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Sammanfattning 

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, är en undervisningsform med en 

tvärvetenskaplig inriktning som visat sig vara utvecklande och motiverande för elever. Ämnesplanerna 

i de naturvetenskapliga ämnena i den svenska gymnasieskolan framhåller också ett innehåll som är i 

linje med SNI. Samtidigt uttrycker lärare osäkerhet kring implementeringen av sådan undervisning.  

Syftet med denna studie är att ge insyn i hur lärare arbetar med att integrera SNI i sin 

biologiundervisning. Denna fallstudie ger en inblick i hur en lärare planerar för hur biologin kan sättas 

i ett samhällsperspektiv och hur det sedan realiseras i klassrummet. En lärare och fem elever har 

intervjuats och svaren analyserats genom en innehållsanalys. Lärarens arbete i klassrummet skildras 

genom fem elevers beskrivningar av det. Resultaten visade att fullständig SNI-undervisning är svår att 

genomföra i biologin och att alternativ samhällsanknytning både är önskvärd och mer förekommande.  

Nyckelord: SNI, gymnasium, fallstudie 
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1. Inledning 

Många elever intresserar sig för och är nyfikna på naturvetenskap generellt, men tyvärr har det visat 

sig att skolans naturvetenskap uppfattas som mindre intressant för att det saknas en personlig och 

social relevans samt att det ligger långt ifrån elevernas intressen (Oskarsson, 2011). Undervisningen i 

naturvetenskapliga ämnen bör därmed bli mer meningsfull och motiverande och anknytas till 

elevernas erfarenheter och intressen (Sjøberg och Schreiner, 2010). Skolans naturvetenskap bör syfta 

till att vägleda eleverna mot att bli ansvarsfulla och kunniga medborgare, i ett samhälle som idag allt 

mer präglas av vetenskap och teknologi (Aikenhead, 2006). Resultat från olika studier indikerar att 

naturvetenskap blir mer intressant om den placeras i ett sammanhang (Sjøberg och Schreiner, 2010). 

Det finns därför skäl att ta fasta på hur biologin med sitt naturvetenskapliga innehåll kan sättas i ett 

samhällsperspektiv som är intressant och relevant för eleverna.  

 

Enligt Oskarsson (2011) utgår ofta undervisningen i naturvetenskapliga ämnen från begrepp, teorier 

och problemlösning och eleverna får i mindre utsträckning utrymme för att tillämpa dessa kunskaper 

och knyta an dem till vardagen och samhället. Många elever har svårt att förstå meningen med 

lektionsinnehållet och vilken betydelse det har i mer generella sammanhang eller för dem själva som 

individer. Genom att placera det naturvetenskapliga innehållet i en samhällelig kontext och låta 

eleverna använda sina kunskaper i en autentisk situation ges de möjlighet att utveckla kompetenser 

som är viktiga för deras framtid som aktiva, medvetna samhällsmedborgare (Ekborg m.fl.,2016). En 

sådan ingång på undervisningen har också visat sig kunna öka elevernas intresse för naturvetenskap 

(Ottander och Ekborg, 2012). Undervisning utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

(SNI) är ett sätt att anknyta till elevernas verklighet och närma sig visionen om meningsfulla lektioner 

som fångar elevernas intresse och som därmed skapar förutsättningar för lärande (Ekborg m.fl., 2016). 

Studier visar dock att det finns en osäkerhet hos lärarna att arbeta med naturvetenskap utifrån ett 

samhällsperspektiv och att lärare saknar tilltro till sin förmåga att utföra sådan undervisning 

(Tidemand och Nielsen, 2016).  

 

I syftesbeskrivningen för biologi för gymnasiet framgår att undervisningen ska syfta till att eleverna 

utvecklar sina ”kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle” samt att de ska ges 

möjlighet att utveckla ”förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera och för att 

granska och använda information” (Skolverket, 2011a, s.1-2). Genom att, som lärare arbeta med SNI i 

sin biologiundervisning ges eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Det är därför intressant att 

studera hur lärare tolkar dessa föreskrifter och i vilken mån eleverna upplever att de får arbeta utifrån 

en sådan typ av samhällsanknuten naturvetenskap. Studien belyser en lärares sätt att planera för hur 

biologin med sitt naturvetenskapliga innehåll kan sättas i ett samhällsperspektiv samt hur detta 

realiseras i klassrummet. 
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2.  Syfte och frågeställningar 

SNI i undervisningen har visat sig vara intresseväckande och utvecklande för elever (Aikenhead, 

2006). Lärare uttrycker dock en osäkerhet kring genomförandet av sådan undervisning. Syftet med 

denna studie är därför att ge insyn i hur lärare arbetar med att integrera SNI i sin biologiundervisning. 

Följande forskningsfrågor behandlas: 

 

 Hur beskriver en lärare sitt sätt att arbeta med SNI i biologin i planeringsfasen och i 

undervisningsfasen? 

 Hur beskriver eleverna att lärarens arbete med SNI har utfallit vid biologilektionerna? 
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3. Bakgrund 

3.1 Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

SNI står för samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Begreppet är en svensk översättning av 

engelskans socio-scientific issues – SSI – som används i internationell litteratur (Ekborg, m.fl. 2016). 

SNI används idag i undervisning inom naturvetenskapliga ämnen som en pedagogisk 

undervisningsform för att öka elevers intresse och engagemang för undervisningen (Ottander och 

Ottander, 2016).  

 

Traditionellt sett har skolans naturvetenskapliga ämnen till stor del endast fungerat som en 

förberedelse för elevers fortsatta studier inom just naturvetenskap. Fokus har legat på att förvärva 

teoretiska naturvetenskapliga kunskaper (Aikenhead, 2006). Över tid har politiska, ekonomiska och 

andra samhälleliga faktorer drivit fram motiv för ett förändrat perspektiv på skolans naturvetenskap. 

Studier visade att elever inte upplevde naturvetenskapen i skolan meningsfull men att detta kunde 

uppnås till viss mån i ett sammanhang utanför skolan, i naturvetenskapsrelaterade vardagsdilemman 

som eleverna var involverade i (Aikenhead, 2006). Under slutet av 1990-talet arbetade man därför 

intensivt för att förändra skolans naturvetenskap till ett ämne som integrerades med samhället 

(Ottander och Ottander, 2016). Undervisning utifrån SNI växte fram i syfte att skapa en 

naturvetenskaplig medborgarutbildning för livet i ett modernt samhälle (Aikenhead, 2006), men även 

för att bidra till att ungdomars intresse för vidareutbildning inom naturvetenskap skulle öka (Ottander 

och Ottander, 2016).  

 

Ratcliffe och Grace (2003) beskriver SNI utifrån ett flertal egenskaper. Som en grundläggande 

beskrivning understryker de att SNI har en naturvetenskaplig bas och frågorna kan ha potentiellt stor 

betydelse för samhället. Utöver detta lyfter de fram ytterligare gemensamma drag för SNI. De 

rapporteras ofta i media, med en följd att innehållet kan vara vinklat utifrån informatörens 

intentioner. Detta främjar övning i kritiskt tänkande hos mottagaren. SNI engagerar till 

beslutsfattande och åsiktsformulering på både personlig och samhällelig nivå. SNI kan eventuellt ha 

bristande eller oklara vetenskapliga belägg och innehålla ofullständig information. Följaktligen är det 

svårt att påstå att det finns ett rätt svar i dessa frågor. SNI kan innefatta lokala, regionala och globala 

dimensioner samtidigt. Detta medför att det skapas intressekonflikter som kan ligga till grund för 

diskussion och argumentation. I arbetet med SNI motiveras mottagaren att uttrycka en uppfattning i 

frågan. Detta innefattar synpunkter på lönsamhet i olika frågor, riskbedömning där värderingar kan 

inträda samt att elever får föra etiska resonemang. SNI innehåller dessutom ofta aspekter på hållbar 

utveckling. En viktig egenskap hos SNI är att de har en utgångspunkt i en autentisk och aktuell fråga 

(Ratcliffe och Grace, 2003). Ordet ’autentisk’ i sammanhanget innebär att de frågor som lyfts och de 

uppgifter som genomförs i klassrummet är så likt samhället utanför skolan som möjligt (Barab m.fl., 
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2000). Autenticitet är dock mer komplext än så. En frågas autenticitet är även beroende av i vilken 

mån eleverna engagerar sig i frågan i ett socialt sammanhang (Barab m.fl., 2000).  

 

Sammanfattande definition av SNI som kommer att ligga till grund för denna studie: 

 

 

 

 

Ett konkret exempel på SNI är fallet kring antibiotikaresistens som hot mot folkhälsan. Fallet är ett 

aktuellt och flitigt rapporterat ämne. Det har även potential att uppfattas autentisk för eleverna 

eftersom de allra flesta troligtvis har använt sig av eller kommer att vara i behov av antibiotika i något 

skede och en del har säkerligen stött på denna fråga i ett sammanhang utanför skolan. Det 

naturvetenskapliga innehållet innefattar naturlig selektion, bakteriell tillväxt och adaption. De 

samhälleliga dimensionerna omfattar utmaningar på social, politisk och ekonomisk nivå. 

Intressekonflikter kan röra spänningar mellan patienter och läkare, politiska konflikter gällande 

skillnader i restriktioner kring användandet av antibiotika i olika områden samt ekonomiska aspekter, 

med det faktum att forskning och framställning av ny antibiotika är väldigt kostsam, samtidigt som 

behovet av ny medicin ökar. Detta är ett komplext och ämnesövergripande fall som är karaktäristiskt 

för SNI. 

3.2 Varför SNI? 

Syftet med SNI i undervisningen är att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i och om 

naturvetenskap men även att få utveckla kompetenser i källkritik, argumentation och beslutsfattande 

genom att låta dem utforska nutidens naturvetenskap (Ekborg m.fl., 2016). I läroplanen Lgy11 beskrivs 

ämnet biologi som ett naturvetenskapligt ämne vars sammanhang ofta är komplexa och studeras på 

olika nivåer. Utöver detta framgår det i syftesbeskrivningen för ämnet biologi att ”undervisningen ska 

syfta till att elever utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. 

Ämnet ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället och att, 

från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kunna delta i samhällsdebatter och diskutera etiska frågor 

och ställningstaganden” (Skolverket, 2011a s.1). Vidare specificerar Skolverket olika kunskaper eller 

förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. Bland dessa finns 

”kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle” och ”Förmåga att använda kunskaper i 

biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information” (Skolverket, 2011a, s.1-2). 

De förmågor och kunskaper som betonas av Skolverket är de fundament som undervisningen 

konstrueras utifrån tillsammans med olika centrala innehåll för de ingående kurserna. Dessa faktum 

berättigar tillämpning av SNI i biologiundervisningen.  

 

SNI är autentiska och aktuella samhällsfrågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. De 

innefattar intressekonflikter och saknar därmed ett rätt, definitivt svar. De rapporteras ofta i media 

och kan diskuteras på lokal, regional och global nivå (Ratcliffe och Grace, 2003). 
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Oskarsson (2011) påpekar dock att ett nytt ämnesområde i naturvetenskap ofta inleds med att 

begrepp, teorier och modeller presenteras och behandlas och först mot slutet placeras och tillämpas 

dessa i ett sammanhang. Oskarsson (2011) har studerat elevers intresse för naturvetenskap generellt 

och jämfört dessa med innehållet i skolans naturvetenskap. Resultaten visar en stark tilltro till 

naturvetenskap och att det finns frågeställningar som intresserar eleverna men att undervisningen 

baseras på andra områden. Det finns därmed en motstridighet i vad eleverna uppfattar som intressant 

och relevant och det som lärarna väljer att behandla i undervisningen. Dessa resultat är liknande som 

de senaste ROSE-artiklarna visar (Sjøberg och Schreiner, 2010). ROSE (Relevance of Science 

Education) är ett internationellt projekt som jämför elevers attityder till och uppfattningar om 

naturvetenskap i och utanför skolan. Resultaten visar bl.a. att elever i välfärdsländer anser att skolans 

naturvetenskap varken har ökat deras uppskattning för naturen eller ökat deras nyfikenhet på ämnet 

(Sjøberg och Schreiner, 2010.). Med dessa resultat som grund betonar både Oskarsson (2011) och 

Sjøberg och Schreiner (2010) att undervisningen i naturvetenskapliga ämnen bör bli mer meningsfull 

och motiverande och anknytas till elevernas erfarenheter och intressen. Resultaten från ROSE 

indikerar också på att naturvetenskapen blir mer intressant om den sätts i ett sammanhang, vilket 

utgör ytterligare skäl till implementering av SNI i undervisningen. SNI skapar inte bara intresse, utan 

kan vara utvecklande för eleverna på flera olika sätt. 

3.3 SNI och Scientific literacy 

Lärarna i den svenska skolan har en skyldighet att bedriva undervisning ”i demokratiska arbetsformer 

och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet”. Detta 

lyfts fram i gymnasieskolans läroplan i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 

2011b s. 6). Samtidigt har även ämnesplanen specifikt för biologi en tydlig samhällsinriktning. I 

diskussionen om naturvetenskapens bidrag till att fostra aktiva samhällsmedborgare används 

begreppet scientific literacy. I svensk litteratur har begreppet ibland tolkats som naturvetenskaplig 

allmänbildning, något man i skolans naturvetenskapliga ämnen strävar mot att utveckla hos eleverna 

(Ekborg m.fl., 2016). Denna översättning är dock ingen fulländad motsvarighet till det engelska 

begreppet. I fortsättningen kommer jag därför att använda den engelska versionen, scientific literacy 

(SL).  

 

Roberts (2007) definierar SL utifrån två visioner. Vision I utgår från de vedertagna naturvetenskapliga 

reglerna och denna vision beskrivs som kunskap i naturvetenskap, d.v.s. kunskap om 

naturvetenskapliga begrepp, modeller och processer. I denna vision betonas inte själva nyttjandet av 

kunskaperna. Undervisning utifrån en sådan vision har en mer akademisk utgångspunkt och fokus 

ligger på att finna ”rätt” svar och att utarbeta korrekta förklaringar på fenomen utifrån 

naturvetenskapliga begrepp och teorier (Roberts, 2007). Vision II av begreppet SL utgår istället från 

mer allmänbildade frågeställningar med samhällsanknytning. Med detta synsätt beskrivs SL som 

kunskap om naturvetenskapsrelaterade situationer. En sådan vision öppnar upp för en undervisning 
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där eleverna kan erhålla kunskaper om naturvetenskap genom att begrunda olika sociala sammanhang 

utifrån ett brett och ämnesövergripande perspektiv (Roberts, 2007). Ekborg m.fl. (2016) 

karaktäriserar begreppet som kunskaper som underlättar förståelsen av det som diskuteras i samhället 

och påtalar att SNI i undervisningen utvecklar elevernas SL. Denna förmåga kan förtydligas genom 

mer konkreta förmågor man som lärare har möjlighet att utveckla hos eleverna genom SNI. 

3.4 SNI och elevers lärande 

Flera studier har visat positiva effekter av att inkludera SNI i undervisning inom naturvetenskap, dels 

på elevernas kunskapsutveckling och förmågor de ges möjlighet att utveckla, dels på deras motivation 

och intresse till naturvetenskap (Sadler, 2004; Sjøberg och Schreiner, 2010; Callahan, 2009; Ottander 

och Ekborg, 2012; Zohar och Nemet, 2011; Chung m.fl., 2016). SNI:s egenskaper, att de är komplexa 

och öppna, utan något definitivt rätt svar (Sadler, 2004), gör det möjligt för elever att tänka kritiskt 

kring ett dilemma och diskutera ämnen i grupper där åsikter kring frågan går isär. SNI uppmuntrar 

elever att värdera egna uppfattningar genom samtal och argumentation och således kan de förvärva 

naturvetenskapliga kunskaper som är personliga och relevanta för dem (Callahan, 2009). Ottander 

och Ekborg (2012) noterade positiva attityder till och upplevelser av SNI-undervisning från elevernas 

perspektiv, även från de elever som vanligen inte uppskattade skolans naturvetenskap. Eleverna 

hävdade bl.a. att de lärde sig nya faktakunskaper, lärde sig att granska och värdera information samt 

att argumentera från sin ståndpunkt. En del elever uttryckte dessutom att den kunskap de inhämtade 

genom SNI var mer relevant för dem själva och för livet utanför skolan (Ottander och Ekborg, 2012). 

Dock ansåg eleverna att de inte lärde sig mer ren naturvetenskap jämfört med traditionell 

undervisning. Ottander och Ekborg (2012) påpekar att detta visserligen kan ses som en negativ aspekt 

på SNI-undervisning men det kan också vara en anvisning om elevernas uppfattningar om vad lärande 

av naturvetenskap innebär.  

 

Undervisning med SNI utmärks av kommunikativa inslag vilket har visat sig utveckla flera förmågor 

hos eleverna (Ekborg m.fl., 2016). Bl.a. har elevernas reflektionsförmåga, förmåga att tänka kritiskt 

kring ett dilemma samt deras kommunikationsförmåga visat sig gynnas av SNI-undervisningen 

(Callahan, 2009; Ekborg m.fl., 2016; Chung m.fl., 2016). Zohar och Nemet (2002) påvisar även att 

elever utvecklar sin argumentationsförmåga, dels gällande utformning av kvalitativa argument, dels 

förmågan att framföra sina argument i gruppdiskussioner och dra tydliga, välgrundade slutsatser i 

frågan. Eleverna blir bättre på att ta in andras åsikter samt värdera andras perspektiv (Chung m.fl., 

2016). Eleverna själva har också rapporterat positiva erfarenheter SNI-undervisning som utvecklade 

deras förmåga till mediekritik, vilket anses vara en viktig kunskap för alla medborgare (Ottander och 

Ekborg, 2012). Parallellt med dessa förmågor utvecklar eleverna också en bättre begreppslig förståelse 

av det naturvetenskapliga innehållet (Zohar och Nemet, 2002).  
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Sammantaget innebär ambitionen med att utveckla elevers SL, genom skolans naturvetenskap, en 

strävan mot att utveckla deras argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga, 

resonemangsförmåga, förmåga att tänka kritiskt och belysa ett problem från flera synvinklar samt att 

kunna ta välgrundade beslut och ställningstaganden. Parallellt med detta utvecklar eleverna också 

grundläggande naturvetenskapliga kunskaper så som begrepp, processer och teorier. SNI är därmed 

en undervisningsform som beaktar flertalet aspekter i kursplanerna (Ekborg m.fl., 2016). Dessa 

resultat motiverar för fortsatt implementering av SNI och går i linje med skolans strävan att fostra 

engagerade, delaktiga och allmänbildade demokratiska medborgare. 

3.5 SNI i undervisningen 

SNI-undervisning kännetecknas av att lektionen utgår ifrån en samhällsfråga som ska bearbetas av 

eleverna och som utgör sammanhanget för lektionsinnehållet. Under lektioner med SNI får eleverna 

vara aktiva och ses som kompetenta nog att delta i diskussioner om samhällsfrågor, vilket innebär att 

undervisningen bör genomsyras av dialogiska arbetssätt (Ottander och Ottander, 2016). Olika 

arbetssätt kan utföras i olika arbetsformer. Med arbetssätt avses på vilket sätt ämnesinnehållet 

behandlas till skillnad från arbetsformer som beskriver hur arbetet är organiserat, i helklass, 

grupparbete eller individuellt arbete (Backlund och Backlund, 1999).  

3.5.1 Arbetssätt 

Ekborg m.fl. (2016) lyfter särskilt fram diskussioner (med fokus på etiska diskussioner), 

argumentation samt undersökande arbete som lämpliga arbetssätt för SNI-undervisning. Ottander och 

Ottander (2016) framhåller även rollspel, drama och paneldebatter som användbara arbetssätt. 

 

När naturvetenskap presenteras genom samhällsvetenskapliga problemställningar innebär det 

oundvikligen att en del etiska aspekter bör beaktas. Detta kan göras genom att införa etiska 

diskussioner som arbetssätt. I SNI-undervisning är det nödvändigt att låta eleverna resonera kring 

olika etiska perspektiv för att kunna ta ställning i frågan (Ekborg m.fl., 2016). I etiska diskussioner får 

eleverna träna sig i att förstå olika ståndpunkter i en fråga. Eleverna får begrunda och själva 

konstruera argument utifrån olika ideologier, principer eller känslor. De får resonera kring vilka 

konsekvenser olika handlingar eller beslut kan tänkas få. Allt detta genererar en bättre förståelse för 

komplexiteten i en samhällsfråga (Ekborg m.fl., 2016). Traditionellt sett har diskussioner i 

klassrummet dominerats av läraren (Alozie m.fl., 2010), men för att på bästa sätt engagera eleverna 

bör läraren inta en mindre aktiv roll och låta diskussionen vara elevcentrerad (Day och Bryce, 2012). 

För att skapa etiska diskussioner som är mångsidiga och berör flera perspektiv anser Ekborg m.fl. 

(2016) att det är klokt att oftast låta diskussionen föras på ett teoretiskt plan istället för att styras av 

elevernas eller lärarnas egna åsikter. Detta kan göras genom att eleverna diskuterar en fråga utifrån ett 
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förutbestämt perspektiv och sedan jämföra olika perspektiv för att få en helhetsbild över frågans 

omfattning (Ekborg m.fl., 2016). 

 

Argumentation har länge varit ett använt arbetssätt inom SNI-undervisning. Argumentation som 

arbetssätt innebär att belysa ett dilemma utifrån dess naturvetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, 

politiska samt etiska utmaningar (Christensen, 2015) och eleverna skapar argument och förutser 

motargument i dilemmat (Ekborg m.fl., 2016). Chang Rundgren och Rundgren (2010) uttrycker att 

eleverna kan bygga sina argument på antingen värderingar, faktakunskaper, eller personliga 

erfarenheter. Med argumentation i naturvetenskapsundervisningen får eleverna bearbeta ett 

ämnesinnehåll genom att behandla och undersöka teorier, modeller och begrepp utifrån olika 

discipliner, skapa förståelse för etiska och moraliska aspekter samt lära sig hur olika bevis och resultat 

kan stödja slutsatser. Argumentation kan även användas till att formativt bedöma elevers förståelse för 

det naturvetenskapliga innehållet (Ekborg m.fl., 2016). Lärarens roll är att handleda eleverna till en 

meningsfull argumentation. Det kan göras genom att erbjuda eleverna inledningsfraser för sina 

yttranden eller att arbeta med redan befintliga modeller för argumentation, för att säkerställa att 

elevernas arbete och utveckling går i enlighet med syftet och lärandemålen för lektionen (Ekborg m.fl., 

2016).  

 

Undersökande arbete är enligt Ekborg m.fl. (2016) både ett arbetssätt och ett kunskapsinnehåll 

eftersom det ökar förståelse för naturvetenskapens egenskaper och arbetssätt. De menar att 

undersökande arbete kan öka elevernas engagemang samt hjälpa dem att förstå naturvetenskapen 

bakom en samhällsfråga. Driver m.fl. (2000) instämmer och anser de att det i nutidens 

naturvetenskapsundervisning bör ges utrymme för eleverna att själva konstruera sin kunskap genom 

att undersöka och experimentera. Undersökande arbete innebär att eleverna inledningsvis får fundera 

ut vilka problemställningar ett SNI-fall består av. Problemformuleringen följs av att eleverna får 

genomföra en undersökning för att finna svar på sina frågor (många gånger är undersökningsmetoden 

förutbestämd av läraren). Därefter får eleverna träna på att tolka resultat samt diskutera tillförlitlighet 

och naturvetenskapernas betydelse i fallet (Ekborg m.fl., 2016). Lärarens roll i det undersökande 

arbetet är att stödja undersökningsprocessen och uppmuntra eleverna till att pröva sina idéer samt 

ställa frågor som väcker tankar och leder till fördjupad förståelse (Ekborg m.fl., 2016). 

3.5.2 Arbetsformer 

Ovannämnda arbetssätt kan genomföras i olika arbetsformer; i grupparbeten, i helklassituationer eller 

genom individuellt arbete. Ekborg m.fl. (2016) håller dock grupparbete som en betydande arbetsform 

där dialog kan få utrymme och där alla har möjlighet att yttra sig. Det ger eleverna möjlighet att 

uttrycka idéer, ställa frågor, lyssna på andras argument och bygga vidare på dessa för att tillsammans 

skapa förståelse för ett ämne. De poängterar även betydelsen av att formulera uppgifter som främjar 

gemensamt utforskande och som innebär att alla i gruppen blir en resurs. Ett grupparbete där eleverna 
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samarbetar för att skapa förståelse, öppnar dessutom möjligheten för läraren att inta en mindre 

dominant roll i undervisningen (Day och Bryce, 2012). Att komplettera grupparbete med helkassarbete 

och samla in gruppernas tankar kring en fråga, kan vara en bra strategi för att åskådliggöra olika 

perspektiv i frågan (Ekborg m.fl., 2016). Även om SNI-undervisning ska fokusera på elevaktiviteter, 

behövs lärargenomgångar för att bearbeta kunskapsinnehållet (Ottander och Ottander, 2016). 

Eleverna ska därutöver kunna arbeta enskilt med SNI för att träna på att självständigt ta in och tolka 

information, formulera egna argument och framföra dem i både tal och skrift. Dock bör att sådan 

redovisning främst göras i lärandessyfte, inte enbart för att producera ett färdigt resultat av ett arbete 

(Millar och Osborne, 1998).  

3.6 Utmaningar i SNI-undervisning utifrån ett lärarperspektiv 

Många lärare idag är medvetna om SNI-undervisningens fördelar och anser att SNI bör användas (Lee 

m.fl., 2006). Ändå tycks det inte vara skäl nog till att genomföra fullständig SNI-undervisning 

(Tidemand och Nielsen, 2016). Lärare upplever flera utmaningar med denna undervisningsform och 

menar att de hindrar implementeringen av SNI i vardagspraktiken. Sadler m.fl. (2017) erfar att det 

dessutom saknas tillräckliga hjälpmedel för lärarna att utforma SNI-undervisning. Tidemand och 

Nielsen (2016) uppmärksammade utmaningar på tre olika nivåer, organisationsnivå, lärarnivå och 

elevnivå. Utmaningar på organisationsnivån beskrivs som att föreskrifterna i styrdokumenten inte 

anses främja en fullständig SNI-undervisning. Lärarna menar att styrdokumenten i stor utsträckning 

fokuserar på ämnesspecifika innehåll och att det därför inte finns tid nog att bedriva SNI-undervisning 

(Lee m.fl., 2006; Tidemand och Nielsen, 2016). Utmaningarna på lärarnivå handlar om att många 

anser sig ha bristfälliga samhällskunskaper och därför inte är kvalificerad nog för SNI-undervisning 

(Tidemand och Nielsen, 2016). Det framgår även att lärare tvivlar på sina pedagogiska kompetenser 

och har lågt självförtroende gällande deras förmåga att inhämta eller skapa material för SNI. Utöver 

detta uttrycker många en osäkerhet i implementeringen av de elevcentrerade arbetssätt som 

förknippas med SNI. Det faktum att SNI inte innefattar ett tydligt och korrekt svar medför svårigheter 

med att handleda eleverna (Lee m.fl., 2006). Den tredje kategorin av utmaningar ligger på elevnivå. 

Här uttrycker lärare tvivel på elevernas förmåga att engagera sig i SNI och menar att eleverna inte 

besitter tillräckliga naturvetenskapliga kunskaper för att kunna argumentera och diskutera komplexa 

frågor och att deras åsikter istället bygger på personliga eller känslomässiga värderingar, vilket 

försvårar hanteringen av undervisningen (Tidemand och Nielsen, 2016). Dessa upplevda utmaningar 

kan medföra att lärare väljer andra strategier för att ändå kunna integrera samhällsperspektiv i 

biologiundervisningen. 

3.6.1 Alternativ samhällsanknytning 

Ett alternativt sätt att införa samhällsperspektivet i naturvetenskapsundervisning, utan att fullständigt 

använda SNI, är att först behandla det naturvetenskapliga innehållet och i efterhand exemplifiera 
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användningen av kunskapen i ett vardagssammanhang. På detta sätt kan läraren också inkludera 

samhällsperspektivet i sin undervisning och det är en tämligen vanlig metod för lärarna att arbeta 

utifrån (Tidemand och Nielsen 2016). Detta kan dock inte klassas som fullständig SNI-undervisning 

eftersom den ska utgå ifrån samhällsfrågan och det naturvetenskapliga innehållet blir ett verktyg i 

bearbetningen av den (Ekborg m.fl., 2016). Tidemand och Nielsen (2016) intervjuade danska 

biologilärare angående deras tolkning och implementering av SNI i deras biologiundervisning. 

Resultaten visar att lärare tenderar ha en väldigt innehållscentrerad tolkning av SNI-undervisning. 

Detta innebär att undervisningen har ett uppenbart fokus på biologiinnehållet och att 

samhällsfrågornas primära syfte är att rama in biologin i ett sammanhang. För dessa lärare är 

samhällsfrågorna endast ett sätt att genomarbeta biologiinnehållet och att visa på biologins 

användningsområden i livet utanför skolan och att därigenom motivera eleverna till att lära sig biologi 

(Tidemand och Nielsen, 2016). Skillnaden är att i fullständig SNI-undervisning agerar samhällsfrågan 

som en röd tråd genom hela momentet, medan dessa lärare använder samhällsfrågorna för att visa på 

användningen av biologiinnehållet. Den främsta anledningen till att använda denna typ av 

samhällsanknuten biologiundervisning verkar vara lärarens personliga relation till och intresse av det 

specifika biologiinnehållet (Tidemand och Nielsen, 2016). 
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4 Teori  

Den teoretiska grunden utgår ifrån definitionen av SNI. Nedan presenteras ett ramverk för 

konstruktion och analys av SNI-undervisning. Här beskrivs komponenter i SNI som utgör 

undervisningens struktur. Ramverket användes som en mall för hur en samhällsanknuten 

biologiundervisning kan se ut och användes även till utformningen av intervjufrågorna samt i analys 

av empiri. 

4.1 Ramverk för konstruktion och analys av SNI-undervisning 

Att arbeta med SNI i undervisningen innebär, som tidigare nämnts, att lektionsinnehållet tar avstamp 

i en aktuell samhällsfråga. Vilka frågor som är aktuella varierar givetvis med tiden och vad som pågår i 

samhället. Därför är det inte otänkbart att det i planeringen av SNI-undervisning bör finnas rum för 

flexibilitet och spontanitet i viss omfattning. Det finns dock återkommande SNI som ständigt är 

aktuella men där utgångspunkterna och exemplen kan variera. Dessa allmängiltiga frågor kan av 

läraren brytas ner till relevanta delar som ligger i linje med syftet för lektionen. Exempel på sådana 

frågor inom biologin är de som berör vaccinationer, miljö, energi, antibiotika och genteknik (Ekborg 

m.fl., 2016). För den långsiktiga planeringen av undervisning har Ekborg m.fl. (2009) utvecklat ett 

ramverk för hur lektioner med SNI-undervisning kan analyseras och konstrueras utifrån 

styrdokumenten och i den vardagliga klassrumspraktiken (se tabell 1). Ramverkets 

användningsområden är enligt författarna tvådelat. För det första kan det användas som ett verktyg i 

forskningen om elevers lärande och intresse till naturvetenskap genom arbete med SNI. För det andra 

kan lärare använda ramverket som ett hjälpmedel i konstruktionen av lektioner med SNI. Ramverket 

gör det även möjligt för läraren att analysera specifika frågor, d.v.s. potentiella lektionsinnehåll, för att 

kunna planera lektionsarbetet och förutspå möjliga utfall av dessa och även avgöra vad som ska 

bedömas. Ramverket består ursprungligen av sex stycken komponenter framtagna utifrån det som 

karaktäriserar SNI. Ramverksförfattarna hänvisar till Ratcliffe och Graces’ (2003) definition på SNI. 

Ekborg m.fl. (2016) utvecklade senare detta ramverk till en modell bestående av ytterligare tre 

komponenter de ansåg vara väsentliga i planeringen av SNI-undervisning. De nio komponenterna 

beskrivs som beståndsdelar centrala för SNI-undervisning. Nedan följer en beskrivning av dessa.  
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Tabell 1. Beskrivning av de nio komponenterna som karaktäriserar SNI-undervisning (Ekborg m.fl., 2016) 

Komponent Beskrivning 

Utgångspunkt Det som konkret används för att presentera ett visst fall, t.ex. olika 

mediekanaler (tidningsartiklar, tv-program, bloggar, hemsidor m.fl.).  

Naturvetenskapligt 

innehåll 

SNI är ämnesövergripande med kopplingar till både naturvetenskap (biologi, 

fysik, kemi) och andra skolämnen så som svenska, geografi och 

samhällskunskap. Det viktigaste naturvetenskapliga innehållet (begrepp, teorier 

och processer) urskiljs och relateras till styrdokumenten. I denna studie 

presenteras det naturvetenskapliga innehållet utifrån specifika delar inom 

enbart biologiämnet.  

Vetenskapligt 

belägg 

Utvecklingen inom naturvetenskaplig forskning medför att det finns olika typer 

av vetenskapliga belägg för olika fenomen. 4 kategorier av mått på fenomens 

vetenskapliga belägg;  

1) Väl känt innehåll, lättåtkomlig fakta 

2) Väl känt innehåll, präglas av känslor, värderingar eller kunskaper från andra 

ämnesområden än naturvetenskap 

3) Kräver ställningstaganden utifrån information från källor med olika 

ståndpunkter i frågan 

4) Otydlighet i det naturvetenskapliga innehållet, svårbedömt.  

Samhällsaspekter I denna komponent urskiljs de framstående samhällsaspekterna i SNI-fallen. 

Exempel: ekonomi, etik, politik, mediekritik.  

Användningen av 

den vetenskapliga 

kunskapen 

 

Många situationer i vardagslivet kräver kunskaper inom naturvetenskap för att 

kunna argumentera och fatta viktiga välgrundade beslut. Upplevelsen av att 

kunskaper är relevanta och viktiga för ens framtid är motiverande för elever. I 

denna komponent preciseras syftet med SNI-fallet.   

Intressekonflikter SNI innehåller ofta någon typ av intressekonflikt på olika nivåer. 

1) Individuell; personliga bekymmer, dragkamp mellan behov och önskemål  

2) Social: konflikter mellan grupper eller individer i samhället 

3) Politisk: spänningar i politiska beslutsfattanden mellan större grupper i 

samhället.  

Lärare reflekterar över på vilken nivå frågan kan behandlas. 

*Mål för fallet Lärandemål för lektionen preciseras. De bör vara relevant både i relation till det 

valda fallet och till syftesbeskrivningarna i styrdokumenten. 

*Resurser De källor och material läraren väljer att nyttja. Aktualiteten hos SNI-fall medför 

att de sällan behandlas i läroböcker. Därför bör materialet för undervisningen 

ofta kompletteras. Exempel: websidor från kommuner och statliga myndigheter. 

*Rapportering och 

bedömning 

Plan för hur eleverna kan redovisa och hur arbetet ska bedömas. Planen bör 

anknytas till mål för fallet. Vanliga redovisningsmetoder inom SNI: rollspel, 

rapporter och posters. Skriftliga prov förekommer endast i mindre grad. 

*tillkom 2016 

 

Detta ramverk erbjuder lärare en struktur för planering av SNI-undervisning. Nedan presenteras 

exempel på ett SNI-fall som kan användas i undervisningen, se tabell 2. 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Tabell 2. Exempel på SNI-fall och hur komponenterna kan konkretiseras (Ekborg  m.fl., 2009 och 2016). 

Komponent  

Fall ”Du är vad du äter” 

Utgångspunkt TV-program 

Naturvetenskapligt 

innehåll 

Biologi: Fysiologi. Hur hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer.  

Kemi: Matspjälkning, innehåll i mat och dryck och dess betydelse för hälsan.  

Vetenskapligt 

belägg 

Välkänt, men informationen är ofta vilseledande. Naturvetenskapen används 

inkorrekt. 

Samhällsaspekter Mediekritik: Vilka budskap förmedlas och hur kan de tolkas? 

Ekonomi: T.ex. ekonomiska intressen hos företag kopplade till kropp och hälsa. 

Normkritik: Hur betraktas kropp och hälsa? 

Etik 

Användning av den 

vetenskapliga 

kunskapen 

För kritiskt tänkande 

För att kunna göra egna val som påverkar hälsan 

Intressekonflikter Personliga: T.ex. mellan önskan om att hålla vikten och att få äta god mat. 

Sociala: Olika uppfattningar om vad som är hälsosamt och hur man ska 

motionera: Auktoriteters uttalanden om dieter.  

Globalt: Satsa pengar på välfärdssjukdomar eller svåra sjukdomar i tredje 

världen? 

Mål för fallet (urplock från Ekborg m.fl. (2016)) 

- Använda kunskap om cellernas ämnesomsättning och födans 

beståndsdelar för att kritiskt granska kostråd. 

- Förklara hur viktökning och viktminskning går till 

- Diskutera olika föreställningar om en ”normal” eller ”vacker” kropp 

Resurser Hemsidor kopplade till tv-kanalen, tidningsartiklar om kostråd, 

Livsmedelsverket m.m. 

Rapportering och 

bedömning 

Rollspel, debattartiklar, göra egen måltidsordning.  
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5 Metod  

I detta stycke presenteras metoden för studien. Första frågeställningen, ”Hur beskriver en lärare sitt 

sätt att arbeta med SNI i biologin i planeringsfasen och i undervisningsfasen?” besvaras genom en 

semistrukturerad intervju med läraren. Den andra frågeställningen ”Hur beskriver eleverna att 

lärarens arbete med SNI har utfallit vid biologilektionerna?” besvaras genom semistrukturerade 

enskilda intervjuer med fem elever. Svaren analyserades därefter genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Syftet med elevintervjuerna var att studera hur SNI-undervisning uppfattas av eleverna och genom 

dem få insyn i vad som faktiskt har skett i klassrummet och vad som har tagit fäste hos eleverna.  

Fokus ligger därmed på lärarens handlande men eleverna användes för att spegla undervisningens 

utfall. Nedan följer en noggrannare beskrivning och motivering av datainsamlingen och 

analysmetoden. Slutligen redogörs det för etiska aspekter i studien.  

5.1 Urval och avgränsningar 

Denna studie är en fallstudie som fokuserar på att ingående och detaljerat beskriva en lärares sätt att 

arbete med SNI-undervisning. I studien ingår intervjuer med fem elever och en biologilärare i en 

gymnasieskola i Västerbotten. Läraren är biologi-, naturkunskaps- och kemilärare på gymnasiet, med 

25 års erfarenhet av undervisning.  Läraren uttrycker själv att hon lägger stort fokus vid att anknyta 

det naturvetenskapliga innehållet till ett samhällsperspektiv. Urvalet var därmed strategiskt och 

användes för att kunna uppfylla syftet med studien, att ge insyn i SNI-undervisning i biologi. P.g.a. de 

konstaterade utmaningarna med SNI-undervisning finns ett intresse hos mig att undersöka i vilken 

mån SNI-undervisning så som den definieras framkommer i klassrummet, eller om 

samhällsanknytningen sker på något annat sätt. Komponenten Vetenskapligt belägg har medvetet 

tagits bort för att begränsa arbetet och kunna fokusera på de övriga komponenterna. Rapportering 

och bedömning faller utanför studiens syfte och utelämnas därför i mina intervjuer. Eleverna i studien 

är tredje årets gymnasieelever som har haft ovannämnd lärare i sina biologikurser. Eleverna går alla i 

samma klass och har läst Biologi 1 och 2 under deras två första gymnasieår och när studien gjordes 

läste alla utom en elev fördjupningskursen, Biologi specialisering. Urvalet av eleverna var även det 

strategiskt och gjordes i samråd med läraren där elever med god kommunikativ förmåga valdes. Detta 

för att öka chanserna att få kvalitativa, uttömmande intervjusvar.  

5.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer är en variant av kvalitativa intervjuer som oftast har en låg grad av 

strukturering. Detta innebär att intervjuaren på förhand utformar specifika teman som ska beröras, 

men intervjupersonen ges stort utrymme till att svara fritt och med egna ord (Patel och Davidsson, 

2011). Intervjumetoden är flexibel och möjliggör för uppföljning av idéer samt för utformning av 

följdfrågor för att utveckla svaren och kan därmed ge ett rikt material (Bell, 2016). En intervjuguide 
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konstruerades utifrån ramverket för konstruktion och analys av SNI-undervisning som Ekborg m.fl. 

(2009 och 2016) utformat (se tabell 3). Intervjuguiden har kompletterats med ytterligare en 

komponent, Arbetssätt och arbetsformer för att få information om hur läraren arbetar i klassrummet. 

Varje komponent i ramverket fick representera ett tema i intervjun och utifrån dem specificerades 

intervjufrågor. Datainsamlingen inleddes med elevintervjuer för att kunna använda deras svar till att 

diskutera och reflektera kring i den efterföljande intervjun med läraren. Lärarintervjun inleddes med 

några allmänna frågor kring dennes tankar och intentioner med SNI-undervisning och därefter 

övergick intervjun till att beröra specifika fall som eleverna lyft fram i sina intervjuer. Lärarens 

intentioner och tankar kunde senare i analysen studeras i relation till elevernas beskrivning av 

undervisningen generellt men även i specifika moment i kurserna. Elevernas intervjusvar kunde även 

ge en indikation på i vilken mån de olika komponenterna för SNI-undervisning framkommer. Detta 

gjordes för att kunna analysera hur ett lektionsinnehåll kan tolkas och tas emot av elever och hur 

mycket det samstämmer med lärarens syfte. Med andra ord, kopplingen mellan planering och 

undervisning. Intervjuerna med eleverna varade mellan 30-37 minuter medan lärarens intervju pågick 

i 1 timme och 15 minuter. Alla intervjuer spelades in som ljudfiler för att i efterhand kunna 

sammanfattas och analyseras. 

 

Tabell 3. Intervjuguidens struktur och exempel på frågor riktade till elever. För fullständiga intervjuguider med 

lärare respektive elever, se bilaga 1,2 och 3. 

*I intervjuerna sammanfördes dessa komponenter p.g.a. att de berörde snarlika områden. 

**Samtliga elever önskade och gavs definitioner och exempel på arbetssätt respektive arbetsform innan de 

besvarade frågan. 

5.3 Dataanalys 

Intervjuerna avlyssnades direkt efter genomförandet och sammanställdes skriftligt i ett dokument, var 

intervju för sig. Det innehåll som inte berörde någon utav de angivna komponenterna filtrerades bort. 

Därefter analyserades data genom en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys gör det möjligt att 

Komponent Exempel på Frågor  

Utgångspunkt På vilket sätt blev ni introducerade till detta moment? 

Naturvetenskapligt 

innehåll  

Vad ser du för huvudsakligt naturvetenskapligt innehåll i detta 

moment? 

Samhällsaspekter Vilka samhällsaspekter lyfte ni i detta moment? 

 

Så här i efterhand, finns det delar som kunde ha tagits med men som 

inte behandlades då?  

Intressekonflikter Ser du några intressekonflikter i denna fråga? Vilka? 

Mål för fallet och 

användning av den 

vetenskapliga kunskapen* 

Vad specifikt tycker du att du får lära dig/öva på genom att ha denna 

typ av undervisning? 

Resurser Vilka källor använde ni? Vad fick ni jobba med för material?  

(Exempel vid behov: läroboken, internet, tv-program mm.) 

Arbetssätt & Arbetsform På vilket sätt fick ni jobba med detta moment? ** 
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sortera en stor analysenhet till flera mindre kategorier av innehåll. Varje kategori innefattar 

meningsenheter med gemensamt eller likartat innehåll. Kategoriseringen gör det möjligt att beskriva, 

att öka förståelsen för och att erhålla ny kunskap om ett fenomen (Elo och Kyngäs, 2008) vilket gör 

den lämpad till denna studie där syftet är att ge insyn i lärarens SNI-undervisning. Kategorierna i 

denna studie utgörs av de olika komponenterna beskrivna i det teoretiska ramverket. Likartat innehåll 

från samtliga intervjusvar sammanställdes och sorterades i tillhörande komponent. Exempelvis, alla 

element i intervjusvaren som berörde någon av samhällaspekt sammanfördes i komponenten 

Samhällsaspekter. Ramverkets beskrivningar av komponenterna utgjorde premisserna för 

kategoriseringen (se tabell 1). Därefter sammanfördes det innehåll, inom samma kategori, som hade 

motsvarande innebörd. Intervjusvaren reducerades sedan och omformulerades utan att förändra 

själva innehållet i svaren. På detta sätt sorterades data till mindre och mindre enheter för att slutligen 

bestå av några nyckelmeningar som var framstående för varje kategori. Exempel på kategorisering och 

sortering ges i tabell 4.  

 

Tabell 4. Exempel på kategorisering och sortering till mindre enheter.  

Intervju-

person 

Komponent:  Fråga: På vilket sätt fick ni 

jobba med detta moment? 

Reducering, 

Omformulering 

Nyckelord/ 

Mening 

Elev 2  

 

 

 

 

 

Arbetssätt och 

arbetsform 

 

”…Och sedan var det en 

diskussion involverad, om vad 

man tyckte om miljögifter och 

vad man trodde att man själv 

gör för spridningen av 

miljögifter i miljön och vad 

man kunde tänka sig att 

förändra i sin livsstil för att 

minska miljögifterna.” 

 

Diskussioner involverades där 

vi fick uttrycka våra tankar om 

vår egen påverkan och hur vi 

kan förändra vår livsstil för att 

minska på miljögifter. 

 

 

 

 

 

 

Diskussioner 

 

Egna tankar 

Elev 5 ”Vi fick något tidningsutdrag. 

Hon frågade vad vi tyckte om 

det som stod. Vi fick prata och 

uttrycka våra tankar om det i 

grupper om 4. Ibland avbröt 

läraren och pratade lite om det 

och så fortsatte vi osv” 

 

Vi fick ett tidningsutdrag som 

vi diskuterade i grupp och fick 

uttrycka våra tankar. Läraren 

avbröt ibland för att 

kommentera det. 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter har beaktats för att försäkra att studien håller god kvalitet och att alla 

berörda parter har behandlats respektfullt. Allmänna regler kring forskning, som lyfts i 

Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed har genomsyrat studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta innebär bl.a. att forskaren talar sanning om sin studie, att utgångspunkterna för studien samt 

syfte och metoder har granskats kritiskt och redovisats tydligt, att plagiat undvikits samt att studien 

har bedrivits utan att skada de medverkande. Metoden innefattar intervjuer med både lärare och 

elever varav grundläggande etiska aspekter har beaktats. Samtliga medverkande blev informerade om 

studiens syfte och den genomfördes med tillstånd och samtycke från alla parter. Studiens syfte 

klargjordes i samband med urvalet eftersom endast lärare som uttryckligen undervisar utifrån SNI var 

aktuell för en intervju. Eleverna kontaktades via mail med förfrågan om deltagande och där syftet med 

studien framställdes. Både läraren och eleverna fick även information om rätten att avbryta sin 

medverkan i studien om så önskades. För att ta hänsyn till kravet om skydd av de medverkandes 

identitet har intervjuerna avidentifierats vid bearbetningen av data och inga personuppgifter hängs ut i 

studien. Alla uppgifter om de inblandade har behandlats konfidentiellt och uppgifterna har använts 

endast för studiens ändamål. 
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6  Resultat 

Nedan återges resultaten från datainsamlingen och innehållsanalysen. I avsnitt 6.1 presenteras 

lärarens svar kring frågor som berör planerings- och undervisningsfasen och fokus lagts på att 

klargöra mål med undervisningen och tankar kring vad eleverna ska använda kunskaperna till. Här 

framläggs även hur tankarna går kring val av arbetsform och arbetssätt, var läraren hämtar 

utgångspunkter till samhällsfrågor som är möjliga att lyfta i klassrummet samt vilka utmaningar 

läraren stöter på i planerings- och undervisningsfasen. En sammanfattning av analysen av lärarens 

intervjusvar återfinns i bilaga 4. I avsnitt 6.2 presenteras en generell beskrivning av lärarens 

undervisning utifrån elevernas svar för att få en övergripande bild av hur undervisningen har sett ut i 

klassrummet. För sammanfattning av elevintervjuerna, se bilaga 5. Slutligen, i avsnitt 6.3, beskrivs 

specifika SNI-fall. 

 

6.1 Hur beskriver läraren sitt sätt att arbeta med SNI i biologin i 
planeringsfasen och i undervisningsfasen? 

Övergripande beskrivning av planeringsfasen och undervisningsfasen 

Denna typ av biologiundervisning kräver att man som lärare håller sig uppdaterad om vad som händer 

i samhället och ständigt förnyar sig. Läraren menar att man bör vara öppen för det som sker i 

omvärlden, hitta intressanta frågor som berör och reflektera över hur de kan tas in i klassrummet. 

Läraren framhåller att tiden för planering generellt är väldigt begränsad och att lektionsplaneringen 

därför ofta innefattar övergripande idéer och tankar om ämnesinnehållet samt en del 

samhällsanknytningar och när dessa realiseras i praktiken handlar det mycket om att våga testa och 

våga göra fel för att sedan kunna ta lärdom av det, förändra eller förkasta idéerna. Grunden i 

planeringen handlar för läraren om att medvetandegöra ett tydligt mål för sig själv och skapa en 

grundplan för momentet eller lektionen.  I klassrummet kan vägen till målet se olika ut för olika 

klasser, och det lyfter läraren som en positiv process. Ju mer välgenomtänkt lärarens mål är desto 

lättare, menar hon, är det att vara flexibel i klassrummet och tillåta eleverna att styra 

lärandeprocessen.  

 

”Jag har en grundplan som finns där. Ju bättre den är desto lättare har jag att lämna den.  

Om jag känner att jag är välplanerad och vet vart jag ska nå kan jag traska olika vägar åt olika 

håll och ändå leda samtalet mot mitt mål. Men det kan ta andra vägar än den jag kanske hade 

tänkt”.  

 

Denna struktur på undervisningen bygger på ambitionen om att eleverna själva är aktiva i 

klassrummet och lyfter fram olika tankar och frågor som kan styra och leda lektionen framåt. Viktigt är 

dock att läraren handleder och navigerar eleverna mot det planerade målet. Att lyfta olika 

intressegrupper och diskutera konflikter dem emellan sker, även de, utan någon desto mer detaljerad 
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planering. Strategin är istället att vara lyhörd på de tankar eller påståenden som dyker upp hos 

eleverna under lektionen och snabbt fånga upp dessa för att bearbeta dem gemensamt. Vad kan vara 

grunden för påståendet? Är det sant eller falskt? Vad finns det för konflikter i frågan? Det är frågor 

som läraren, tillsammans med eleverna försöker reda ut. Om eleverna inte själva tar initiativ till att 

lyfta frågor kring lektionsinnehållet kan läraren istället slänga ut ett påstående till hela klassen i syfte 

att väcka reaktioner och reflektioner kring det. De tankar och funderingar som eleverna initierar är 

dock mer värdefulla eftersom det antyder på ett intresse och en nyfikenhet som bör tas tillvara på.  

 

”Om de själva kommer med något är det lättare, för då har du något att jobba med. Då är det 

personligt och då finns det intresse att jobba vidare med det”.  

Mål samt och Användning av de vetenskapliga kunskaperna 
 

”Pratar man om ett ämne och inte kopplar det till det som finns i samhället blir det så 

utplockat och då kan man inte förstå varför ett sådant här ämne behövs i samhället” 

 

Läraren betonar att hennes mål med undervisningen är att ge eleverna en förståelse för att 

biologi inte kan ses som ett oberoende, utplockat ämne, utan istället se att biologin är en viktig 

aktör i samhällsutvecklingen. Att utbilda goda samhällsmedborgare med naturvetenskaplig 

grund framhåller läraren som ett övergripande syfte med denna undervisning. Mer specifikt 

lyfter läraren att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att öppna ögonen för att vidga 

sina perspektiv. Att se saker utifrån flera perspektiv, exempelvis ett naturvetenskapligt, 

ekonomiskt, socialt och hållbarhetsperspektiv, att det finns ett historiskt perspektiv och ett 

framtidsperspektiv samt att det kan granskas på individ-, lokal- och global nivå.  Eleverna ges 

möjlighet att förstå hur olika intressekonflikter kan uppstå och varför, förstå hur biologin kan 

underbygga politiska och ekonomiska beslut samt utveckla det kritiska tänkandet. Utöver detta 

hänvisar läraren till ämnesplanen och menar att syftet att utveckla ”kunskap om biologins 

betydelse för individ och samhälle” (Skolverket, 2011a, s. 1) ligger i fokus när 

biologiundervisning med samhällsperspektiv utformas. Läraren menar att styrdokumenten idag 

ger ett tydligt stöd för sådan undervisning.  

 

”Att de blir goda samhällsmedborgare med naturvetenskaplig grund. Att kunna se olika saker 

och förstå hur de är kopplade, det är nog det jag är ute efter”.  

 

Utgångspunkter och Resurser 

Intressanta samhällsfrågor söker och hittar läraren i de mediekanaler hon själv kommer i kontakt med 

i vardagen. Här lyfter hon bl.a. radiokanalen P1, och specifikt dess program Vetenskapsradion och 

Klotet, som lämpliga källor för olika utgångspunkter i klassrummet. Även p4:s program Kossornas 

planet, hemsidan forskning.se samt nyheter från sjukvården, kommuner och landsting framhålls som 
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inspirationskällor och extra resurser för lektionsinnehåll. Dessa är bra, menar läraren, för att de 

innehåller både artiklar och kortare ljudklipp som eleverna kan ta del av. Svårigheten för läraren i 

detta moment av planeringen är att hitta material med lämplig svårighetsgrad för eleverna där 

innehållet har någonting att få fäste i hos eleverna. Att kartlägga elevernas kunskapsnivå, hitta deras 

grund och därifrån kunna lyfta eleverna och föra dem framåt i lektionen är en utav utmaningarna med 

detta sätt att undervisa.  Stora elevgrupper är dessutom många gånger spretiga kunskapsmässigt, 

vilket innebär en ytterligare stötesten läraren måste möta.  

 

Naturvetenskapligt innehåll och Samhällsaspekter 

Läraren uppger att hon ständigt har sina samhällsanknytningar med sig i sin planering men betonar 

särskilt att stor ansträngning läggs vid att bereda eleverna med en god naturvetenskaplig grund. I 

jämförelse mellan sitt arbete i ämnet naturkunskap och biologi konstateras att det är lättare att arbeta 

utifrån ett övergripande samhällsdilemma i naturkunskapen, för att sedan arbeta sig neråt och 

bearbeta detaljer. Då blir samhällsfrågan den tydliga utgångspunkten och i arbetet med den 

införskaffar sig eleverna både naturvetenskapliga grundkunskaper och samhällskunskaper.  

 

”Lättare[i naturkunskapen] i och med att det står skrivet på det sättet i kunskapskraven. Du har 

större utrymme att jobba på eftersom det är skrivet i ett samhällsperspektiv. […] SNI finns ju 

väldigt mycket i naturkunskapen och har väldigt lite naturvetenskapligt fokus egentligen. Det blir 

mindre av det och mer perspektivtänk. Men i biologin blir det mer fokus på teorin och sedan allt 

som ska ligga på”. 

 

I biologin väljs en annan ingång där inledningen på ett moment oftast är ett naturvetenskapligt 

faktasjok. Inte förrän efter detta faktasjok lyfts en övergripande samhällsfråga i klassrummet och 

därefter börjar bearbetningen av den. Läraren använder inte begreppet utgångspunkt när vi diskuterar 

samhällsfrågor som bearbetas i hennes biologiundervisning. Istället används begreppet 

beröringspunkt och arbetsgången beskrivs som en inledning med en naturvetenskaplig bas, för att 

sedan hitta en beröringspunkt att arbeta utifrån. Läraren gör ett medvetet val att frångå SNI-

undervisningens struktur genom att avvakta med samhällsanknytningen tills hon bedömt att eleverna 

står på en tillräckligt god naturvetenskaplig grund för att kunna diskutera, reflektera och bearbeta 

innehållet i ett samhällssammanhang. Denna arbetsgång innebär att feluppfattningar hos eleverna 

lättare kan upptäckas och undvikas och dessutom blir diskussionerna kring samhällsfrågan av bättre 

kvalitét.  Med en grund i det naturvetenskapliga i frågan kan eleverna känna ett större självförtroende i 

diskussionerna och arbetet kring samhällsfrågan. 

 

”Jag jobbar mycket med att få dem att förstå grunden. Det blir mest föreläsningar och 

diskussioner och bearbetningar av saker och ting i grupper”. 
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Dessutom upplevs det att det inte finns tillräckligt med tid att på ett bra sätt bearbeta en samhällsfråga 

från grunden i biologin. Med ”bra sätt” avser läraren välutförda diskussioner och reflektioner kring ett 

ämne där alla tankar hinner fångas upp och begrundas. Vilka samhällsanknytningar som behandlas i 

klassrummet beror på ämnesinnehållet och eventuella händelser i omvärlden. Läraren ar dock alltid 

en ambition att få eleverna att se det historiska perspektivet för att kunna förstå varför det ser ut som 

det gör i dagens läge och därefter kunna placera frågan i ett framtidsperspektiv. Många gånger lyfts 

frågor som berör ekonomi, politik, intressen mellan olika grupper i samhället samt hållbar utveckling.  

 

”Att göra det intressant och hitta beröringspunkter är nog det svåraste” 

 

Att endast ge eleverna ”ren” biologi i klassrummet, d.v.s. endast faktakunskaper, försvårar förståelsen 

för att ämnet faktiskt har en betydelse i samhället, anser läraren. Därför är det viktigt att hitta ett 

sammanhang för ämnesinnehållet, ett sammanhang som intresserar och berör. Att hitta 

frågeställningar som är knutna till innehållet och som samtidigt väcker intresse hos eleverna att vilja 

veta, vilja ta reda på mer och ger motivation till att engagera sig, uppger läraren är en utmanande 

uppgift i hennes biologiundervisning. När en samhällsfråga diskuteras i biologiklassrummet innebär 

det även att många nya begrepp ska hanteras och användas i bearbetningen av innehållet för att 

läraren och eleverna ska tala ”samma språk”. En samhällsfråga kan i många fall beröra ett ämne som 

eleverna har stött på i sin vardag och därmed redan har skapat sig en uppfattning i frågan. Läraren 

anser att det finns risk för att eleverna fastnar i ett s.k. ”vardagstänk” med medföljande 

feluppfattningar om ett ämne. Svårigheter uppstår alltemellanåt när elevernas ”vardagstänk” krockar 

med hennes naturvetenskapliga tänkande. Då är det nödvändigt att olika perspektiv, uppfattningar 

och begrepp diskuteras och bearbetas ytterligare.  

 

”Jag vet ibland inte var eleverna är någonstans [kunskapsmässigt] eller om de förstår vad jag 

säger. Är det språket det faller på? Jag tycker inte att jag har något avancerat språk, men det 

är många begrepp som ska in och då kanske deras ”vardagstänk” faller mot mitt 

naturvetenskapliga ”tänk”. De korsar varandra så att de får det svårt och då måste jag 

bearbeta det på olika sätt”. 

 

Det behövs insikt i att den mest tillgängliga informationen som eleverna ständigt matas med inte utgör 

det enda perspektivet.  I bearbetningen av innehållet är det en utmaning att inte färga ämnet enbart 

med sina egna uppfattningar och åsikter. Det är en balansgång mellan att vara så opartisk som möjligt 

men ändå kunna framföra all viktig fakta i frågan. Att ta in en samhällsfråga i klassrummet innebär 

alltså inte enbart svårigheter som rör elevernas lärande. Läraren menar att det finns en risk att du som 

lärare, av andra medarbetare, uppfattas som politisk i klassrummet och att du därmed synar 

vetenskapen med ”fel”, eller tendentiösa ögon. Vilken samhällsfråga lyfter jag för att engagera 

eleverna? Hur bearbetas de olika uppfattningarna i frågan utifrån elevernas kunskapsnivå och hur 
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framför jag fakta och perspektivtänk utan att vara partisk? Detta är frågor som framkommer som 

vardagliga reflektioner i lärarens planering av samhällsanknuten biologiundervisning.  

 

Intressekonflikter 

Vilka intressekonflikter som uppstår och diskuteras beror till stor del på ämnesinnehållet, men många 

gånger handlar det om spänningar mellan samhället och den enskilda individen. Planering för 

intressekonflikter grundar sig i ett välplanerat mål för lektionen och en bild över vilka 

samhällsanknytningar som är tänkbara. Då kan vägen dit vara öppen och flexibel och i stor 

utsträckning utgå från det som berör eleverna.  

 

Arbetssätt och arbetsform 

 

”Man behöver ha en grupp man pratar om det i. Att göra en individuell uppgift tycker jag 

inte är så bra. Då ska man ha fått lära sig sättet att tänka på. Men det kräver man har 

kommunicerat med någon. Att kommunicera mellan varandra och kunna få diskutera, det 

måste man göra”. 

 

Läraren uppger att hon planerar för och arbetar mycket med genomgångar under biologilektionerna. 

Syftet med genomgångarna är att ge eleverna en naturvetenskaplig introduktion och grund i ett visst 

moment. Genomgångarna sker oftast i helklass men här betonas vikten av att varva genomgångarna 

med återkommande diskussioner i mindre grupper för att bearbeta innehållet. Kommunikationsinslag 

i form av ”bikupor” är ett vanligt arbetssätt i hennes undervisning. För att lära sig perspektivtänkandet 

krävs kommunikation mellan varandra och att göra det i mindre grupper är både bättre och lättare än i 

helklass, anser läraren.  En individuell uppgift är därför inte att föredra innan eleverna har lärt sig att 

prata om innehållet med vidare ögon. Att under genomgångarna kontinuerligt stämma av med 

eleverna om de har förstått innehållet, om de kan sätta det i ett sammanhang samt koppla innehållet 

till tidigare kunskaper görs medvetet och regelbundet. Eventuella grupparbeten planeras oftast som 

kortare och begränsade moment med möjlig tvärgruppsredovisning, där allas aspekter får lyftas, som 

avslutande övning.  

6.2 Hur beskriver eleverna att lärarens arbete med SNI har 
utfallit vid biologilektionerna? 

Nedan presenteras elevernas beskrivning av biologiundervisningen generellt. Samtliga elever uppger 

att det genomgående under biologikurserna på gymnasiet förekommit någon form av 

samhällsanknytning av det naturvetenskapliga innehållet. Eleverna lyfter fram specifika moment inom 

flera olika centrala innehåll där de minns tydliga samhällskopplingar till det naturvetenskapliga 

innehållet, däribland Kretslopp av materia, Ekologiskt hållbar utveckling och olika sätt att bidra till 

detta, Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om 
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bärkraft och biologisk mångfald, Fysiologi hos människan, Samband mellan levnadsförhållanden, 

hälsa och sjukdom samt Mikroorganismer och Antibiotika (centrala innehåll hämtade från 

ämnesplanen i biologi). I denna studie ges dock en djupare insyn endast i två specifika moment som 

eleverna lyfter fram (se avsnitt 6.3).  

 

Användning av de vetenskapliga kunskaperna 

 
”Att kunna se samband är det jag ser som det viktigaste man lär sig med den här typen av 

undervisning. […] Man blir inte så fokuserad på bara en sak utan man kan se det ur ett brett 

perspektiv” 

 

”De [lärarna] vill uppmuntra eleverna till reflektion och eget tänkande. […] Det du har lärt 

dig här, hur kan du lägga det på den här nivån (syftar på samhällsnivå) och vad kan det få för 

konsekvenser? Att tänka lite grand utanför lådan” 

 

Det framkommer att eleverna har en klar bild vad SNI-undervisning1 har för syfte och eleverna 

nämner flera tänkbara. Att se samband och kopplingar mellan samhället och naturvetenskap och 

därigenom få en förståelse för varför ämnet är viktigt och varför de läser ämnet i skolan är 

framträdande, gemensamma uppfattningar hos eleverna. Utöver detta nämns även olika förmågor som 

de upplever att SNI-undervisningen kan utveckla. Däribland argumentationsförmåga, kritiskt 

tänkande, reflektionsförmåga, konsekvenstänkande, förmåga att tänka självständigt och värdera egna 

och andras åsikter. De lyfter även fram perspektivtänkandet och förmågan att ”tänka utanför boxen” 

som en stor del i undervisningens syfte. Det framkommer även att det som eleverna upplever är syftet 

med undervisningen även uppfattas som väldigt viktigt i skolans biologiundervisning. Eleverna anser 

att en blandning mellan naturvetenskap och samhällsaspekter är väsentligt för att förstå helheten, för 

att bearbeta flera aspekter och perspektiv, för att kunna placera innehållet i ett relevant sammanhang 

och förstå hur samhället fungerar. Risken är annars, menar en av eleverna, att alla skolans ämnen 

hålls isär och att det då blir svårt att förstå användingen av kunskaperna.  

 

Naturvetenskapligt innehåll och Samhällsaspekter 

Eleverna uppger upprepade gånger att de med denna lärare har fått ta del av samhällsanknuten 

biologiundervisning. Dock återges att samhällsanknytningen främst sker efter att det 

naturvetenskapliga innehållet, med fakta, begrepp och teorier har behandlats. Enligt eleverna har det 

aldrig varit samhällsfrågan som introducerat ett moment i Biologi 1 och 2. Den lyftes i efterhand när 

eleverna var försedda med naturvetenskaplig bakgrundsfakta som verktyg för förståelse av 

frågeställningen. Denna arbetsgång uppskattas dock av eleverna som hävdade att det var den optimala 

ingången för ett nytt moment och att en utgångspunkt i en samhällsfråga bara skulle vara förvirrande.  

 

                                                             
1 Eleverna fick en kortfattande beskrivning av begreppet SNI för att kunna besvara denna fråga. 
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”Till viss del är det ju viktigt att man jobbar bara runt det biologiska och håller sig till det 

man ska lära sig. Om man direkt drar in samhällsperspektivet då kan det bli rätt förvirrande. 

Speciellt i första kursen. Det blir för mycket blandat”. 

 

Eleverna ansåg även att integrering av olika aspekter blir mer intressant ju mer ämneskunnig inom 

området man är, vilket de menade är ett skäl till att de behöver en faktagrund att stå på innan det 

naturvetenskapliga perspektivet beblandas med något annat perspektiv. Elevernas menar även att det 

är en tydlig skillnad i undervisningen i biologikurserna 1 och 2 jämfört med fördjupningskursen 

Biologi specialisering. De uppger att läraren inte fokuserar lika mycket på att introducera nya 

faktakunskaper i fördjupningskursen utan snarare uppmanar dem att använda de befintliga 

kunskaperna de har från de tidigare kurserna och nu använda dem i ett större sammanhang. 

 

Eleverna beskriver att det många gånger under lektionerna sker utsvävningar ifrån den ”rena” biologin 

till olika samhällssituationer och att fokus kan skifta snabbt mellan dessa. Utsvävningar kan vara mer 

eller mindre kopplade till det som eleverna uppfattar som den naturvetenskapliga kärnan i 

lektionsinnehållet. Samtliga menar dock att det alltid finns ett tydligt naturvetenskapligt fokus och att 

en bra balans mellan biologin och samhällsaspekter bibehålls under lektionerna. P.g.a. att läraren 

inkluderar samhällsperspektivet så frekvent upplevs lektionerna ha ett högt tempo. Lektionerna 

beskrivs dessutom som föga varierande, med några få olika arbetssätt och arbetsformer som 

alterneras.  

 

Intressekonflikter 

De intressekonflikter som nämns rör olika nivåer. Individens egna intressen gentemot intressen från 

olika företag men även andra konflikter på social nivå, där spänningar mellan ekonomiska och 

politiska faktorer, blir grund för diskussion. 

 

Arbetssätt och arbetsform 

 

”Jag lär mig bättre för att hon lägger upp lektionerna som hon gör där hon inte bara står och 

pratar utan att man faktiskt får reflektera över det”. 

 

Samtliga elever uppger att helklassgenomgångar dominerar i biologiundervisningen. 

Genomgångarna beskrivs som faktaintroduktion på smartboard där läraren använder både text, 

bilder och illustrationer för att presentera ett innehåll. Eleverna understryker dock att läraren 

lyfter många frågor och öppnar till diskussion parallellt med genomgångarna. Ibland riktas 

frågorna till en specifik elev och ibland till en mindre grupp, utan att eleven eller eleverna bett 

om ordet. Frågorna fungerar som uppmärksamhetsväckande och initierar samtidigt en 

diskussion. Det kan också vara repetitionsfrågor från tidigare avsnitt i biologin, för att 

återkoppla till tidigare kunskaper. Diskussionerna sker i mindre grupper och eleverna 
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framhäver att läraren ger dem stort utrymme för reflektion och bearbetning av innehållet. De 

menar att de genom diskussionerna får ta del av andras åsikter och lär sig se olika perspektiv på 

innehållet och därefter får de resonera i helklass tillsammans med läraren. Utan diskussioner 

menar eleverna att tolkning och bemötande av innehåll enbart sker utifrån sina egna 

uppfattningar. Diskussionerna bidrar därför till att alla elever inkluderas i lektionen och 

samtidigt fås en bredare bild av innehållet.  

”Jag tycker att diskussioner är minst lika viktiga som att få föra anteckningar. För nu har jag 

lärt mig hur viktigt det är för att man kan ta reda på andras åsikter och infallsvinklar”. 

”Skulle man bara snöa in på det naturvetenskapliga, så gör det ingenting bara man får 

reflektera över det”. 

Miljön som läraren skapar i klassrummet beskrivs som att det är högt i tak och att frågor och 

tankar från eleverna uppmuntras. Att genomgångar är vanligaste arbetssättet är enligt eleverna 

inte något negativt eftersom det ges tid för att diskutera, fråga och kommentera. 

Genomgångarna karaktäriseras av att flera röster görs hörda, inte bara lärarens. 

6.3 Specifika fall  

I detta avsnitt beskrivs specifika moment inom biologikurserna som eleverna lyfte fram under 

intervjuerna. Dessa moment utmärker sig som extra mycket samhällsanknutna. Momenten har valts 

ut för att de visar på två olika sätt att integrera samhällsaspekter i biologin och därför kan lärarens sätt 

att arbeta med SNI få en mer nyanserad och heltäckande beskrivning. De övriga exemplen som 

eleverna nämnde beskrevs som snarlika och för att undvika upprepningar begränsades inriktningen. 

Detta avsnitt ger mer konkreta beskrivningar av SNI-undervisningen av eleverna och dessa ställs i 

relation till lärarens kommentarer gällande planering kring samma moment. Det moment som 

flertalet elever nämnde i intervjun var ett pågående projekt inom kursen Biologi specialisering. 

Innehållet berör olika sjukdomar och momentet omfattar 5 x 75 min undervisning. Det andra 

momentet som eleverna lyfter innefattas i kursen Biologi 1 och handlar om olika ämnens kretslopp 

med en övergång till miljögifter. Detta moment har en naturvetenskaplig betoning men en 

genomgående anknytning till olika samhällsaspekter.  Momentet i Biologi specialisering är enligt 

eleverna mer tvärvetenskapligt och där de naturvetenskapliga delarna och samhällsaspekterna får 

ungefär lika stor andel.  
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6.3.1 ”Våra sjukdomar” 

Eleverna beskriver kursen Biologi specialisering generellt som mera fri och där de själva har möjlighet 

att påverka innehållet. I detta moment ska eleverna bekanta sig med olika typer av sjukdomar. 

Scenariot är att Sveriges politiker beslutat att satsa extra pengar på folkhälsan genom att bidra med 

ekonomiskt stöd till forskning inom denna arena. Eleverna ingår i olika forskningslag som handhar 

olika sjukdomsgrupper. Dessa är virussjukdomar, bakteriesjukdomar, hjärt-och kärlsjukdomar samt 

cancer. Målet för varje forskningslag är att beviljas så stor del av det ekonomiska bidraget som möjligt 

för forskning inom deras sjukdomsgrupp.  På vägen dit bekantar sig varje enskild elev med en specifik 

sjukdom inom sin sjukdomsgrupp. Därefter går forskningslaget ihop för att sammanfatta sina 

kunskaper och skapa argument för att just deras forskning kring deras sjukdomsgrupp ska beviljas 

ekonomiskt bidrag. Redovisning och avgörandet sker i form av en debatt mellan de olika 

forskningslagen där de får framföra sina argument till varför pengarna ska tilldelas deras forskning. 

Frågor och motargument från de övriga lagen ingår i den avslutande debatten.  

 

Nedan presenteras en sammanfattning av både lärarens och elevernas beskrivningar av momentet, se 

tabell 5, där det är möjligt att jämföra lärarens svar med elevernas för varje komponent i SNI-

undervisningen. Därefter följer en förtydligande beskrivning av resultatet och analysen. Eftersom 

momentet är ett pågående projekt innefattar lärarens kolumn hennes planering och intentioner med 

momentet medan elevernas kolumn dels är en beskrivning av hur det som hittills skett sett ut, dels ett 

antagande om hur momentet kommer att fortskrida utifrån den information de fått av läraren. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av lärarens och elevernas beskrivning av momentet "våra sjukdomar". 

Komponent Lärare Eleverna 

Fall Våra sjukdomar 

Utgångspunkt Föreläsning om kost och välfärdssjukdomar,  

(Ann Fernholm).  

Föreläsning från hemsida 

Natur-

vetenskapligt 

innehåll 

Välfärdssjukdomar 

Biologibegrepp kopplade till specifika 

sjukdomar.  

Virus- och bakteriesjukdomar 

Fysiologi 

Anatomi och Fysiologi 

Sjukdomar (Bakterier, virus), hälsa  

Biologibegrepp 

Skriva vetenskaplig text 

 

Samhälls-

aspekter 

Globalt och lokalt perspektiv: 

Globala och nationella skillnader.  

Hälsa: 

Livsstilens betydelse för hälsan. 

Ekonomiska och sociala: 

Var satsas det pengar och varför?  

Ekonomiska skillnader mellan 

samhällsgrupper 

Marknadsföring  

Vilka människor satsas det på?  

Samhällets resonemang om sjukdomar.  

Sociala:  

Folkhälsa och olika livsstilar 

Problematiken kring brist på botemedel 

Vad samhället kan göra.  

Ekonomiska:  

Kostnader för sjukvården 

 

Intresse- Sociala: Personliga: 
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konflikter Samhällets olika prioriteringar 

Mellan forskargrupper 

Globalt och lokalt: 

Mellan Sverige och övriga världen  

Ekonomiska: 

Sveriges bistånd till andra länder mot ”våra 

egna” sjukdomar. 

Personligt engagemang kring egen sjukdom. 

Sociala och ekonomiska: 

Mellan ekonomi och hälsa   

Ekonomiskt bidrag från regeringen/riksdagen. 

Mål för fallet/ 

Användning av 

kunskaper 

Erhålla kunskap om specifika sjukdomar  

Förstå livsstilens betydelse för hälsan 

Förstå vad vi satsar pengar på i samhället. 

Erhålla kunskap om vad sjukdomarna innebär  

Förstå hur de påverkar samhället 

Resurser  Ingen lärobok 

Böcker (fysiska upplagor) 

Internet, olika artiklar 

Två givna, trovärdiga artiklar. 

Källkritik ett måste 

Självständigt sökande.  

Två givna vetenskapliga 

källor (hemsidor),  

Lärobok för fakta 

Internet: Diva Portal: artiklar, söker själva, 

granskar kritiskt 

Böcker från biblioteket. 

Arbetssätt 

och  

Arbetsform 

Inspelad föreläsning 

Gruppaktivitet + kommunikativt:  

Seminarium 

Diskussion 

Helklass + föreläsande: 

Presentation av uppgift. 

Individuellt: 

Forska om egen sjukdom. 

Skriva vetenskaplig text 

Grupparbete: 

Göra plan för att beviljas ekonomiskt bidrag.  

Redovisning: Grupp + helklass 

Presentera och argumentera.  

Försvara sitt arbete. Ställa frågor. 

Rollspel 

Inspelad föreläsning. 

Grupparbeten;  

Seminarium + gruppdiskussion. (Kopplat till 

föreläsning) 

Individuellt: 

Forskning  

Grupp + helklass:  

Argumentation och rollspel under redovisningen 

 

Beskrivningen av momentet från både eleverna och läraren överensstämmer till stor del även om 

ordvalen från respektive parter inte är identiska. Utgångspunkten för projektet beskriver båda 

parterna som en inspelad föreläsning om sjukdomar där innehållet sedan bearbetades gruppvis för att 

klargöra samt utreda oklarheter tillsammans. I komponenten Arbetssätt och arbetsform råder också 

samsyn där både helklass och individuellt arbete samt gruppaktiviteter nämns som arbetsformer. 

Olika kommunikativa arbetssätt typiska för SNI-undervisning har använts, eller kommer att användas, 

däribland diskussioner under seminarium, argumentation och rollspel. Samhällsaspekter som nämns 

är i grunden likartade för båda parter även om läraren har en mer detaljerad beskrivning. Det handlar 

om ekonomi, hälsa och olika sociala grupper i samhället. Läraren lyfter dock både ett globalt och lokalt 

perspektiv, vilket eleverna inte nämner. Det tydliggörs även vid komponenten Intressekonflikter där 

läraren verkar vilja bearbeta momentet utifrån ett bredare, globalt perspektiv medan eleverna 

fokuserar mer på personliga intressen och lokalt perspektiv. Att hitta information och källor till 

projektet är på elevernas eget ansvar, med en tydlig anvisning om att källkritisk granskning måste 

göras. Eleverna har dock blivit försedda med två, av läraren framtagna källor som är pålitliga och får 

användas. Till denna kurs finns ingen specifik lärobok men eleverna har själva valt att använda äldre 
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kursböcker för att söka fakta. Andra böcker i fysiska upplagor eller internetartiklar nämns som källor 

för projektet.  

6.3.2 ”Ämnens kretslopp och miljögifter” 

Det andra framstående exemplet handlar om olika ämnens kretslopp och kopplingen till miljögifter. 

Detta ingår i momentet ekologi i Biologi 1. I denna kurs är läraren i större utsträckning, jämfört med 

fördjupningskursen, styrd av ämnesplanen och de centrala innehåll som ingår. Nedan presenteras en 

sammanfattande tabell över lärarens respektive elevernas beskrivningar av momentet (se tabell 6) och 

därefter en grundligare redogörelse av resultaten. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av lärarens och elevernas beskrivning av momentet ”ämnens kretslopp och miljögifter". 

Komponent Lärare Elever 
Fall Ämnens kretslopp och miljögifter 

Utgångspunkt NV-Introduktion gemensamt 

Nyhetsartikel VK. 

Ämnens kretslopp – NV-utgångspunk 

Miljögifter - Tidningsurklipp 

Natur-

vetenskapligt 

innehåll 

Ekologi: 

Näringskedjan, Näringspyramiden, 

Biomagnifikation, Bioackumulation 

Coctaileffekten 

Kemikalier; indikator på hur naturen mår.  

Hur vanliga miljögifter är och hur de 

kommer fram. 

Miljöpåverkan 

Miljögifters påverkan på levande celler.  

Ekologi; Ekosystemens dynamik, Ämnens 

kretslopp, Övergödning 

Samhälls-

aspekter 

Sociala och personliga: 

Konumenternas ansvar och val. 

Politiska:  

Lagstiftning 

Lobbying 

 

Sociala och personliga:  

Antropogen påverkan på miljön och 

konsekvenser på samhället. 

Odling och konsumtion. Egna handlingar och 

val.  

Framtidssyn. Hur kan vi lösa problemen. 

Ekonomiska, socioekonomiska: 

Kostnader för samhället. Bekämpningsmedel, 

stora skördar och ekonomisk vinst.  

Klyftor mellan rika och fattiga länder.   

Hälsa: 

Spridning av gifter påverkar hälsan.  

Intresse-

konflikter 

Sociala:  

Mellan samhället och individen.  

Politiska: 

Lagstiftning  

Personliga:  

Konsumenternas ansvar och val. 

 

Sociala: 

Samhället och företagens intressen 

Ekonomi mot miljö samt hälsa 

Politiska:  

Mellan ekonomi och lagstiftning  

Personliga 

Egna tolkningar, handlingar, val 

Mål för fallet/ 

Användning av 

kunskaper 

Erhålla kunskap för att kunna göra bra val 

som konsument. 

Kunskap om hur beslut tas nationellt och 

internationellt. 

Erhålla kunskap om miljögifters påverkan på 

celler 

Förstå konsekvenser av vårt användande av 

miljögifter 

Börja ifrågasätta vårt sätt att behandla miljön 

Resurser Nyhetsartikel VK 

Filmklipp 

 

Nyhetsartikel – samhällsanknytning.  

Lärobok - biologi 

Filmklipp 
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Uppmuntras till att söka information. Eget 

ansvar. Internet. 

Arbetssätt  

och  

arbetsform 

Genomgångar: Helklass + 

smågruppsdiskussioner 

Diskussion under genomgångar: 

Filmklipp helklass 

 

Gemensamma genomgångar + anteckningar. 

Nyhetsartikel; Gruppdiskussion, 4 st.  

Läraren ritar bilder mm. 

Dialog under genomgångar. Frågor 

Filmklipp helklass 

 

Även i detta moment är elevernas beskrivning av det som skett i klassrummet och lärarens intentioner 

relativt lika. Det som skiljer detta exempel från det föregående är att momentet inte tar avstamp i en 

samhällsfråga utan istället börjar med en naturvetenskaplig faktagrund. Detta uppger både eleverna 

och läraren. Här sker en introduktion i olika ämnens kretslopp för att sedan övergå till att sätta sig in i 

en aktuell samhällsfråga kopplat till det naturvetenskapliga innehållet. Läraren tar in samhällsfrågan i 

klassrummet genom en nyhetsartikel hämtad ur den lokala dagstidningen. Artikeln handlar om 

miljögifter och den bearbetas och diskuteras i mindre grupper.  Det naturvetenskapliga innehållet 

innefattar främst ekologi, vilket både läraren och eleverna beskriver, dock med en aning olika betoning 

på vissa begrepp. Även om detta moment har en naturvetenskaplig utgångspunkt är det tydligt att 

eleverna fått arbeta med många olika samhällsaspekter. Elevernas mångsidiga beskrivning av vad som 

behandlades ger en indikation på att läraren haft stort fokus på att knyta an de naturvetenskapliga 

delarna till samhället. Eleverna nämner ekonomiska och socioekonomiska aspekter såväl som sociala 

och personliga. Läraren nämner också att planen var att diskutera konsumenternas egna val och 

handlingar, vilket uppenbarligen skett i klassrummet.  Politiska aspekter, så som lagstiftning och 

lobbying från företag finns med i lärarens intentioner och att dessa har behandlats avslöjar elevernas 

beskrivning av vilka intressekonflikter som bearbetades i klassrummet. Intressekonflikterna har berört 

både personlig, social och politisk nivå. Arbetssätt och arbetsform beskrivs av båda parterna som 

annorlunda i jämförelse med momentet i Biologi specialisering. Här uppges att arbetsformen har 

dominerats av helklassundervisning och arbetssättet av genomgångar. Genomgångarna har varvats 

med återkommande diskussioner gruppvis. Syftet med gruppdiskussionerna var att fånga elevernas 

intresse och därigenom leda dem mot målet för lektionen. Under momentet har eleverna också fått ta 

del av ett filmklipp i helklass där syftet var att ”ruska om” eleverna för att skapa större insikt och 

förståelse för fenomenet.  
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7  Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i studien och reflektioner kring orsaker till 

utfallet. Därefter diskuteras metoden och dess generaliserbarhet samt reliabiliteten och validiteten i 

studien.  

7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Hur beskrivs planeringen och undervisningen? 
 

Resultaten visar att SNI-undervisning kan planeras och utföras på olika sätt. Läraren betonar att ett 

viktigt syfte med biologiundervisning generellt är att utbilda goda samhällsmedborgare med 

naturvetenskaplig grund. Detta uttalande kan kopplas till SL och läraren nämner utvecklingen av 

flertalet av de förmågor som begreppet innefattar när hon beskriver sitt syfte med undervisningen. 

T.ex. förmågan att belysa ett problem från flera synvinklar (som läraren benämner 

perspektivtänkande), förmågan att kritiskt granska information samt förståelse för naturvetenskapens 

bidrag till samhället (Sadler, 2004). Ratcliffe och Grace (2003) markerar att SNI kan bearbetas på 

lokal och global nivå vilket läraren också betonar som en viktig aspekt i hennes undervisning. Läraren 

använder själv inte begreppet SL men av intervjusvaren framkommer att både Vision I och Vision II 

avspeglas i hennes tankar och reflektioner samt i undervisningen. Läraren understryker särskilt sin 

ambition att ge eleverna förståelse för det historiska perspektivet, nutiden samt framtidsperspektivet. 

Just dessa perspektiv framhävs inte lika tydligt i tidigare litteratur, utan istället lyfts det ekonomiska, 

politiska, etiska eller hållbarhetsperspektivet (Ratcliffe och Grace, 2003; Ekborg m.fl., 2009).  

 

I planeringen av undervisningen anger läraren att hon reflekterar över vart hon vill leda eleverna, 

d.v.s. utformar någon form av mål för lektionen eller momentet. Hon uppger även att hon ständigt 

läser eller lyssnar på inkommande nyheter eller forskningsresultat och hämtar därigenom inspiration 

till samhällsfrågor att lyfta i klassrummet. På detta sätt tar läraren in källor och material, som berör 

aktuella samhällsfrågor, utöver kursböckerna. Att hitta texter och frågor utanför skolans värld, som rör 

verkligheten och som inte är tillrättalagda, medför att frågorna som sedan lyfts är autentiska. Hon 

påpekar även att en viktig del i hennes undervisning är att visa på att det finns olika intressekonflikter 

i samhället och dessa vill hon lyfta och låta eleverna begrunda i klassrummet. Det framkom att läraren 

många gånger behöver vara spontan och frångå sin uttänkta plan beroende på elevernas reaktioner 

och agerande i klassrummet. På detta sätt kan hon styra undervisningen utifrån det som berör och 

väcker intresse hos eleverna. Planeringen för SNI-undervisningen är tydlig och klar, medan utförandet 

är svårt att förutse. Denna filosofi kan anknytas till Oskarssons (2011) uttalande om vikten av att skapa 

en, för eleverna, personlig relevans till ämnesinnehållet för att frambringa ett intresse för skolans 

naturvetenskap. Det här medför även att frågor som lyfts är autentiska för eleverna och inte bara för 

läraren. Barab m.fl. (2000) framhåller det som viktigt att ha i åtanke att autenticiteten ligger i 
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samspelet mellan eleven, frågan och miljön samt att elevernas potentiella personliga engagemang är av 

stor vikt i hur autentisk en fråga uppfattas. Detta är snarlikt det som läraren poängterar, nämligen 

vikten av att ta vara på det personliga intresset hos eleverna och direkt lyfta de tankar som dyker upp 

under lektionen.  Jag tror att detta tämligen spontana sätt att arbeta på i klassrummet, samt en 

planering som med fördel får vara öppen och tillåtande att frångå, kräver en viss erfarenhet och ett 

självförtroende hos lärare. Detta kan ses som ett hinder i implementeringen av SNI. Utmaningarna på 

lärarnivå, d.v.s. tvivel på sin förmåga att hantera klassrumssituationerna och de öppna frågor som lyfts 

i klassrummet är som nämnt en av orsakerna till att lärare upplever SNI-undervisningen utmanande 

(Lee m.fl., 2006; Tidemand och Nielsen, 2016). Stor vikt läggs vid det naturvetenskapliga innehållet 

och lärarens fördelning i tonvikten mellan samhällsaspekter och naturvetenskap skiljer sig en aning 

från grundstrukturen för SNI-undervisning som Ekborg m.fl. (2016) redogör för. Resultatet visar 

likafullt att lärarens planering och tankar kring biologiundervisningen innehåller majoriteten av de 

komponenter som innefattas i det teoretiska ramverket, även om läraren oftast lägger upp 

undervisningen på ett lite annat sätt. Det som i hennes undervisning avviker från SNI-strukturen 

diskuteras mer i ett senare stycke.  

 

I resultaten framkommer även att den planerade undervisningen och idéerna bakom den, realiseras 

som tänkt i praktiken. Det visas genom att elevernas och lärarens svar på intervjufrågorna till stor del 

är samstämmiga. Elevernas beskrivning av vad de uppfattar som syftet med SNI-undervisning 

motsvarar lärarens och därmed även forskningens uttalanden. Även om läraren och eleverna i vissa 

fall har olika ordval finns det ett likartat innehåll när de beskriver de olika komponenterna i SNI-

undervisningen. Eleverna har fått arbeta både individuellt, i mindre grupper och i helklass. Läraren 

har haft stort fokus på att fakta som introduceras ska bearbetas genom diskussioner.  Detta ligger helt i 

linje med det som både Ekborg m.fl. (2016) och Ottander och Ottander (2016) uttalar sig om gällande 

vikten av att välja arbetsformer och arbetssätt som skapar ett kommunikativt klassrum med aktiva 

elever. Eleverna får diskutera, samarbeta, ställa frågor, argumentera och undersöka på egen hand 

genom att söka information från olika källor. Dessa arbetssätt är starkt kopplade till SNI-

undervisningens utmärkande arbetssätt (Day och Bryce, 2012; Ekborg m.fl,. 2016) och eleverna har 

därmed getts möjlighet att utveckla de olika förmågorna som är förknippade med denna undervisning. 

Det som däremot skiljer lärarens sätt att undervisa mot SNI-undervisningen är att den oftast 

innefattar grundliga genomgångar av naturvetenskaplig fakta i inledningen av ett moment. Här 

avviker läraren från de arbetssätt, eller snarare den arbetsgång som utmärker SNI-undervisingen. 

Anledningar till detta diskuteras i kommande stycken.  
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7.2.2 Vision I och Vision II i samma klassrum 

Den här studien har belyst två varianter av biologiundervisning som är starkt anknutna till samhället 

men som skiljer sig på några plan. Den ena skulle kunna ses som mer ”regelrätt” SNI-undervisning än 

den andra. Här åsyftas momentet i Biologi specialisering, som har en mer samhällsinriktad 

utgångspunkt jämfört med fallet i Biologi 1, som inleds med naturvetenskaplig fakta. Roberts (2007) 

beskriver SL utifrån Vision I och Vision II där undervisning präglad av Vision I ses som mer teoretisk 

och faktabaserad medan Vision II karaktäriseras av en mer ämnesövergripande undervisning där 

fenomen bearbetas ur flera perspektiv. Utifrån Vision I och II skulle en grov och aningen slarvig 

särskiljning av de två undervisningsvarianterna kunna göras. Momentet i Biologi specialisering skulle 

kunna framhållas som undervisning utifrån Vision II medan momentet i Biologi 1 skulle klassas som 

Vision I. Jag använder ordet slarvigt för att jag anser att en sådan indelning inte är helt felfri. 

Utgångspunkten för momentet om sjukdomarna i Biologi specialisering är en samhällsfråga där 

politikerna ska fördela ekonomiskt bidrag till forskningen. För att ta sig igenom uppgiften behöver 

eleverna rusta upp sig med naturvetenskaplig fakta om sjukdomar för att kunna skapa och förmedla 

välgrundade argument som kan övertyga politikerna om att deras forskning är värd att satsas pengar 

på. Detta är en uppgift som täcker flera olika aspekter så som ekonomi, politik, forskning, hälsa samt 

specifika sjukdomar och eleverna får därmed arbeta utifrån både samhälleliga och naturvetenskapliga 

perspektiv. På detta sätt får eleverna en inblick i att biologin har betydelse för individ och samhälle och 

kan underbygga politiska beslut, vilket även läraren lyfte fram som sitt syfte med undervisningen. 

Denna uppgift anser jag att därför präglas till stor del av Vision II. Men frågan är om den ena visionen 

utesluter den andra och om biologiundervisning generellt kan betraktas som influerad av antingen 

Vision I eller Vision II. Analyseras momentet i Biologi 1 som berörde ämnens kretslopp och kopplingen 

till miljögifter, blir det problematiskt och inte helt rättvist med en sådan indelning. Momentet inleds 

visserligen med fakta och teori, d.v.s. sådant som utmärker undervisning utifrån Vision I. Men både 

eleverna och läraren uppger att det naturvetenskapliga och samhällsaspekterna sällan bearbetas som 

två totalt separata moment utan att det ständigt finns ett större och bredare perspektiv som 

omspänner ämnesinnehållet. I detta fall handlar det om att det naturvetenskapliga är i fokus men det 

behandlas inte enbart som ett facit bestående av teorier och metoder (Vision I), utan snarare som 

verktyg för att kunna förstå, förklara och diskutera större fenomen (Vision II). Det råder således någon 

form av samexistens av Vision I och Vision II i denna undervisning. Detta resultat ligger väldigt nära 

Tidemand och Nielsens (2016) iakttagelser som visade att innehållscentrerad SNI-undervisning 

förekommer oftare än ”regelrätt” SNI-undervisning bland lärare. Då kan man fråga sig om detta är 

SNI, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, eller är det snarare naturvetenskap med 

samhällsvetenskaplig anknytning? I SNI är det tydligt att det är samhällsdilemmat som är i fokus och 

som ska bearbetas. I denna studie, och även i Tidemands och Nielsens (2016) görs ett aktivt val av 

lärarna att istället fokusera på det naturvetenskapliga och resultaten i denna studie antyder även på att 

detta är önskvärt även hos eleverna.  
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Den engelska motsvarigheten till begreppet SNI, d.v.s. SSI, socio-scientific issues antyder på en 

mindre stark indelning av samhällsvetenskap och naturvetenskap i frågorna. ”Socio-scientific” 

förefaller mer tillåtande av samexistens och kombination av samhällsaspekter och naturvetenskap. 

Begreppet har likväl översatts till samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i den svenska 

litteraturen, vilket uppenbarligen verkar vara en utmaning att arbeta utifrån i biologiundervisning, och 

dessutom, som framkommer i denna studie, inte alltid det optimala sättet att arbeta på. Eleverna 

menar att naturvetenskaplig kunskap alltid har varit utgångsläget för olika moment i grundkurserna i 

biologi, men att detta är både önskvärt och bästa möjliga sätt att arbeta på för att de ska kunna förstå 

helheten.  

 

Flertalet av de studier som gjorts på SNI-undervisning har gjorts i ämnet naturkunskap som i svenska 

skolan innefattar tvärvetenskapen mellan biologi, fysik, kemi och geovetenskap. I naturkunskapen 

verkar det vara lättare att arbeta med SNI och det anger även läraren i denna studie. Om 

syftesbeskrivningen i ämnesplanen för naturkunskap respektive biologi jämförs blir det tydligt att 

biologin ställer andra krav på rena ämneskunskaper än naturkunskapen. I biologi lyfts exempelvis att 

ämnet ska syfta till att utveckla elevernas ”kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och 

arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas” (Skolverket, 2011a, s. 1). Något direkt 

motsvarande finns inte i naturkunskapen. Istället betonas användningen av naturvetenskap för 

förståelse av omvärlden. Naturvetenskapliga teoriner nämns men det uttrycks i ett större 

sammanhang, nämligen att eleverna ska utveckla ”kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas 

betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild” (Skolverket, 2011b, s. 126). Detta 

signalerar ett större fokus på att naturvetenskaperna ska bearbetas som parter i ett större 

sammanhang. Samma princip gäller i jämförelsen mellan grundkurserna biologi 1 och 2 och 

fördjupningskursen Biologi specialisering där den sistnämnda inte har några tydliga riktlinjer från 

styrdokumenten utan är mer öppen för lärarens egna tankar och idéer. Tidigare studier har visat att 

lärare uppfattar att styrdokumenten inte ger tillräckligt stöd för fullständig SNI-undervisning (Lee och 

Abd-El-Khalick, 2010; Tidemand och Nielsen, 2016). I denna studie och speciellt i exemplet med 

ämnens kretslopp blir det tydligt att om undervisning av biologins begrepp och teorier ska ges ett visst 

tidsutrymme i klassrummet, blir detta på bekostnad av en fullständig SNI-undervisning. Läraren 

menar att begrepp, teorier och modeller måste få ges utrymme för att eleverna ska kunna argumentera 

i och diskutera ett ämne ur ett samhällsperspektiv. Även om läraren uttryckligen menar att 

styrdokumenten ger stöd för SNI-undervisning, verkar det i någon mån kvarstå utmaningar på 

organisationsnivå i implementeringen av SNI, som Tidemand och Nielsen (2016) beskriver. Den tid 

som läggs ner på det grundäggande naturvetenskapliga beror till stor del på elevgruppens befintliga 

kunskaper och hur väl de tar till sig fakta. Att läraren väljer att inte utforma all undervisning utifrån 

SNI-strukturen beror inte på att hon skulle känna sig begränsad av styrdokumentens riktlinjer, istället 

handlar det om att det tar tid att skapa goda förutsättningar för eleverna att föra bra diskussioner i en 

samhällsfråga. Möjligheter för detta skapas genom att erbjuda eleverna verktyg i form av 
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naturvetenskapliga begrepp, teorier och modeller. Uttalandet är snarlikt det som Lee m.fl. (2006) 

noterade angående upplevda utmaningar på elevnivå, att lärare uttrycker tvivel på elevernas förmåga 

att diskutera stora samhällsfrågor utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Läraren påpekar dock att 

eleverna visst kan engagera sig i SNI och diskutera med naturvetenskaplig grund, såvida de får rätt 

vägledning. Rätt verktyg för eleverna kan därmed minska gapet mellan skolans värld och samhället 

utanför och på det sättet kan SNI bibehålla en autenticitet som är viktig för lärandet.  

7.2.3 Hur ser undervisningen ut i klassrummet? 

SNI-strukturen som Ekborg m.fl. (2009 och 2016) beskriver tolkar jag som influerad av Roberts’ 

(2007) Vision II i synen på undervisning. Strukturen innefattar en arbetsgång som inleds med en 

utgångspunkt i ett samhällsdilemma och därefter ett arbete utifrån det stora perspektivet neråt mot 

mer detaljerad nivå och på vägen inhämta specifika naturvetenskapliga ämneskunskaper samt 

bearbeta och reflektera över samhällsaspekter och intressekonflikter. Alternativet till detta har vi sett i 

denna studie, undervisning där Vision I och Vision II kan förekomma samtidigt. Den 

samhällsvetenskapliga utgångspunkten ersätts av en naturvetenskaplig ingång, en grund innehållande 

relevanta begrepp, teorier och modeller. Därefter hittas en beröringspunkt, ett vardagligt sammanhang 

eller situation vars innehåll eleverna kan förstå och bearbeta tack vare den naturvetenskapliga 

ingången. Härifrån kan undervisningen fortskrida med arbete utifrån det stora perspektivet, precis 

som grundidén för SNI-undervisning ser ut och eleverna kan fördjupa sina naturvetenskapliga 

kunskaper. Gemensamt för dessa två varianter av lärarens undervisning är ändå att eleverna 

uppmuntras till aktivt deltagande och engagemang genom frågor och reflektioner, för att hålla 

innehållet intressant och relevant för dem. Kanske understöder ämnesplanen i naturkunskap en 

undervisning mer präglad av Vision II och därmed en mer ”regelrätt” SNI-undervisning medan 

biologin, med sitt mer detaljrika ämnesinnehåll, till fördel undervisas genom att alternera och 

kombinera faktakunskaper i biologi och samhällsaspekter och därmed tillåta samexistens av Vision I 

och Vision II att råda i klassrummet. 

 

7.3 Metoddiskussion 
 

7.3.1 Urval och avgränsningar 
 

Eftersom mitt syfte med studien var att ge insyn i lärares undervisning valdes en fallstudie som metod. 

Detta för att på djupet kunna undersöka fenomenet och således kunna lyfta fram detaljerade exempel 

på hur undervisningen kan te sig i klassrummet. Kritik kring fallstudier som vetenskaplig metod har 

kretsat kring att allmän, teoretisk kunskap anses mer värdefull än konkret kunskap som erhålls genom 

fallstudier (Flyvbjerg, 2011). Visst kan man argumentera för att en vidare avgränsning kan ge en bättre 

bild av fenomenet. Flyvbjerg (2011) understryker dock att om vi vill blir riktigt kunniga inom ett 

område, är konkreta, kontextbundna fallstudier viktiga att utföra och studera. Min åsikt är att 
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kvaliteten och innehållet i resultaten i denna studie inte hade varit bättre med insamling från flera 

lärare. Studien av en lärare möjliggör för kvalitativ, ingående information om dennes undervisning, 

vilket var tanken. Urvalet av både lärare och elever har skett strategiskt, vilket skulle kunnat ha 

påverkat resultaten. En hake med denna metod är just forskarens objektivitet, menar kritiker. Risken 

kan vara att studien vinklas och används för att styrka forskarens befintliga uppfattning i frågan om 

denne inte förmår granska fenomenet opartiskt (Flyvbjerg, 2011). I mitt fall var jag bekant med läraren 

i studien sedan tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Detta innebär att jag redan innan studien hade 

en föreställning om dennes undervisning och vad jag kunde förvänta mig av henne. Risken finns därför 

att mina förutfattade meningar omedvetet har spelat in i tolkningen av intervjusvaren och därmed 

påverkat analysen och studiens resultat. Detta hade kunnat undgås om jag valt en för mig obekant 

lärare istället. Dock menar Flyvbjerg (2011) att fallstudier snarare tenderar att dementera tidigare 

uppfattningar snarare än bekräfta dem. Delvis blev fallet så även i min studie. Min uppfattning var 

nämligen att läraren i högre utsträckning än vad resultatet visade, använder sig av fullständig SNI-

undervisning. Ytterligare en risk med urvalet i min studie är det faktum att även de medverkande 

eleverna valdes ut strategiskt. Kommunikativt duktiga elever valdes ut och jag upptäckte att deras sätt 

att uttrycka sig och ge beskrivningar på undervisningen följaktligen var väldigt lika varandras. Detta 

kan ha gett ett resultat som inte speglar hela klassens uppfattning på ett rättvist sätt. Ett mer 

slumpmässigt urval av elever hade eventuellt kunnat lösa detta dilemma.  

 

En frågeställning kring valet av fallstudier är ofta i vilken mån resultaten är generaliserbara. Vilka 

allmänna slutsatser kan dras utifrån resultat från en enda persons agerande? Data från flera personer 

kan absolut avslöja mer om hur en företeelse ser ut i den stora massan och därför vore det intressant 

att förlänga och komplettera denna studie med datainsamling från fler lärare som har ambitionen att 

bedriva SNI-undervisning. Flyvbjerg (2011) menar dock att formell generalisering är en överskattad 

måttstock på en studies bidrag till vetenskapen och att styrkan i detaljerade exempel och möjligheten 

att överföra dessa till likande fall, är underskattad. Bell (2016) understryker också att i vilken mån en 

fallstudie kan generaliseras beror på i vilken grad fallet liknar andra fall. Här används termen 

relaterbarhet istället för generaliserbarhet (Bell, 2016). Relaterbarhet innebär ett mått på i vilken grad 

detaljerna är tillräckligt tillämpliga och genomgripande för att personer som arbetar under liknande 

förhållanden ska kunna överföra fallstudiens resultat till sina egna handlingar och beslut (Bell, 2016). 

Lärare arbetar under relativt lika omständigheter där de ska förhålla sig till ämnesplaner och 

kunskapskrav och skapa lektioner utifrån dem i samspel med elevers agerande i klassrummet. Därför 

anser jag att de exempel som framkommit i denna studie mycket väl kan vara relevanta och relaterbara 

för andra biologilärare. 
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7.3.2 Datainsamling 

Min ambition var aldrig att enbart ta reda på vad läraren säger sig göra på lektionerna. Det anser jag 

vara tämligen ointressant eftersom risken finns att svaren förskönas och endast beskriver en ambition 

hos läraren, grundat i vad som anses vara bra undervisning, istället för dennes faktiska handlingar i 

klassrummet. För att ta reda på vad som händer i klassrummet kan observationer anses det självklara 

valet som datainsamlingsmetod. Möjligtvis hade jag med observationer kunnat få en tydligare och en 

mer exakt bild av SNI-undervisningens alla komponenter, men det hade å andra sidan varit min egen 

tolkning av det läraren förmedlar. Bell (2016) menar att det finns risker med en undersökning som 

genomförs av en forskare som är starkt engagerad i det berörda ämnet för att detta kan leda till 

skevhet, som kan ha både medvetna och omedvetna orsaker. Genom att låta eleverna beskriva arbetet i 

klassrummet, och inte jag själv, minskas risken att mina egna förutfattade meningar om lärarens 

undervisning påverkar resultatet. Att skildra klassrumspraktiken genom elevernas beskrivningar av 

lektionerna ger därtill en intressant fingervisning om vad i lärarens arbete som fäster och synliggörs 

för eleverna. Det som dock under intervjuerna blev tydligt var att de ställde höga krav på att eleverna 

och läraren faktiskt kunde minnas vad som skett under biologilektionerna. En del biologimoment som 

intervjuerna kom att kretsa kring hade ägt rum ett eller två år tidigare, vilket oundvikligen innebär att 

eventuella väsentliga detaljer i undervisningen har fallit bort p.g.a. minnet. Med observationer som 

metod hade jag kunnat få in empiri från lektioner i realtid och kunnat undgå ovannämnd problematik. 

Det är även möjligt att ordningen på intervjuerna har påverkat resultatet. Eventuellt kan jag ha varit 

färgad av elevernas svar i min intervju med läraren och det kan ha påverkat utfallet av följdfrågor.  

 

Verktygen för datainsamlingen har skapats utifrån det teoretiska ramverk som framtagits av Ekborg 

m.fl. (2009 och 2016). Intervjuguiden innehåller och berör de komponenter för SNI-undervisning som 

teorin beskriver samt de arbetssätt och arbetsformer som redogörs för i tidigare litteratur. Det finns 

därmed en stark koppling till de begrepp, modeller och teorier som innefattas i området för SNI-

undervisning som stärker studiens validitet. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade, med öppna 

frågor samt följdfrågor som uppkom under intervjuernas gång medför det att en upprepning av 

studien inte nödvändigtvis skulle ge ett identiskt resultat. Intervjufrågorna berör dock väldigt specifika 

komponenter med tillhörande beskrivning av dem vilket erbjuder en tydlig riktning i intervjuerna och 

analysen. De väl avvägda intervjukategorierna stärker reliabiliteten i studien medan det faktum att 

intervjuerna hade en låg grad av strukturering medför att ett identiskt resultat på ett upprepande 

försök inte är så troligt.  
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8  Slutord  

Det framgår att ett betydande syfte med SNI-undervisning är att uppfostra samhällsmedborgare med 

naturvetenskaplig grund.  Samma syften och mål kan dock realiseras i olika undervisningsvarianter. Vi 

har fått ta del av två varianter där betoningen mellan det naturvetenskapliga och samhällsaspekter 

skiljer sig en aning men där flera likheter i sättet elever får bearbeta ett ämnesinnehåll i biologi 

förefaller. Oavsett hur natur- och samhällsvetenskaperna viktas är det viktigt att skapa diskussioner 

om innehållet för att reflektera, kritiskt granska och begrunda flera perspektiv för att skapa en 

medvetenhet och en helhetsbild över en frågeställning. Tillgänglig tid för ett moment, elevgruppers 

kunskapsnivå och bemötande av ämnesinnehållet samt i vilken grad styrdokumentens riktlinjer 

främjar en ämnesövergripande infallsvinkel är faktorer som i stor mån styr vilken typ av SNI-

undervisning som förekommer. SNI-undervisning präglas av en syn på skolans naturvetenskap utifrån 

Vision II men det finns alternativa sätt att bedriva SNI-undervisning. Sätt där Vision II och Vision I får 

äga rum samtidigt och komplettera varandra i en blandning som passar rådande förhållanden.  

Fullständig SNI-undervisning kan vara svår att implementera i biologiklassrummet (Tidemand och 

Nielsen, 2016). Det krävs att läraren är intresserad och engagerad i det som sker ute i samhället och 

ständigt reflekterar över hur fenomen kan tas in i klassrummet. Det kostar således mycket tid och 

engagemang från lärarens sida. Samtidigt ska dessa tvärvetenskapliga frågor konkurrera om 

tidsutrymme med specifik biologikunskap, som både lärare och elever onekligen håller som väldigt 

viktiga. Gapet mellan teorin om SNI och hur det realiseras behöver fyllas för att underlätta 

implementeringen. Sadler m.fl. (2017) tillhandahåller i en färsk studie en sammanställning av ett 

flertal studier och dess undersökningsresultat gällande dels elevers lärande, dels lärarnas 

tillvägagångssätt i SNI-undervisning. Resultatet är en nyare, mer konkret modell för SNI-

undervisning. Lee och Witz (2009) betonar dock att lärares personliga erfarenheter och värderingar 

spelar stor roll i huruvida de tar sig an och implementerar SNI. Därför borde de förbättringsarbeten 

som görs och de hjälpmedel som erbjuds lärare lägga mer vikt vid att lärare får utveckla en personlig 

relevans till SNI, snarare än att bara presentera teoretiska mönster (Lee och Witz, 2009). Fler 

hjälpmedel är nödvändiga för att minska lärarnas osäkerhet och för att erbjuda ett större stöd för 

lärare som har ambition att implementera SNI i undervisningen. 
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8.2 Förslag på vidare forskning 

En intressant utveckling av denna studie vore att utföra klassrumsobservationer kombinerat med före- 

och efterintervjuer med lärare. På detta sätt skulle planering och intentioner kunna jämföras med ett 

faktiskt utfall och därefter vara underlag för diskussion och reflektion i efterhand. Detta skulle 

samtidigt vara utvecklande för lärare som vill bli medveten om och förbättra sin SNI-undervisning. 

Intervjuguidens struktur i denna studie skulle kunna omformas till en observationsguide för att beakta 

de olika SNI-komponenterna i klassrumspraktiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide elever 

Allmänt 

 

Eleverna får se 

ämnesplanen 

Hur anser du att man jobbar med sådant som handlar om 

samhällsanknytning och som nämns i ämnesplaner? 

Har du, under biologikurserna genom gymnasietiden upplevt att ni 

fått jobba med ämnesområden som haft en 

samhällsanknytning/vardagsanknytning?  

Kan du komma på något specifikt exempel då du upplevde en stark 

samhällsanknytning?  

Arbetssätt och 

Arbetsformer 

På vilket sätt fick ni jobba med detta fall? (Ge eleverna exempel. 

Grupparbete, laborativt, föreläsande osv.)  

Resurser Vilka källor använde ni? Vad fick ni jobba med för material? 

(läroboken, internet, tv-program mm) 

Vad ser du för för-och nackdelar med att använda dessa källor? 

Utgångspunkt På vilket sätt blev ni introducerade till detta moment? 

Naturvetenskapligt innehåll 

och Samhällsaspekter 

Vad ser du för huvudsakligt naturvetenskapliga innehåll i detta fall?  

Vilka samhällsaspekter lyfte ni i detta fall? 

Så här i efterhand, finns det områden som skulle kunna tagits med 

men som inte behandlades då?  

Intressekonflikter Ser du några intressekonflikter i denna fråga? Vilka? 

Vilka intressegrupper lades det mest fokus på under detta fall?  

Mål för fallen / 

Användning av den 

vetenskapliga kunskapen/ 

Intresse 

 

Vad tycker du om lektioner som byggs upp på detta sätt?  

Tycker du att du lär dig mer eller mindre på detta sätt jämfört med 

”traditionell undervisning”?  

Vad specifikt tycker du att du får lära dig/ öva på genom att ha denna 

typ av undervisning? 

Varför tror du att lärare väljer att undervisa på detta sätt?  

Varför tror du att lärare inte undervisar på detta sätt? 
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Bilaga 2: Intervjuguide lärare, allmänt om planering och 
undervisning utifrån SNI 

Område Fråga 

Mål för fallet/ 

Användning av den 

vetenskapliga kunskapen/ 

Syfte 

Varför har du valt att arbeta utifrån SNI eller annan typ av 

samhällsanknuten biologiundervisning?  

Vad ser du för fördelar kopplat till elevernas förmågor med det sättet 

att undervisa? 

Utgångspunkter Det som karaktäriserar SNI är bl.a. att de rapporteras om i olika 

mediekanaler. Vi kan använda olika utgångspunkter för att presentera 

olika fall. Varifrån hämtar du dina SNI?  

Arbetssätt och Arbetsform Hur tänker du kring valet av arbetssätt (på vilket sätt ämnesinnehållet 

behandlas) och arbetsform (organisationen av arbetet) i din 

undervisning? 

Vilka kompetenser anser du att eleverna kan utveckla genom detta 

sätt att arbeta? 

Intressekonflikter Hur planerar du för att belysa en fråga utifrån flera perspektiv? 

Vilka intressekonflikter är vanligast i din SNI-undervisning? 

Hur arbetar du för att integrera naturvetenskapen med 

samhällsdilemmat?/Hur ser du till att behålla ett naturvetenskapligt 

fokus även om eleverna jobbar med ett samhällsdilemma? 

Övrigt Vad anser du att man som lärare bör fokusera extra mycket på i 

planeringen av SNI-undervisning? 

Vilka svårigheter och utmaningar ser du med SNI-undervisning, 

utifrån ett lärarperspektiv? 

I vilken utsträckning går undervisningen som planerat? 

Alt: När du undervisar utifrån SNI, händer det ofta att du får frångå 

planen och byta riktning mitt under lektionen? 
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Bilaga 3: Intervjuguide lärare, specifika fall som elever lyfter fram 

Mål för fallen Vad var syftet med att arbeta med detta fall? Vilka lärandemål hade 

du lagt upp? 

Utgångspunkter 

Och Resurser 

Vad har du utgått ifrån då du introducerade just detta fall?  

Vilka källor eller lektionsmaterial använde du dig av? 

Naturvetenskapligt 

innehåll 

Vilket var det huvudsakliga naturvetenskapliga innehållet i just detta 

fall?  

Samhällsaspekter Vilka samhällsaspekter ville du lyfta fram?  

Arbetssätt och Arbetsform Eleverna uppger att de fick arbeta på detta sätt. Varför valde du just 

dessa arbetssätt och -former?  

Följdfråga: Vilka kompetenser/förmågor anser du att eleverna får 

utveckla genom dessa arbetssätt och -former? 

Intressekonflikter Vilka intressekonflikter såg du i detta/dessa fall? (Elevernas exempel)  

Eleverna uppger dessa konflikter … (någon fråga utifrån deras svar) 

Hur ansåg du att fördelningen mellan naturvetenskapen och 

samhällsaspekterna var i just detta fall?  

Övrigt I just detta fall (Elevernas exempel), gick undervisningen som 

planerat?  
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Bilaga 4. Sammanfattning av lärarens intervjusvar. Allmänt om 
planering och undervisning. 

Komponent  
 
Mål för undervisningen 
 
och 
 
Användning av de 
vetenskapliga 
kunskaperna 
 

 
Förstå varför ämnet behövs i samhället. 
Samhällsutvecklingen bror på biologin.  
Kunskap om biologins betydelse för individ och samhälle.  
Öppna ögonen 
Skapa förståelse för intressekonflikter i samhället.  
Bli goda samhällsmedborgare med naturvetenskaplig grund. 
Förståelse för samhälls-, historiska- och framtidsperspektivet.  
Förstå ekonomin i samhället. 
Få perspektivtänk: Biologi, ekonomi, samhälle, hållbarhet.  
Och på olika nivåer: Individ, lokalt, globalt.  
Utvecklar kritiskt tänk.  
 

 
Utgångspunkter  
 
och   
 
Resurser  
 
 

 
Egna inspirationskällor. 
P1: Vetenskapsradion, Jordklotet, Kossornas planet.  
Forskning.se 
Artiklar och ljudklipp.  
Sjukvården, Kommuner och Landsting.  
Inte för svåra. Måste kunna ta in information.  

 
Naturvetenskapligt 
innehåll  
 
och  
 
Samhällsaspekter: 

 
Ge eleverna en bra NV-grund i ämnet.  
Hitta en samhällsfråga och bearbeta den.  
Svårt att ge en bra grund om man börjar med samhällsfrågan.  
Risk för feluppfattningar hos elever.  
Historiskt perspektiv, Samhälle, Ekonomi, Hållbarhet, 
Framtidsperspektiv. 
Människans agerande och påverkan. 
 

 
Intressekonflikter 
 
 

 
Planerar för intressekonflikter:  
Har uttänkta idéer om intressekonflikter och samhällsanknytningar.  
Slänga ut påstående för att väcka diskussion och intressekonflikter.  
Elever kan själva lägga fram tankar. Bearbetning av dem. Grunder, 
konflikter, sant eller falskt.  
Har inte alltid svar.  
Ta reda på eller diskutera sannolikhet.  
Intressekonflikter beror på innehållet.  
Ofta; Enskilda individen mot samhället. 
 

 
Arbetssätt och 
Arbetsform 
 
 

 
I biologi: mycket föreläsning för att skapa bas.  
Diskussioner i mindre grupper. 
Bikupor. Bearbetning av föreläsningsinnehåll, checkpoints.  
Ibland helklassdiskussioner. 
Individuella uppgifter inte så bra. För perspektivtänktet krävs 
kommunikation med andra.  
Korta begränsade grupparbeten med tvärgruppsredovisning. För att 
hinna diskutera flera aspekter.  
Lyssna på klipp, skriva resumé. Syfte; checkpoint.  
Individuell inledande uppgift på moment. Syfte; reflektera själva.  
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Extra kategorier  
 
Planering allmänt 

 
Ha koll på vad som händer i samhället och omvärlden. 
Förnya sig, hålla sig uppdaterad.  
Vara öppen. 
Hitta intressanta beröringspunkter 
Minimal tid för planering. 
Våga, testa och göra fel.  
Ta lärdom, förändra eller förkasta.  
Har en grundplan/tanke och ett mål. Vägen dit kan se olika ut.  
Lätt att vara flexibel om man har en bra plan.  
 

 
Utmaningar 
 

 
Tiden är knapp. 
Veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Hur ta dem vidare. 
Framföra information som har något att fästa sig i.  
Många begrepp.  
Elevers vardagstänkt krockar med lärarens naturvetenskapliga tänk.  
Krävs mycket av läraren om eleverna är osäkra.  
Svårare i stora grupper.  
Kan ibland uppfattas som att vetenskapen synas med fel ögon.  
Kan uppfattas politisk i klassrummet. 
Svårt att vara objektiv.  
Balansgång mellan opartiskt och framföra fakta.  
Insikt om att det finns många perspektiv.  
Hitta rätt beröringspunkter och göra det intressant.  
Svårigheter beror på lärarens samhällsintresse.  
 

 
Fördelar 
 

 
Mer intressant. 
Eleverna blir kritiska samhällsmedborgare. 
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Bilaga 5: Sammanfattning av elevintervjuerna. Allmänt om SNI-
undervisning. 

Komponent  
 
Användning av de 
vetenskapliga 
kunskaperna/syfte 

 
Lära sig begrepp. Kunna kommunicera med sakkunnig. 
Skapa intresse för biologin och förstå hur viktigt det är i samhället 
Skapa biologitänk 
Lära sig se samband mellan NV och samhälle samt på global och 
individnivå 
Lär sig förstå hur teorin fungerar i praktiken. 
Att vidga sina perspektiv 
Uppmuntra till reflektion och självständigt tänkande. 
Placera sina kunskaper på något 
Konsekvenstänk. Kopplat till sin egen vardag. 
Tänka utanför boxen 
Det står i kunskapskraven 
Förståelse för användningen av kunskapen 
Lär sig argumentera 
Kritiskt tänk 
Ha egna åsikter, värdera. Behöver inte vara rätt.  
 

 
Naturvetenskapligt 
innehåll  
Och  
Samhällsaspekter 

 
Fokus på att använda befintlig kunskap.  
Utsvävningar från ämnet sker ofta. Dock alltid NV fokus.  
Fokus kan skiftas snabbt men balans bibehålls mellan samhälle och 
NV. 
Biologikunskaper prövas i ett samhällsperspektiv.  
Placerar NV i ett sammanhang. 
Samhällsaspekten kan kännas påtvingad i prov. 
Olika betoningar (NV vs Sam) från lektion till lektion. 
Tempot högt för att få med samhällsaspekten 
Vi får en NV grund. Eventuellt ytligare än om fokus endast låg på 
biologi. Vi får lite av båda perspektiven istället.  
Eget ansvar att fördjupa sig. 
Djupdyka i samhällsbiten och specifikt det globala perspektivet om tid 
fanns.  
Viktigt att jobba kring biologin. Förvirrande att inkludera samhället 
för tidigt.  
Ju mer bildad desto mer intressant med olika aspekter. 
Båda behövs. Upplägget på lektioner viktigt. 
 

 
Intressekonflikter 

 
Individ 
Samhälle 
Företag 
Lagstiftning 
Ekonomi 
Politik 
Hälsa 
Det betonas; etiska-, historiska-, ekonomiska- och 
samhällsperspektivet. 
 

 
Arbetssätt och 
arbetsform 

 
Liten variation. 
Bra balans 
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Föreläsningar/genomgångar vanligast. 
Fakta och begrepp på smartboard 
Bilder och illustrationer 
Filmklipp som komplement. 
Elever tar anteckningar 
Frågor ställs under genomgångar. 
Fungerar som repetition och väcker uppmärksamhet. 
Skapar och väcker diskussion. 
Diskussion ofta i små grupper. 
Frågor från elever uppmuntras 
Flera röster i klassrummet. 
Högt i tak. 
Interaktiva lektioner med diskussioner. 
Bättre inlärning med reflektioner under lektionen. 
 
Om diskussioner 
Flera synvinklar på ett problem 
Öppnar blicken 
Tar del av andras åsikt. 
Fler perspektiv 
Väcker uppmärksamhet 
Bra att bolla tankar mellan lärare och elever 
 
Om genomgångar: 
Måste ha en grund att stå på. 
Måste jobba med biologi först 
Förvirrande om samhällsperspektivet kommer först. 
 

 
Resurser 

 
Söka själv 
Mest internet.  
Bra för fördjupad kunskap 
Intresseväckande 
Hänger inte på att läraren ska göra det intressant.  
NE för begrepp 
För att få in samhällsperspektivet 
Som komplement till läroboken 
Böcker 
Härligt med fysisk upplaga att bläddra i 
Skanna bilder 
För att göra jämförelser 
Läroboken 
Fakta 
Tar upp det väsentliga, men ytligt 
Är skriven för eleverna 
Filmklipp 
Komplement  
 
Betygskrav att använda fler källor än läroboken 
Fallgropar finns.  
Bör vara uppmärksam på pålitliga och opålitliga källor. Viktigt med 
källkritik.  
Läser inte gärna i läroboken, föredrar annan källa och bearbetning av 
den.  
 

Övriga kategorier  
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Allmänna tankar kring 
SNI-undervisning 

Vi har arbetat mycket med denna typ av undervisning. 
Viktigt med en blandning och balans för att 
Förstå biologin - fakta - och hur det appliceras på samhället 
Förstå hur samhället fungerar 
Förstå varför vi läser ämnet. 
Förstå helheten 
Man får med flera aspekter, fler perspektiv och en mer nyanserad 
bild.  
Sätta ämnet i ett sammanhang 
Mer konkret 
Mer varierat 
Viktigt med diskussion och dialog: 
Annars risk för att filtrera information utifrån egna uppfattningar. 
Får höra andras åsikter 
Komma med egna åsikter 
Inkluderar alla 
Minst lika viktiga som att ta anteckningar 
Får en bredare bild 
Lär sig mer om man får reflektera  
 

 


