en mening i 

livet (DN 050219). 

 

Termer som kall och obönhörlig förstår jag i relation till dyster, vilket ytterligare ger en 

implikation av en återkommande terminologianvändning i samband med beskrivning av 

naturvetenskap. Jersild skriver vidare att:  

 

[n]aturvetenskapen blir meningslös utan hypotesen att det finns en verklighet som vi 

genom trägen forskning kan närma oss, men kanske aldrig få det slutgiltiga greppet om 

(DN 050219). 

 

Artikeln handlar om det svenska förnuftets upplösning, eller myten om densamma, och utgör 

kritik mot att vi tror oss respektera fakta men att våra handlingar visar på annat, och Jersild 
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riktar där sitt missnöje mot postmodernismens anhängare och formulerar en oro för en 

växande misstro mot vetenskap. I texten utläser jag en konflikt mellan de naturvetenskapliga 

synsätten på världen och de humanistiska. Värderingar krockar, både skilda språkbruk och 

föreställningar bidrar till denna konflikt, som Jersild försöker överbrygga med sin artikel.  

 

I den naturvetenskapliga rationella diskursen förekommer olika aspekter som rör utbildning 

och kunskap i artiklarna och vanligt förekommande är begrepp som kvalitet, krav och 

kompetens. Begreppen omfattas av ett uttryck om en sjunkande kvalitet, att studenter och 

nyexaminerade lärare saknar en kunskapskompetens i sin (blivande) profession. Texterna 

redovisar inte hur denna sjunkande kvalitet har uppskattats, om det handlar om elevers 

omdömen, betygsättning, eller via lärares betygsättning. Ändå görs yttranden om behovet av 

att ställa högre krav på bland annat lärarutbildningars intagningsvillkor och examinationer, 

vilket anges som en lösning på den utpekade bristen (DN 051201, DN 050417, I). I artiklarna 

jämförs Sverige med andra nationer och det framställs som ett faktum att skolans lärare i 

Sverige har en låg status i förhållande till de finländska lärarna (DN 051112, DN 051030). 

Dessa texter ifrågasätter både samhällets och utbildningspolitikens produktion av 

uppfattningar och attityder kring lärare och utbildning i Sverige. Det som här anses kunna 

vända den negativa trenden är högre krav och ökad kvalitetskontroll för att höja kompetensen 

i utbildningen. 

 

Ett synsätt som återkommer i styrdokumenten, och i artikeln jag även hänvisade till under den 

marknadsekonomiska diskursen, är att talet om och kring naturvetenskap formuleras utifrån 

samhällets uppgift att fostra den demokratiske och aktive medborgaren (Lpo 94, SN 050426). 

I och med detta blir det tydligt att mer än en diskurs aktualiseras i samma artikel. Den sociala 

och kulturella praktiken producerar nationella maktstrukturer med den kritik framförs mot 

utbildningspolitiken: 

 

Ungdomar är nyfikna på naturvetenskap och teknik, men skolan kan inte möta intresset 

(orsak). Ju högre upp i grundskolan eleverna kommer, desto sämre känner de sig i 

ämnena (verkan) (SN 050426, mina kommentarer i parantes). 

 

Detta kan ses som ett uttryck för den dominerande ideologin att skolan ska fostra framtida 

medborgare till gagn för både samhälle och den ekonomiska marknaden. I artikeln beskrivs 

att lärare, oftast med samhällsvetenskaplig bakgrund, själva är osäkra på naturvetenskapliga 
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ämnen, vilket ger avtryck på deras val av undervisningsinnehåll. Vidare används begreppet 

svårt på ett specifikt sätt som antyder att det är svårt för elever att hänga med och förstå 

särskilt när de når allt högre utbildningsnivåer. Begreppet aktualiserar därmed i min läsning 

inte den alternativa innebörd som kan förknippas till en positiv utmaning. Samtidigt framhålls 

vikten av att elever inser nyttan av naturvetenskap genom att olika möten med personer som 

använder sig av naturvetenskaplig kunskap i sitt yrkesutövande. Svenskt Näringsliv vill föra 

in populärvetenskap i undervisningen. Den ska kunna locka och engagera eleverna i yngre 

åldrar mer, vilket antas göra det lättare för eleverna att ta till sig naturvetenskapen. Detta 

utifrån att Svenskt Näringsliv ger uttryck för uppfattningen att den traditionella 

undervisningen som syftar till att beskriva omvärlden utifrån begrepp och förklaringsmodeller 

har misslyckas med att förbereda eleverna för framtiden.  

 

Enligt Svenskt Näringsliv är naturvetenskap ett viktigt ämnesområde, men ett som oftast 

offentligt inte tillmäts något stort meritvärde. I texten proklameras det att regeringen borde 

uppmuntra detta ämnesområde tillsammans med teknik, affärskunskap och kommunikativ 

förmåga (SN 050614). Meritvärdet förknippas, i relationen näringsliv och skola, med vad som 

efterfrågas på arbetsmarknaden. Även Dagens Nyheter skriver om liknande förlorat 

meritvärde, att exempelvis blivande lärare har lägre kompetens när de påbörjar sin 

yrkesutbildning än vad de tidigare hade (DN 051201), vilket framhålls som en sänkning av 

kvalitén. Vad kvalitén i detta fall egentligen sätts samman med är inte helt klart, men det kan 

handla om saknade och/eller av högskolan förväntade förkunskaper hos studenter, vilket 

påverkar innehållet i högskolans undervisning och som får konsekvenser på annat håll 

exempelvis undervisningstimmar. Detta framkommer även i en artikel där bedrövade 

högskolelärarna i naturvetenskap kommer till tals (DN 051026). Texten uttrycker att få väljer 

NO, trots att behovet är stort och i en notis skrivs det att lärarstudenterna ”skyr 

naturvetenskap” (DN 051020). Kunskaper inom just naturvetenskap verkar vara ett mått som 

Sveriges elever jämförs utifrån med andra elever på det nationella planet. Jag uppfattar det 

som att det råder en föreställning om att dålig kunskap i naturvetenskap är hos skolans elever 

bevis på en dåligt förd skolpolitik. Ämnesområdet är därmed statusgivande och användbart i 

samhällets politiska maktstrukturer. 

 

Den nationella läroplanen och dess kursplaner utgår från den grundläggande demokratiska 

värdegrunden, där bland annat naturvetenskap anses nödvändig för att ta del i olika 

demokratiska beslut. Enligt förordningen för grundskolan om kursplaner motiveras ämnet 
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”utifrån olika samhälls- och medborgarbehov” (Skolverket 2000/2008, s 5). Den 

gemensamma kursplanetexten talar om att ”göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt 

tillgängliga” (Skolverket 2000/2008, s 48), vilket formulerar ett instrumentellt förhållningssätt 

till naturvetenskapen. Vidare anges det att detta ”står i samklang med naturvetenskapens och 

demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och 

välgrundade argument” (Skolverket 2000/2008, s 48). I de enskilda kursplanerna för 

respektive ämne av biologi, fysik och kemi talar texten om ”att beskriva och förklara naturen 

(…) ur ett naturvetenskapligt” (respektive kemiskt) ”perspektiv” (Skolverket 2000/2008, s 53, 

57, 61, mina parenteser). Den vetenskapligt rationella diskursen formuleras genom att lyfta 

fram naturvetenskapens produkter såsom förklaringsmodeller, beskrivningar och teorier, men 

också vetenskapen processer som omfattar metoder, arbetsformer och ideal.  

 

5.3 Naturvetenskap som etik och moral 

Diskursen om naturvetenskap som etik och moral talar om och kring naturvetenskap som sann 

och som ett fundament för moral. Detta är en diskurs som ifrågasätts eller har en undanskymd 

tillvaro i textmaterialet. I en artikel framförs en skarp kritik av en kommande 

utbildningsreform, där en hållbar utveckling har fått utrymme i styrdokumenten (DN 051005). 

Resurshushållning presenteras i texten som en trend och som en inkräktare på ”normal” 

kunskap. Artikeln är skriven med skeptisk ironi och ger uttryck för dåvarande oppositionens 

kritiska retorik (DN 051005). Detta förstår jag som ifrågasättande av implementeringen av 

naturvetenskapliga förutsägelser och därmed även som ett underliggande tvivel angående 

resultat av naturvetenskaplig forskning, som i detta fall lett fram till behovet av att införa ett 

nytt förhållningssätt till naturen och dess resurser. I detta fall formuleras det som en 

”modenyck” när politisk handling svarar på forskning, en forskning som då tagit steget ut i 

samhället och gett sig in i ett agerande istället för att stanna vid ett beskrivande och 

förklarande. Resurshushållning och biologisk mångfald verkar, som jag ser det, sålunda 

betvivlas för att retoriskt kritisera sittande makthavare (DN 051005). 

 

Den antropocentriska etiken tar form i en tänkvärd problematisering av en avfallsprodukt. 

Artikeln formuleras som en uppmaning till makthavare att lyfta in etiska, samhällspolitiska 

och ekonomiska aspekter angående kärnavfallsförvaring tillsammans med de 

naturvetenskapliga och tekniska frågorna (DN 050814). Enligt artikeln kommer tidsspannet 

på 100 000 års förvaring kompliceras av att beslutsfattarna inte diskuterar hur olika 
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samhälleliga förändringar, när det gäller attityder, makt och ansvar, kommer att påverka i 

framtiden. Därmed uppmuntrar artikeln ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i syfte att uppnå 

en fullgod grund att fatta långsiktliga beslut på, med omsorg för framtiden i fokus. 

 

I kursplanetexten ses talet om att ”skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och 

människor” och även ge elever ett förhållningssätt som omfattar både kunskap och åsikter 

(Skolverket 2000/2008, s 48). Vidare framgår i styrdokumenten att exempelvis biologiämnet 

syftar till ett omsorgstagande om och respekt för naturen och människor, vilket visar på ett 

omsorgsorienterat perspektiv på omvärlden. I fysikens kursplan är det antropocentriska 

synsättet framträdande; ämnet ska ge förståelse av människans relation till naturen, och det 

kopplar till en hållbar utveckling när det gäller människans energianvändning och dess 

konsekvenser. Kemiämnet har ett hälsoperspektiv på både människa och omgivning, vilket 

innebär att etik och moral träder in även innanför dessa väggar (Skolverket 2000/2008). Detta 

kan jämföras med vad ledarredaktionen i Dagens Nyheter skriver i en föreslagen troslära för 

vår tids högskolor och universitet att ”[v]etenskapens allmänna prestige vilar på dess förmåga 

att behärska naturen och göra människans liv drägligt”, vilket jag formulerade som en 

vetenskapligt rationell diskurs (DN 050417). Detta visar på en frånvaro av naturens egenvärde 

och omsorg om naturen är tydlig i medias texter, men den kan ses i läroplanerna där 

omsorgsorienteringen börjar göra sitt inträde. 

 

Sammanställning naturvetenskapliga diskurser 

För att kunna överblicka och förtydliga de tre formulerade naturvetenskaplig diskurserna som 

analyserats fram har jag i tabell 5.1 sammanställt diskurserna och de begrepp som de kan 

sägas vila på. 
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 Marknadsekonomisk Vetenskaplig rationell Etik och moral 
Sammanhang Arbetsmarkanden, 

Politik 
Utbildningspolitik 
Entreprenör 

Utbildningspolitik 
 

Miljöpolitik 
Utbildningspolitik 

Centrala begrepp Framtida yrken 
Behov 
Högutbildad 
Konkurrenskraftig 
Utveckling 
Krav 
Kompetens 

Akademisk 
standard/kvalitet/frihet  
Dyster, kall och 
obönhörlig 
Kvalitet, krav och 
kompetens 
Svårt 

Tvärvetenskap 
Misstro av vetenskap 
Resurshushållning 
Långsiktigt hållbart 

Identitet/Status Gedigen kunskapsbas 
= Allmänutbildning 
inom naturvetenskap 
 

Elitutbildning 
Allmänutbildning inom 
naturvetenskap 
Statusbegrepp 
 

 

Förgivettaget Välfärd naturvetenskap  
Ignorerat Moral Moral  
Tabell 5.1: En sammanställning av de tre formulerade diskurserna och dess olika aspekter angående 
sammanhang, uttryck, identitet/status och vad som verkar förgivettaget eller ignorerat. 

 

5.4. Naturvetaren i media 

Inom ramen för de formulerade naturvetenskapliga diskurserna aktualiseras olika sätt att vara 

som, vilket både bär på gränser och möjligheter för vad och vem naturvetaren kan vara. 

Textmaterialet utgjordes av den utökande sökningen för att söka svar på den specifika 

frågeställningen hur naturvetare subjektpositioneras/kategoriseras i texter. 

 

5.4.1 Naturvetaren som marknadsekonomisk resurs 

I den naturvetenskapliga diskursen som marknadsekonomisk formuleras talet om den 

förlorande naturvetaren (DN 050607, DN 050612, II). I Dagens Nyheter uttrycks det att 

naturvetare har svårt att etablera sig på den privata arbetsmarknaden. Naturvetaren anses vara 

mer djup i sin kunskap än bred, vilket ses som en nackdel när det gäller det privata 

näringslivet som hyllar entreprenörskap. Dock förefaller det som om naturvetaren inte 

subjektpositioneras med tydlighet i Svenskt Näringsliv, utan för en anonym och osynlig 

tillvaro i texterna. Den naturvetare som önskas är entreprenören som både är mångsidig och 

gärna öppnar för nya marknadskontakter, såsom naturvetare med internationell kompetens 

(SN 050515, SN 050527, SN 051115, SN 051205). 
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5.4.2 Naturvetaren som vetenskaplig rationell föreb ild 

Här nedan formulerar jag två grupper av presenterade naturvetare som förekommer i den 

naturvetenskapliga diskursen som vetenskaplig rationell. 

 

I en artikel beskrivs en kvinnlig kemist, som löpande i texten nämns vid förnamn. Hennes 

livshistoria återges från början ”i en klass med ovanligt begåvade kvinnor” (DN 050128). 

Uttrycket ”ovanligt begåvade kvinnor” erbjuder ett tecknande av 30-talets traditionella 

kvinnosyn där kvinnan vanligtvis inte förknippades med begåvning och än mindre med att 

vara naturvetare. Hennes subjektpositionering blir den omsorgsfulla värdinnan med 

avväpnande humor och dessutom tillfaller det hennes karaktär att vara kunnig och ”verkligen” 

uppskattad för det. Detta är en personbeskrivning som jag finner divergent från beskrivningen 

av Kinsey (DN 050226) och Koch (DN 050913), bland annat presenteras varken Kinsey eller 

Koch vid förnamn. Ytterligare tre artiklar, förutom de om Kinsey och Koch, presenterar 

personer som subjektpositioneras som naturvetare och män, dessa benämns dock med 

förnamn genomgående i texterna (DN 050623, DN 051010, DN 051020).  

 

Kinsey (DN 050326) erbjuds subjektpositioner, såsom; man, neutral, icke-fördömande, 

avskärmad, auktoritär och stel. Dessa positioneringar talar för en traditionell syn på 

vetenskap, en stereotyp bild av naturvetaren, vilket kan sammanfattas under termen 

akademiker enligt den vetenskapligt rationella diskursen (DN 050326). En annan 

framställning som tillskrivs naturvetaren är egenskaper som analytisk och matematisk, men 

svag på läsförståelse och ordkunskap, vilket presenteras som om det skulle finnas ett 

motsatsförhållande mellan dessa egenskaper (DN 051203). Detta återkommer i den 

etisktmoraliska diskursen, som lyfter skillnaden mellan naturvetaren och humanisten. 

 

5.4.3 Naturvetaren som etisktmoraliskt subjekt 

Subjektpositioneringar som faller under den naturvetenskapliga diskursen som etiskmoralisk 

erbjuds en bild av vad texterna framhåller som unika positioneringskombinationer som 

naturvetare och humanist. 
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Den humanistiske naturvetaren är en unik kombination enligt två artiklar publicerade samma 

dag i Dagens Nyheter (050309, I, IV). En diskussion förs om ”negativa” och ”positiva 

associationer” där texterna presenterar att ”humanistiska naturvetare” kan kopplas till en rad 

uppsättningar av symboler och termer, såsom ”pullover”, ”manchester-kavaj”; ”ett rum med 

böcker och en jordglob” och ”medelålders man” är en analys som har sitt ursprung hos 

Birgitta Arneklo-Nobin, docent i kirurgi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Malmö. 

Hon har funderat över vilka meningar bildning bär med sig (DN 050309, IV). Fler artiklar i 

Dagens Nyheter presenterar individer med identiteten ”humanist och naturvetare” (DN 

051010, 051020, 051021), vilket som jag förstår framhålls som föredömligt i dagens 

samhälle. Detta förstärks utifrån ytterligare presentation av naturvetare, som exempelvis 

sadlat om till ekonom och humanist (DN 050309, II), eller naturvetaren som valde att arbeta i 

musikbranschen (DN 051202). Dessa kombinationer framhålls som framgångsrika koncept 

när det gäller att hitta nya möjligheter.  

 

Subjektpositioneringarna politiker, kvinna och naturvetare följer med presentationen av 

Merkel som Tysklands förbundskanslerkandidat (DN 050720). Hon beskrivs som naturvetare 

med en unik bakgrund, utifrån att kombinationen naturvetare och politiker är ovanlig. 

 

Sammanställning av subjektpositioneringar 

Efter att analyserat de presenterade subjektpositioneringarna har jag valt att göra en tabell 

över de formulerade positionerna och dess koppling till av mig funna diskurser i detta 

undersökningsområde. I tabell 5.2 redovisas sammanställningen av de formulerade 

subjektpositionerna. Naturvetarens subjektpositionering formulerat i diskursen naturvetenskap 

som etik och moral, förstår jag som en oklar positionering om vad det förgivettagna är. Detta 

kan kopplas till att diskursen, som sådan, håller på att etablerats i de sociala och kulturella 

praktikerna, men ännu inte har funnit sin form, vilket innebär att diskursen är öppen för 

konstruerande av vem och vad naturvetaren kan vara som. 
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 Marknadsekonomisk Vetenskaplig rationell Etik och moral 
Sammanhang Entreprenör Politik 

Akademisk 
Miljöengagemang 
Politik 

Vem och vad? Hellre anställd än 
privat företagare 
Specialkompetens 
 

Professor 
  

Humanist 
Entreprenör 
Politiker 
Tvärvetenskaplig 

Identitet/Status/Genus Man/ Kvinna Man/ Man/ Kvinna 
Förgivettaget Kunnig 

Oerfaren inom 
näringslivet 

Opartisk, stel och 
auktoritär/Naiv 
Vänlig stillsam och 
varm 
Ingen språkbegåvning 
Analytisk och 
matematisk 
Originell 
Rationell och 
skarpslipat intellekt 
Traditionell 
 

 

Ignorerat  Kvinna – den ovanligt 
begåvade 

 

Tabell 5.2: Utifrån formulerade subjektpositioner under de naturvetenskapliga diskurserna, ses här en 
sammanställning i form av en typologi. 
  

6. Diskussion 

I diskussionen kommer följande frågor att ställas till resultatet av min analys: Vilka 

konsekvenser kan de diskurser som ges utrymme i dessa offentliga sammanhang få? Vilken 

betydelse kan mediernas innehåll ha för tankar och handlingar på samhällelig och individuell 

nivå? 

 

6.1 Naturvetenskapliga diskurser 

Utifrån den analys som jag formulerat när det gäller de naturvetenskapliga diskurserna 

dominerar den marknadsekonomiska i Dagens Nyheter, men än mer så i Svenskt Näringsliv. 

De maktstrukturer som ses i det att kritik ges av opposition mot den sittande regeringen och 

även kritik från näringslivets intressenter, som maktutövande aktörer blir synliga i deras 

uttryck av oro för att dagens unga inte får en adekvat utbildning eller i önskemål att få ett 

större inflytande i utbildningen för att kunna forma den efter marknadens behov av kunskap 

och kompetens. Här möts ideologier som både reproducerar och skapar maktrelationer, vilket 
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bekräftar rimligheten i Faircloughs (1995, 2003) samhällskritiska synsätt, det vill säga i hans 

uppfattning att forskning bör medvetandegöra de maktstrukturer som agerar i samhället. 

 

Vidare aktualiseras den marknadsekonomiska diskursen när kursplanen för ämnet kemi i 

grundskolan talar om att industriella processer förbättrar människans livsvillkor tydliggörs ett 

antropocentriskt synsätt. Det som framkommer stämmer väl överens med det som både 

Svennbeck (2004) och Östman (1995) påvisar i de senaste läroplanerna, att fokus ligger på ett 

utnyttjande av naturen för människans bästa. Konsekvenser av detta är att det inte följer den 

omsorgsorienterade synen som en del unga bär på, som både Svennbeck (2004) och von 

Wright (1999) undersökningar visar på och som Östman (1995) nämner som 

demokratisocialisation. 

 

I den vetenskapliga rationalitetsdiskursen formuleras skillnader mellan vad de olika 

ämnesområdena (biologi, fysik och kemi) i skolan lyfter fram och vad exempelvis näringslivet 

har för villkor för framtiden. I den rationella vetenskapliga diskursen formuleras vetenskap 

som en rationell kod. En föreställning som kan ses som konserverande och traditionell. 

Genom att betrakta detta ur ett genusperspektiv har denna vetenskapliga kod beskrivits som 

en manlig företeelse, vilket kan utgöra ett hinder för att män och kvinnor kan mötas på lika 

villkor i de sammanhang diskursen förekommer i (jfr. Svennbeck 2004, von Wright 1999).  

 

I Dagens Nyheter (050417) ses den vetenskapliga rationella diskursen i en presentation av vad 

högskolans uppgift är, en text som bär på följemeningen att den ska vara fri från mänskliga 

värderingar och enbart hålla sig till beskrivningar och förklaringar av den fysiska omvärlden. 

Detta kan förknippas med den akademiska ståndpunkt som är väl dokumenterad i tre av 

Östmans (1995) fem funna naturspråk, de som anges som klassiskt, biomekanisk och 

ekomekaniska. Konsekvenser av detta kan bli ett utestängande av andra språkbruk och dess 

följemeningar, och utmynna i ett konfliktladdat förhållande i de olika strävanden att dels 

skapa en bred medborgerlig utbildning i demokratisk anda och dels forma en elitutbildning 

som kan komma att ta plats som allvetande i olika samhällsfrågor och därmed utöva makt och 

riskera urholka demokratin. Detta kan återigen kopplas till Fairclough (1995, 2003) som 

menar att det är av yttersta vikt att synliggöra de maktutövande krafter som förekommer i 

samhället. I de texter jag mött här kan ideologier döljas i texter genom att beskriva situationer 

i exempelvis skolan, visa på brister i både läromedel och lärares kunskaper inom området.  
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Svenskt Näringsliv talar om att väcka motivation och intresse hos elever genom att förespråka 

ett införande av populärvetenskap. Detta kan ses som ett försök att införa ”nature science 

delight”. I jämförelse syftar den traditionella undervisningen till att beskriva naturen utifrån 

begrepp och förklaringsmodeller och vill problematisera syftet att föra in förenklingar. 

Förenklingar kan utmynna i missuppfattningar, när förankringen i grundläggande vetenskap 

kan riskera att bli förbisedd i populärvetenskapen. Något som kan nära en misstro mot 

vetenskap, vilket jag kunde skönja i en artikel som gav kritik mot införande av 

resurshushållning och hållbar ekologisk framtid i läroplanen. Artikeln presenterade luckor i 

forskning om biologisk mångfald och drog slutsatser, utan att kontrollera dess riktighet (DN 

051005).  

 

Bilden av att naturvetaren, inom den vetenskapligt rationella diskursen, är bland annat en 

man, auktoritär och analytisk. Han förknippas sällan till olika humaniora områden, en bild 

som erbjuds i artiklarna med förstärkning på det ovanliga, nämligen kombinationen humanist 

och naturvetare. Det förekom även att naturvetare enbart kan uttala sig utifrån sitt 

specialområde, empiriska data, generella principer och dessa uttal bör hållas fria från 

värderingar. Med andra ord är han, eller mer ovanligt hon, fri från ansvar och därmed även att 

inte engagera sig i samhälliga frågor.  

 

I anslutning till det som aktualiseras i naturvetenskap som etik och moral presenterade 

kemiämnet i styrdokumenten ett hälsoperspektiv på både människa och omgivning, vilket 

angav ett antropocentriskt perspektiv och denna syn stämmer väl överens med vad Svennbeck 

(2004), von Wright (1999) och Östman (1995) fann i sina analyser av läroplanstexter. Utifrån 

det studerade textmaterial jag tagit del av förstås att de övriga sociala och kulturella 

praktikerna reproducerar en värdegrund av det antropocentriska synsättet, vilket kan få 

konsekvenser av att den viktiga injektionen av nytänkande individer med andra föreställningar 

och värderingar inte inkluderas. Istället för att mötas och diskutera den verklighet vi har att 

förvänta oss utifrån en mångfacetterad grundsyn riskerar det som blivit normativt dominera 

diskussionen. Dagens unga har en större benägenhet att se andra värden än just det materiella, 

vilket både Svennbeck (2004), von Wright (1999) och Östman (1995) kommenterar, och 

kanske är det den förgivettagna välfärden som omger oss eller den materiella standarden, som 

inte längre anses vara den allenarådande tillfredsställelsen i samhället. Utifrån de tre 

naturvetenskapliga diskurser som formulerades i texterna var det ingen som förde ett tal om 

och kring naturens egenvärde, utan det antropocentriska synsättet var dominerade. 
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Ur min synpunkt en spännande aspekt av konsekvenser som kommer ur det antropocentriska 

perspektivet visar sig i studier som lyfter fram att det finns elever som inte uppskattar det och 

inte heller vill ta till sig den föreställningen. Därför blir det viktigt att tala om vilsna elever, 

främst flickor i den naturvetenskapliga diskursen som formuleras i grundskolans 

styrdokument, vilket kan både vara ett tecken på diskriminering och maktpositionering. 

Dewey (1916/1999) ansåg att unga måste få utvecklas, från det att de blir del av samhället, 

utan att de alltför mycket formas utifrån konserverande tankar som många gånger handlar om 

makt och skyddande av tillkämpade positioner i det samhälle vi lever i. Därav blir det viktigt 

att vara lyhörd inför vad elever själva bär på för föreställningar och se dem som möjligheter 

för en gemensamt formande av framtiden. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Min undersökningsmetodologi formades efter att ha orienterat mig inom tidigare forskning, 

där diskursanalysen var en accepterad form av teori och metod, så även inriktningen mot 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta var en av orsakerna till att den teoretiska bakgrunden 

gavs efter presentationen av tidigare forskning. 

 

Valet av ämnet härrör från min egen resa inom den akademiska världen och de 

naturvetenskapliga språkbruk jag mött där, som har väckt min nyfikenhet på diskurser utanför 

de naturvetenskapliga områden jag har rört mig i, som exempelvis student. På grund av 

omfånget av undersökningsområdet kan säkert fler diskurser formuleras, men min 

diskursanalys har mynnat ut till tre formuleringar som i sin tur skulle kunna brytas ner i 

ytterligare diskurser. Därmed finns det naturligtvis begränsningar, vilket gör att denna 

kvalitativa diskursanalys inte kan synliggöra alla aspekter av ämnesområdet. Läsaren av mitt 

arbete kan därför finna helt andra strukturer och mönster som formulerar andra diskurser 

utifrån mitt empiriska textmaterial. Inte desto mindre har det varit mycket intressant att arbeta 

med diskursanalys. Mitt arbete inbjuder till framtida forskning om hur media och 

styrdokument erbjuder bilden av naturvetare och naturvetenskap, för att belysa vad som i 

denna uppsats bara har besvarats till en del.  
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Bilaga 1: Källmaterial – artiklar: Dagens Nyheter f örsta sökningen 
Avdelning: Ledarredaktioner, under tidsperioden 2005-01-01 – 2005-12-31 
Fritextsökord: Naturvet* 
Nr Rubrik Källa Datum Upphov 

1 Må dåliga skolnyheter ge bättre 
resultat 

DN 20051201 DN 

2 Malin Siwe: Hellre bättre museer än 
fler. 

DN 20051113 SIWE MALIN 

3 Peter Wolodarski: Jakten på skolans 
syndabockar. 

DN 20051112 WOLODARSKI PETER 

4 Globaliseringen är  
närmare än vi tror 

DN 20051030  

5 Hemligheten bakom skolsuccén i 
Finland.  
Peter Wolodarski, Helsingfors: I 
Finland ser alla upp till läraren. 

DN 20051026 WOLODARSKI PETER 

6 Ozonmannen på mellanlandning.  
Kolumnen: Jenny Jewert om Al Gore, 
"Wilma" och det ofattbara 
experimentet. 

DN 20051025 JEWERT JENNY 

7 Sådan skola, sådana lärare DN 20051020 BARBRO HEDVALL 
8 Sankta Jämställdheten och helige 

Hållbarhet. Malin Siwe: En ny religion 
för alla ämnen. 

DN 20051005 MALIN SIWE 

9 INLÄGG/LÄRARE DN 20050925 JAN BJÖRKLUND 
10 Ett år till valet. Makulera inte miljön DN 20050911 DN 
11 Ett år kvar till valet: Mindre god 

byråkrati 
DN 20050906  

12 Bush, Darwin och intelligent design. 
Jenny Jewert: .Vetenskap och religion 
bör inte ingå äktenskap. 

DN 20050825 JEWERT JENNY 

13 Matematiken hård mot den som tappat 
taget. Johannes Åman: Som ämne 
förlorar matematiken snabbt Sudokuns 
öppenhet. 

DN 20050823 ÅMAN JOHANNES 

14 Jenny Jewert: Om jag blir nittio får jag 
uppleva djupförvarets försegling. 

DN 20050814 JEWERT JENNY 

15 Gå till botten med Östersjön DN 20050809  
16 Den tysk-franska motorn har fått nytt 

bränsle 
DN 20050720

, I 
DN 

17 Smutsen känner inga nationsgränser. 
Jenny Jewert: Forskarna strider medan 
Östersjön gror igen. 

DN 20050720
, II 

JENNY JEWERT 

18 Högskolan sitter alltid med 
svartepetter 

DN 20050612
, I 

 

19 Barbro Hedvall: Fler jobbmäklare 
sökes. 

DN 20050612
, II 

HEDVALL BARBRO 

20 Trygghet är en  
förrädisk drog 

DN 20050607  

21 Kaos är granne  
med Göran Persson 

DN 20050417
, I 

EKDAL NIKLAS 

22 Liten katekes för högskolan DN 20050417
, II 

 

23 Om alla gör det kan det inte vara fel. 
Henrik Berggren: Alfred Kinsey ersatte 

DN 20050326 BERGGREN HENRIK 



 

gud med normalfördelningskurvan 
24 Politruken som gav miljön ett ansikte.  

Claes-Göran Kjellander: Valfrid 
Paulsson har äntligen fått en festskrift. 

DN 20050305 KJELLANDER CLAES 
GÖRAN 

25 Hanne Kjöller:  
Kompetens här och där. 

DN 20050302 KJÖLLER HANNE 

26 Vart tog det svenska förnuftet vägen?  
Kolumnen: PC Jersild om vetenskap 
och villfarelse. 

DN 20050219 JERSILD P C 

27 Till våra läsare i Örebro DN 20050205  
28 Nu ska karusellen gå DN 20050126  
 

Bilaga 2: Källmaterial – artiklar: Dagens Nyheter a ndra sökningen 
Alla avdelningar under tidsperioden 2005-01-01 – 2005-12-31 
Fritextsökord: Naturv* 
Nr Rubrik Källa Datum Upphov 

1 "Universiteten vänder sig för lite mot 
företagen" 

DN 20051219
, I 

MONICA HEDLUND 

2 Naturvetare passar inte näringslivet. 
Trots stor efterfrågan hamnar många i 
arbetslöshet efter examen. 

DN 20051219
, II 

TORBJÖRN TENFÄLT 

3 NÄR SKA VI HA BETYG: Eleverna 
saknar betygen. Kristofferskolan och 
andra waldorfskolor har dispens från 
betygskravet. 

DN 20051215 TORBJÖRN 
TENFÄLT|HELENA 
ÖBERG 

4 Högskoleprovet görs om. 
Samhällsvetare och humanister gynnas 
medan tekniker och naturvetare 
missgynnas i dagens prov. 

DN 20051203 TORBJÖRN TENFÄLT 

5 Häpnadsväckande DN 20051202 MÅNS WALLGREN 
6 AVHANDLINGEN/David Dunér: 

Naturvetaren Swedenborg såg på 
själen som en maskin 

DN 20051116 KERSTIN VINTERHED 

7 Våldet urholkar själen DN 20051114 NICHOLAS WENNÖ 
8 Snabbt ledarbyte ska häva krisen för 

tyska SPD 
DN 20051103 THOMAS HALL 

9 "När man tjänat pengar ska man göra 
nytta". Finansmannen Björn Carlson 
skänker halv miljard till 
Östersjöforskning. 

DN 20051102 KARIN BOJS 

10 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET.  
Äventyr varvas med plugg 

DN 20051025 HELENA ÖBERG 

11 Mätning pågår. Naturvetarna rusar 
fram och humanisterna tappar fart. 

DN 20051025 JANKEN MYRDAL 

12 Skarp blick. Smittande engagemang i 
livets tragik. 

DN 20051021 LARS LINDER 

13 Gunnar Welander. Miljökämpe, 
humanist 

DN 20051020 JANNE 
CARLSSON|JANNE 
GERTZ|MONICA 
JOHNSSON 

14 Öka det globala utbytet. Svensk 
humaniora inskränkt och efter sin tid. 

DN 20051011 STEFAN HELGESSON 

15 Mest luftmaskor i svensk humaniora DN 20051010 TOM MALMQUIST 
16 TILL MINNE DN 20051010 ARNE KARDELL JAN 



 

LINDERGÅRD 
LENNART MEHLBERG 
JAN ORRENIUS LARS 
ÅKE RENDEL 

17 "Tuffare regler för djurförsök  
driver spetsforskning ur landet" 

DN 20050918 GUNNAR ALVAN|TERJE 
ANDERSSON|RICHARD 
BERGSTRÖM|CECILIA 
BERNSTEN|JAN 
CARLSTEDT DUKE|JAN 
LUNDBERG|RAGNAR 
NORRBY|HANS 
NYCTELIUS|JÖRGEN 
OHLSSON|LEIF 
OHLSSON 

18 Vad skiljer en människa från en 
zombie? Christof Koch har kommit 
längst i sökandet efter svar på 
medvetandets gåta. Hugo Lagercrantz 
presenterar en bok som slår en bro 
mellan naturvetare och humanister. 

DN 20050913 HUGO LAGERCRANTZ 

19 Nationella prov orättvisa DN 20050912 HELENA ÖBERG 
20 Bush, Darwin och intelligent design. 

Jenny Jewert: .Vetenskap och religion 
bör inte ingå äktenskap. 

DN 20050825 JEWERT JENNY 

21 Riktiga nallar lockar turister.  
500 personer tittar varje dag på 
björnar i byn Sjulsmark 

DN 20050820 ANDERS BOSTRÖM 

22 Sinande tillgångar driver upp oljepriset DN 20050820 SCHUCK JOHAN 
23 Den tysk-franska motorn har fått nytt 

bränsle 
DN 20050720

, I 
DN 

24 TILL MINNE DN 20050623 JELENA OCH ROLF 
ZETTERSTRÖM 

25 "Svenska språket dör ut på landets 
universitet". Naturvetare slår larm: 
Studenterna kan inte längre föra ens 
en populärvetenskaplig diskussion på 
svenska 

DN 20050617 CHRISTER 
KISELMAN|SVEN 
HALLDIN|ULF 
DANIELSSON|KARIN 
CARLSON|AMALIA 
MATTSSON|MARTIN 
RUTBERG 

26 Barbro Hedvall: Fler jobbmäklare 
sökes. 

DN 20050612 HEDVALL BARBRO 

27 "Akademikernas arbetslöshet  
har ökat med 100 procent" 

DN 20050610 ANNA EKSTRÖM 

28 "Nästan alla högutbildade ratar jobb 
som företagare". Totalundersökning av 
högskoleutbildade ingenjörer, 
naturvetare och medicinare under elva 
års tid: Bara 3,5 procent satsar på 
eget företagande 

DN 20050602 JOHAN WIKLUND 

29 Saco vill ha egen arbetsförmedling DN 20050322 CECILIA|JACOBSSON 
30 Männen mot myterna DN 20050318 KARIN|JOHANNISSON 
31 Se längre än ämnet DN 20050309

, I 
LERNER THOMAS 

32 Marknadsrävar med mål i mun DN 20050309
, II 

FOLCKER LOTTA 

33 Djupdykning i jordens historia DN 20050309 NORDSTRÖM MARIA 



 

, III 
34 Intressant bonus eller oumbärlig 

kunskap 
DN 20050309

, IV 
ÖBERG HELENA 

35 Växande kritik. Bara dinosaurier får 
Nobelpris i ekonomi 

DN 20050222 JONSSON STEFAN 

36 Siv Renvall. Färgstark kemist vid 
Livsmedelsverket 

DN 20050128 ROBINSON 
BRITTA|ÅKERBLOM 
MALIN|BERGMAN 
INGEGÄRD 

37 "Det finns fler högriskområden för 
turister" 

DN 20050111 ERIKSSON 
KARIN|PERSSON 
LARS|ÖHLANDER 
BJÖRN 

38 Fackförbunden blir allt färre.  
Många går samman för att spara på 
utgifterna och ge medlemmarna mer 
för pengarna. 

DN 20050105 ANDERSSON BOSSE 

 

Bilaga 3: Källmaterial – artiklar: Svenskt Näringsl iv 
Artiklar från Svenskt Näringsliv nyhetsarkiv under perioden 2005-01-01 – 2005-12-31 
Fritextsökord: Naturvetenskap 
Nr Rubrik Källa Datum Upphov 

1 Skolprojektet i Botkyrka framgång som 
ger mersmak 

SN 20051205 Stina Dahlén 

2 De bjuder in tjejer till teknikens värld SN 20051124 Stina Dahlén 
3 Öppen dörr mellan IBM och 

Fittjaängsskolan 
SN 20051115 Stina Dahlén 

4 Unikt samarbete ger flickor inblick i 
teknikens värld 

SN 20050616 Stina Dahlén 

5 Positivt att begränsa taktikläsning SN 20050614  
6 Unikt skolprojekt lyft för 

invandrarungdomar 
SN 20050527 Stina Dahlén 

7 Svenskt Näringsliv och Botkyrka satsar 
på invandrarungdomar 

SN 20050515 Stina Dahlén 

8 Nordisk enighet om grundskolans 
brister 

SN 20050504 Ebba Lindsö, Jørn 
Neergaard Larsen och 
Finn Bergesen jr 

9 Elever osäkra på nyttan av 
naturvetenskap och teknik 

SN 20050426 Stina Dahlén 

10 Många av våra elever blir företagare SN 20050404  
11 Eleverna har rätt till kunskaper om 

arbetsmarknaden 
SN 20050223 Stina Dahlén 

12 TekNO vill avdramatisera 
naturvetenskap och teknik 

SN 20050210 Stina Dahlén 

 


