
Denna undersökning handlar om huruvida
traditionellt biologiskt ämnesstoff har legitimitet
som ett slags brygga då demokratifrågor skall
behandlas inom lärarutbildningens allmänna
utbildningsområde (AUO). Studiens syfte och
frågeställningar är särskilt inriktade på att utröna
lärarstudenternas uppfattningar kring dessa
spörsmål. Det handlar sålunda om att undersöka
vad som sker då ämnesdidaktik tillåts smälta
samman med allmändidaktik, eller vice versa,
och på så sätt bilda en mer integrativ didaktik. 

Integrativ didaktik kan förstås på flera olika
sätt (Fritzell, 2006), exempelvis som en integra-
tion mellan didaktisk teori och undervisningens
praktik. Men i denna undersökning används
begreppet i första hand för att beskriva en
didaktik som varken är ämnesdidaktisk eller
allmändidaktisk. Tanken är istället att pröva om
integrativ didaktik kan bilda en ny helhet, där
skolans dubbla uppdrag, det vill säga, kunskaps-
uppdraget och fostransuppdraget kan integreras
så att den etablerade uppdelningen i ämnes-
respektive allmändidaktik suddas ut. Emellertid
berör studien högre utbildning, varför fostrans-
uppdraget inte torde vara så särskilt relevant.
Istället kommer jag att diskutera den integrativa
didaktikens potential som bidrag till student-
ernas bildning (Fritzell, 2004), och då särskilt
bildning i termer av ett slags medborgerlig kom-
petens. Fritzén ger en kortfattad bakgrund till
integrativ didaktik (2006, sidan 1):

När begreppet didaktik återigen gjorde entré på
den svenska arenan i början på 80-talet formu-
lerades en olycklig tudelning mellan ämnes- och
allmändidaktik som fått genomgripande konse-
kvenser för didaktikforskningen. I de fall det
funnits en ambition att integrera teoribildning
inom ett ämne och disciplinen pedagogik har det
så gott som uteslutande handlat om olika aspekter
av lärande, och då oftast den enskilde individens
lärande av skilda centrala begrepp i ett ämne.
Saknats har en problematisering av ämnets poten-
tial i en vidare samhällelig mening och då särskilt
med avseende på mer övergripande värde-
grundsfrågor.

Realisering av en politisk ambition

I Sveriges skollag stadgas (SFS 1985:1100, 1 kap, 2
§): 

Verksamheten i skolan skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan
skall främja aktning för varje människas egen-
värde och respekt för vår gemensamma miljö.

Ovanstående citat kan förstås som att skolans
verksamhet, vilken rimligen även innefattar
undervisningens praktik, skall vila på en demo-
kratisk grund. Denna grund innebär bland annat
aktning för människans egenvärde och respekt
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för gemensam miljö. Sålunda tycks det som om
lagstiftaren ser en koppling mellan demokrati-
aspekter och miljöfrågor. Skollagen är hierarkiskt
överordnad annan lagstiftning på området, vilket
torde innebära att den normativt laddade texten
får avtryck i andra styrdokument och i praktisk
verksamhet. Detta är också vad som framgår av
de så kallade värdegrundstexterna i någon av de
tre läroplanerna (se exempelvis 1994 års läroplan
för de frivilliga skolformerna, Lpf 94). I
läroplanerna understryks betydelsen av demo-
kratisk skolning mycket starkt; och det räcker
inte att endast undervisa om demokrati, utan
undervisningen skall också ske med demokrat-
iska arbetsformer. 

Lärarutbildningen och blivande lärare är
särskilt intressanta i detta sammanhang. Dessa
studenter kommer förmodligen att ha möjlighet
att påverka ett stort antal människor i framtiden
och frågan är vilka insikter dessa förvärvar
gällande relationerna mellan demokrati, män-
niskans egenvärde och miljöaspekter, inom
exempelvis AUO? Hur sjösätts intentionerna i
styrdokumenten i lärarutbildningen?

Elmér och Larsson (2006) har undersökt hur
lärarstudenter uppfattar den demokratiutbild-
ning som ingår i lärarutbildningen vid några
olika svenska lärosäten. Utifrån enkätsvaren drar
Elmer och Larsson slutsatsen att demokratiut-
bildningen inom AUO uppfattas som mindre
god, men att studenterna är mer nöjda med den
demokratiutbildningen som behandlas inom
lärarutbildningen som helhet, det vill säga, när
även andra delar av utbildningen än AUO
inkluderas. Elmér och Larsson har också
undersökt vilket innehåll demokratiutbildningen
inom AUO har haft. Enligt studenterna har
stoffet främst handlat om elevinflytande och
därefter (i fallande skala) olika former av demo-
krati, den svenska demokratin och mötesteknik.
Endast tolv av 160 tillfrågade studenter angav
annat innehåll. Frågan är om miljöaspekter i
relation till demokrati överhuvudtaget före-
kommer i materialet?

Skolans värdegrund hänger intimt samman
med ovanstående. Bergdahl (2006) har undersökt
lärarutbildarnas uppfattningar kring förekom-
mande gemensamma och grundläggande värder-
ingar, och hur dessa behandlas inom den nya
lärarutbildningen. Hon pekar på ett omfattande
gestaltningsproblem, där lärarutbildarna dels har
svårt att definiera vad värdegrunden innefattar,
dels har svårt att ange värdegrundstexten så som
den uttrycks i läroplanerna. Bergdahl har också
funnit en avgörande diskrepans mellan lärar-
studenternas önskemål och upplevda behov,

jämfört med lärarutbildarnas motiv och det stoff
dessa bidrar med till undervisningen. Detta kan
sammanfattas som konkretiseringsproblemet
(Sigurdson, 2001), vilket tycks vara lärarutbild-
arnas största bekymmer. 

Bergdahl lyfter även fram att den
etikundervisning som sker inte förefaller vara
grundad i teori. Med andra ord arbetar inte
lärarutbildarna med etisk teori som utgångs-
punkt, samtidigt som de är ovilliga att konkret-
isera den etiska diskussionen till den praktiska
nivå som många av lärarutbildarna anser att
lärarstudenter befinner sig på. Bergdahl betonar
dock att det föreligger en stor variation mellan de
olika lärarutbildningarna och etikundervis-
ningen förefaller vara mer avhängig enskilda
lärarutbildares engagemang och personliga kval-
ifikationer, än en genomtänkt utbildningspolitisk
målsättning. Frågan är dock hur miljöaspekterna
diskuteras i relation till denna etikundervisning?

Enligt regeringspropositionen En förnyad
lärarutbildning (1999/2000:135) bör AUO
innehålla ”dels för läraryrket centrala kunskaps-
områden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier
med en omfattning av ungefär hälften vardera”. I
detta perspektiv förefaller inte inslaget av
tvärvetenskapliga ämnesstudierna vara ringa.
Frågan är om dessa två områden på realis-
eringsplanet lämpligen bör integreras i varandra,
eller hållas åtskilda?

Vidare framgår av propositionen
(1999/2000:135):

Globalisering, teknisk utveckling och ekologisk
uthållighet är exempel på aktuella politiska
frågor som det krävs goda kunskaper för att
hantera. Utbildning och kunskapsutveckling är
också av central betydelse för demokratin och
medborgarnas delaktighet i samhället.

Utifrån ovanstående skrivning kan man uppfatta
det som om det är en uttalad politisk ambition att
exempelvis teknikanvändning och det ekologiskt
hållbara samhället, är angelägna aspekter som
bör behandlas inom lärarutbildningen. Och detta
särskilt utifrån ett demokratiperspektiv som
sträcker sig utanför den representativa parlamen-
tarismen. 

Vikten av att realisera dessa ambitioner
framgår även av i examensordningen för lärare
(SFS 1993:100, Högskoleförordning, bilaga 2). Där
anges målen för utbildningen, det vill säga vilka
kunskaper en student skall omfatta för att kunna
examineras som lärare. På samma gång är detta
ett slags kravkatalog för utbildningens huvud-
man. I examensordningen framgår bland annat
att varje student skall kunna förankra och 2
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förmedla en demokratisk värdegrund i den
pedagogiska praktiken. Ett annat mål – eller krav
om man så vill – är att den blivande läraren skall
kunna analysera och ta ställning till allmän-
mänskliga frågor, förändringar i omvärlden och
inte minst ekologiska livsbetingelser.

Genetisk mångfald och genteknik 

Biologisk mångfald uppfattas vanligen som en
förutsättning för ett ekologiskt hållbart samhälle.
Genetisk mångfald inom varje art inom varje
biotop, är en av tre förutsättningar som måste
vara uppfyllda för att biologisk mångfald skall
föreligga. Sammanfattningsvis handlar detta om
kunskaper för att motverka inavel och om att
genom genetisk mångfald försöka säkerställa
artens – exempelvis människans – överlevnad.
Med andra ord är detta exempel på ämnesstoff
som skulle kunna inrymmas i de ambitioner och
styrdokument som jag har referat till ovan. 

Emellertid torde intresseområdet vara
betydligt vidare än så. Spörsmål gällande
genetiskt modifierade organismer (GMO) och
därmed framtidens livsmedelsförsörjning, klo-
ning, ärftliga sjukdomar, fosterdiagnostik, stam-
cellsforskning och genterapi är högaktuellt
diskussionsstoff i vårt moderna samhälle. De
etiska konsekvenserna av användande av
biologisk kunskap berör allt fler – inte minst av
andra än företrädare för den biologiska
vetenskapen (se exempelvis Andrén m fl, 2004). 

Det tycks även som om dessa ämnesområden
har relevans för skolans vardag, såväl i går som i
dag, och förmodligen även i morgon. Exempelvis
har Catomeris (2004) studerat utbildnings-
väsendets inflytande över hur synen på den
avvikande eller främmande människan har
gestaltat sig i Sverige över tiden. Som titeln
antyder – Det ohyggliga arvet – handlar svensk-
arnas uppfattningar om den främmande även om
något som tycks vara genetiskt nedärvt. En
parallell problematik diskuteras i en nyutkom-
men antologi Diagnosens makt: Om kunskap, pengar
och lidande (Hallerstedt m fl, 2006). 

Sammantaget tycks som om detta handlar om
synen på vilka faktorer som konstituerar
människan, det vill säga, i detta sammanhang
kampen mellan genetiskt arv och miljöfaktorer,
eller om det nu snarare handlar om en interaktion
mellan dessa faktorer. Formerandet av människ-
an är givetvis också högst relevant för all verk-
samhet inom skolan, inte minst i undervisning.
Och inte minst ur värdegrunds- och demokrati-
perspektiv.

Medborgerlig kompetens, legitimitet 
och integrativ didaktik

Till viss del handlar detta om ställningstaganden
som har med modernitet och (gen)teknikanvänd-
ning att göra, men det handlar också om
huruvida biologisk kunskap har legitimitet i vad
som skulle kunna ses som en medborgerlig
kompetens. Detta har i sin tur tydlig koppling till
demokratibegreppet, dess tolkning och praktik,
vilket är nära knutet till vad som ofta kallas
skolans värdegrund. 

I arbetet som lärarutbildare har jag noterat att
många studenter (oavsett ämnesinriktning)
funderar mycket på det vi numera kallar för
skolans värdegrund och vad detta kan tänkas
innebära i den pedagogiska praktiken. Vad
betyder exempelvis "människolivets okränkbar-
het" och "solidaritet med svaga och sjuka" (se
exempelvis Lpf 94) konkret när vi talar om
genetisk mångfald, genetik och genteknik?
Frågan är om traditionellt naturvetenskapligt
ämnesstoff innefattar ett slags bildningspotential
som kan vara attraktiv för studenter inom
lärarutbildning (Fritzell, 2004)? Man kan också
fråga sig om genetik och genteknik har någon
legitimitet som inslag i en medborgerlig
kompetens, som också fokuserar på en
demokratisk delaktighet? 

Sjöberg (2000) är tydlig när han bland annat
argumenterar för bildningsperspektivet i sin
kritiska ämnesdidaktik. Han lyfter särskilt fram två
olika aspekter till stöd för bildningsperspektivet
och naturvetenskapligt ämnesstoff i undervisning;
det handlar dels om demokratiargument, dels om
kulturargument. Sjöberg närmar sig en agitatorisk
retorik när han skriver (sidan 181): 

[N]aturvetare bör lägga mer vikt vid [demokrati-
och kulturargumenten][…] som allmänbildning, så
att ämnena i högre grad kan motiveras utifrån
vad de betyder för demokratiskt medinflytande
och för ett kulturellt helhetsperspektiv. Men det
kanske kräver en viss omläggning av innehållet i
skolans ämnen, kanske också av lärarutbild-
ningen?

Detta uppfattar jag som en argumentation för en
mer integrativt inriktad didaktik.

Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt bidrag till konferensen är att
diskutera legitimitetsaspekter avseende genetik-
och genteknikundervisning inom lärarutbild- 3
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ningens allmänna utbildningsområde. Detta
gäller särskilt relevansen av undervisning i
genetik och genteknik utifrån ett demokrati-
perspektiv och huruvida strikt naturveten-
skapligt stoff kan inrymma en demokratisk
potential som kan utgöra en hävstång i arbetet
med skolans värdegrund. I denna diskussion har
jag för avsikt att utgå från normativa skrivningar
i styrdokument, men fokuserar i första hand på
vilka uppfattningar som kan skönjas bland
lärarstudenter efter det att de har genomfört en
övning som beskrivs nedan. Detta gör att jag kan
formulera tre frågeställningar som jag har för
avsikt att besvara nedan:

Hur ser studenterna på relationen mellan
genetisk mångfald, genteknik och demokrati?

Vad har studenterna för uppfattningar med
avseende på lärande och arbetsformer med ut-
gångspunkt från den aktuella övningen?

Vad har studenterna för uppfattningar gällan-
de övningens relevans inom AUO?

BAKGRUND
Lärarutbildning har funnits i Växjö under mycket
lång tid. I dag utgör Lärarutbildningsprogrammet
det största sammanhållna utbildningen vid Växjö
universitet. Den nya lärarutbildningen är uppdel-
ad i AUO samt inriktningar och specialiseringar
beroende på vilken framtida pedagogisk verksam-
het den enskilde studenten har i sikte.

AUO vid Växjö universitet bestod vid
undersökningens genomförande 1 (höstterminen
2005) av tre separata 20 poängskurser; Tvärveten-
skapliga perspektiv på hållbar utveckling, Människor,
kulturer och pedagogiska möten samt den sista
Skolans villkor/Lärarperspektivet. Var och en av
dessa bestod i sin tur av olika delkurser.

Inom ramen för denna undersökning är den
första kursen (Tvärvetenskapliga perspektiv på
hållbar utveckling) inom AUO särskilt intressant.
Denna var uppdelad i tre delkurser; Perspektiv på

kunskap och lärande, IKT - skriftlig och muntlig
kommunikation samt Tvärvetenskapliga perspektiv på
hållbar utveckling. Det är den sista delkursen som
står i fokus i föreliggande studie.

Övningen Genetik och värdegrund

Inom delkurs 3 (Tvärvetenskapliga perspektiv på
hållbar utveckling) genomförde 257 studenter –
fördelade på 19 basgrupper och tio olika
övningstillfällen – höstterminen 2005 en obliga-
torisk övning som kallades Genetik och värde-
grund 2. Varje övningstillfälle varade under fyra
timmar och övningen krävde att studenterna
förberedde sig väl. Därför skickades information
ut till samtliga studenter minst en vecka innan
det att övningen var schemalagd. Informationen
bestod av en beskrivning av hur övningen skulle
genomföras, dess syfte, examinationskrav och
dylikt. Dessutom fick studenterna den text (se
dilemma nedan) som skulle behandlas under
övningen samt tips om en rad internetkällor för
den som ville förkovra sig inom exempelvis
genteknik. Dessutom hade studenterna tillgång
till kurslitteratur inom det aktuella området.

Övningen inleddes med en populärvetenskap-
lig föreläsning som i huvudsak berörde biologisk
mångfald, med särskilt fokus på den genetiska
nivån, annan ämnesteori samt didaktik. Därefter
arbetade studenterna i huvudsak med att samtala
om en text som bestod av ett fingerat dilemma. I
korthet handlade dilemmat om ett förslag till
samarbete mellan två naturbruksgymnasier,
varav det ena påstods vara beläget i en
militärdiktatur i Asien och det andra i Sverige. 

Dilemmat innebar att den enskilde studenten
antogs vara lärare vid den svenska skolan och
dilemmat handlade om att ta ställning till om,
och i så fall under vilka former, samarbetet skulle
ske. I texten framgick att den asiatiska skolan
hade fått ett erbjudande om att odla GMO –
vilket påstods kunna bidra till ökad folkhälsa –
men att de organisationer (EU, SIDA, UNICEF
med flera) som erbjuder finansiering av projektet
krävde att den asiatiska skolan skulle samarbeta
med en partnerskola i ett demokratiskt land.

4
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1 En revidering av innehåll och upplägg av AUO pågår vid Växjö universitet.

2 Övningen syftade till att varje student skulle ges möjlighet att utveckla och precisera demokratiaspekter i
förhållande till genteknik och biologisk mångfald på genetisk nivå, med särskild hänsyn till olika
undervisningekontexter. Dessutom skulle studenterna ges möjlighet att analysera betydelsen av biologisk
mångfald på genetisk nivå samt ges möjlighet att utveckla insikter inom biologiska forskningsområden.
Slutligen syftade övningen till att ge studenterna möjlighet att reflektera över samtal som procedur för lärande
samt betydelsen av välgrundade individuella ställningstaganden.



Därför kontaktade asiaterna det svenska
naturbruksgymnasiet. 

Sammantaget innebar dilemmat att student-
erna måste ta ställning till en rad spörsmål som
har att göra med biologisk mångfald, för- och
nackdelar gällande genteknik, konsekvenser med
avseende på exempelvis folkhälsa och miljö samt
inte minst värdegrund- och demokratiaspekter. 

Inledningsvis diskuterade studenterna
dilemmat i arbetsgrupper (4-6 studenter), där
man hade i uppgift att ta fram så många olika
alternativa ställningstaganden som möjligt och
kunna argumentera till stöd för de olika
ställningstagandena. Därefter delades student-
erna in i tvärgrupper som bestod av en
representant från varje arbetsgrupp. I tvärgrupp-
en hade studenterna i uppgift att delge varandra
vad man hade kommit fram till i arbetsgrupp-
erna. Samtalen i grupperna varade under
närmade två timmar sammanlagt. Lärarutbild-
aren var inte närvarande under dessa samtal.
Därefter ägnades den sista timmen åt att hela
studentgruppen, tillsammans med lärarutbild-
aren, bland annat diskuterade didaktiska ange-
lägenheter. Efter detta skrev varje student (i
bostaden eller annan plats) ett individuellt
ställningstagande, vilket skickades till lärarut-
bildaren via e-post. Det individuella ställnings-
tagandet, med tydligt angivna argument, ut-
gjorde därmed en delexamination inom kursen.

För att kunna genomföra övningen användes
flera olika arbetsformer; exempelvis traditionell
föreläsning, individuella förberedande studier,
samtal om dilemma i arbets- och tvärgrupper,
samt det avslutande individuella skriftliga
ställningstagandet. I föreliggande studie är det
dock endast samtalen om dilemmat som kommer
att ingå i analysen. Samtalens struktur och
upplägg var inspirerade av deliberativa modeller
(Englund, 2001), med särskilt fokus på det
deliberativa samtalets funktioner när det gäller
att hantera konflikter. Dock involverades aldrig
studenterna i resonemang kring teorin bakom
deliberativa samtal i samband med denna
övning. Däremot ingick ett resonemang kring
dilemma som metod i pedagogisk praktik.

MATERIAL OCH METOD
Materialet som analyserats i denna studie består
av enkätsvar som användes för att utvärdera den
obligatoriska övningen Genetik och värdegrund (se

ovan). Vid tre övningstillfällen under den första
veckan då övningen genomfördes, avslutade
studenterna sessionen med att delta i en
utvärdering. Utvärderingen skedde anonymt,
frivilligt och samtliga närvarande studenter
valde att delta. Detta innebär att 73 av 257
studenter – vilket motsvarar ett urval3 på 28
procent – deltog i den utvärdering som ligger till
grund för denna undersökning. Endast en av de
19 basgrupperna bestod av studenter med mer
omfattande akademiska studier bakom sig. Dessa
studenter var färdiga med sina ämnesstudier och
hade således endast anledning att läsa hela AUO,
innan de kunde ansöka om lärarexamen. Ingen
student från denna basgrupp har deltagit i
enkätundersökningen, och frågan är om dessa
studenter – med tanke på deras betydligt mer
omfattande förkunskaper – kan anses represen-
tera hela populationen. Om de mest studievana
studenterna (20 personer) exkluderas ur popula-
tionen så innebär det att urvalet består av 30
procent av populationen.

Enkäten bestod av 40 påståenden som
studenterna ombads ta ställning till. Detta gjorde
de genom att kryssa för ett av fyra möjliga
alternativ i en Likertskala: Instämmer helt!,
Instämmer ganska mycket!, Instämmer till viss del!
samt Instämmer inte alls! Sålunda erbjöd enkäten
endast fasta svarsalternativ. Dock ingår endast 18
av påståendena i denna undersökning. De
resterande påståendena kommer att analyseras i
senare studie.

Den här typen av enkätundersökningar med
fasta svarsalternativ, kan förefalla vara lätthan-
terliga för respondenten eftersom de inte kräver
att vederbörande formulerar ett eget svar: Det
räcker med att sätt ett kryss! Emellertid kan det
tyckas vara alltför enkelt att ”bara kryssa”.  Man
kan därmed befara att såväl validitet som
reliabilitet kan komma att påverkas menligt. Av
denna anledning är kontroller vanligt före-
kommande i enkäten. Detta innebär att det finns
ett flertal påståenden för att belysa varje
undersökningsområde, och att varje påstående
också har minst ett kontrollpåstående. 

Bortfall

Ingen av de tillfrågade studenterna avböjde att
delta i enkätundersökningen. Detta utesluter
dock inte att det förekommer en del bortfall i
studien. Som bortfall räknas uteblivet svar och
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otydligt angivet svar, exempelvis att respond-
enten har svarat genom att kryssa mittemellan
två olika fasta svarsalternativ. Nedanstående
bortfallsanalys avser endast det bortfall som
påverkat de 18 påståenden som är föremål för
analys i denna undersökning. Detta innebär att
det totala bortfallet motsvarar 5 procent av
antalet förväntade svar. Analysen visar dock att
bortfallet, beroende på dess skiftande karaktär
kan delas in i icke-systematiskt och systematiskt
bortfall.

Enkäten bestod av ett papper med text på båda
sidor. Fyra av studenterna har överhuvudtaget
inte svarat på uppgifterna som finns på enkätens
andra sida. Detta innebär att dessa fyra personer
inte har tagit ställning till 12 av de 18 påstå-
endena som är analyserade i denna undersök-
ning.  Detta är ett systematiskt bortfall som om-
fattar fem procent av urvalet.

Det icke-systematiska bortfallet består av
uteblivna eller otydligt angivna svar, där det trots
allt kan antas att respondenten har läst och
begrundat påståendet eftersom vederbörande
har avgivit giltiga svar på andra närliggande
påståenden. Det icke-systematiska bortfallet
motsvarar drygt en procent.

Ett av påståendena har särskilt hög bortfalls-
frekvens, nämligen tio enkäter, vilket motsvarar
ett bortfall på 14 procent (av det totala bortfallet)
för just detta påstående. Det gäller påståendet:
”Konsensus i sakfrågan är livsviktigt för en
demokrati”. Detta påstående är problematiskt på
flera sätt och jag återkommer till denna problem-
atik i såväl resultatrapportering som diskussion.

Statistik analys

Resultaten från enkätundersökningen redovisas
nedan i absoluta tal och procentuell fördelning,
med avseende på olika möjliga svarsalternativ.
Den procentuella fördelningen har konsekvent
beräknats på antalet giltiga svar, d.v.s. eventuellt
bortfall ingår inte i beräkningen. Medianvärde
(Md) och typvärde (T) har använts som
centralmått. Spridningen torde dels framgå av
tabellredovisningen, samtidigt som eventuella
differenser mellan median- och typvärde ger en
uppfattning om graden av spridning. Eftersom
material inte är normalfördelat har jag valt en
icke-parametrisk funktion för testa korrelationer.
Beräkning av rangkorrelation har skett med hjälp
av Spearmans rho. Detta innebär att korrelations-
koefficient (rs), förekommande statistisk signifikans
(!) samt antalet svar (n) som ingår i beräkningen,
dels finns redovisad i tabellform dels i text. 

Etiska överväganden

Lärarstudenternas deltagande i utvärderingen
var frivillig och anonym samtidigt som de
informerades om att resultaten skulle samman-
ställas och analyseras. I och med att respondent-
erna valde att delta i enkätundersökningen,
lämnade de därmed också sitt samtycke till att
bidra med material till analysen. Såvitt jag kan
bedöma är detta förfarande inte etiskt problem-
atiskt.

Däremot kan man diskutera min egen
eventuella påverkan på resultaten. Eftersom jag
personligen utformade övningen samt ansvarade
för dess genomförande, så går det inte att
utesluta att jag i någon mening även har påverkat
hur respondenterna valde att besvara enkäten.
Emellertid vill jag återigen betona att jag inte var
närvarande under samtalen i arbets- eller tvär-
grupperna och att vad som framkom under dessa
samtal är okänt för mig. Utvärderingen var
dessutom anonym och genomfördes innan det att
studenterna skicka sina individuella ställnings-
taganden till mig. Jag har sålunda ingen
möjlighet att koppla samman en specifik
utvärderingsenkät med något av de 257 individ-
uella ställningstaganden som jag har bedömt. 

Vidare var mina insatser mycket perifera inom
AUO-kursen som helhet och jag hade, vid
tidpunkten för övningens genomförande, ingen
mer personlig kontakt med någon av
studenterna. Mina insatser begränsades till
denna enda övning och jag var varken kurs-
ansvarig, schemaläggare eller examinator. 

Å andra sidan agerade jag i första hand som
lärarutbildare – och inte som forskare – i övning-
ens olika moment. Det innebär exempelvis att jag
har svarat på de frågor som studenterna har
riktat till mig, utan tanke på huruvida mina svar
kan komma att påverka framtida utvärderings-
resultat. I efterhand har jag dock nagelfarit min
egen roll och mitt agerande i samband med
övningens genomförande. Så här långt har jag
inte kunnat identifiera några situationer där jag
uppenbarligen har påverkat resultaten. Men jag
kan samtidigt inte helt utesluta att sådan
påverkan kan ha ägt rum. Dock gör jag för
närvarande bedömningen att denna eventuella
påverkan i så fall har varit av mycket ringa natur.

6
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RESULTAT
I nedanstående resultatredovisning har jag för
avsikt att besvara de tre frågeställningarna:

Hur ser studenterna på relationen mellan
genetisk mångfald, genteknik och demokrati?

Vad har studenterna för uppfattningar med
avseende på lärande och arbetsformer med ut-
gångspunkt från den aktuella övningen?

Vad har studenterna för uppfattningar gällan-
de övningens relevans inom AUO?

Detta innebär att jag inledningsvis redovisar hur
studenterna har valt att ta ställning till de olika
påståendena. Emellertid är det tänkbart att dessa
svarsfrekvenser inte är tillräckligt pålitliga. För
att säkerställa en acceptabel reliabilitet redovisar
jag därför jämförelser mellan hur varje student
samtidigt har tagit ställning till två olika
påståenden. Detta innebär att de olika påståen-
dena fungerar som ett slags kontroller gentemot
varandra.

Genetisk mångfald, genteknik och demokrati 

En betydande majoritet av studenterna anser att
det finns en koppling mellan genteknik och
demokrati. Drygt 90 procent av studenterna in-
stämmer helt, eller ganska mycket, i påståendet
att det är mycket viktigt att diskutera genteknik
ur ett demokratiskt perspektiv. Tre fjärdedelar av
studenterna instämmer helt, eller ganska mycket,
i påståendet att genetik och genteknik har med
demokrati att göra. Betydligt över hälften av
studenterna (63 procent) instämmer inte alls i
påståendet att det inte finns någon koppling
mellan genetik och demokrati. Dessa resultat
inrymmer också såväl typvärde som median-
värde för respektive påstående (se tabell 1). 

En jämförelse mellan resultaten av två av
ovanstående påståenden visar att 30 av 71
studenterna (bortfall: två enkäter), vilket mot-
svarar 42 procent (rs=–0,392; α=0.001***), instäm-
mer helt i påståendet att det är mycket viktigt att
vi diskuterar genteknik ur ett demokratiskt
perspektiv, samtidigt som de inte alls instämmer
i påståendet att det inte finns koppling mellan
genetik och demokrati. Vid motsvarande jämför-
else mellan påståendena gällande kopplingen
mellan genteknik och demokrati, samt huruvida
genetik och genteknik har med demokrati att
göra, pekar resultaten i liknande riktning. Drygt

hälften, eller 55 procent (rs=–0,358; α=0.003**), av
de svarande student-erna (bortfall: 6 enkäter)
instämmer inte alls i påståendet att det skulle
saknas en koppling mellan genteknik och
demokrati, samtidigt som de instämmer helt,
eller ganska mycket, i påståendet att genetik och
genteknik har med demokrati att göra.

Enkäten innehöll även en del mer allmänna
påståenden om demokrati i anledning av att
undersöka studenternas mer generella uppfatt-
ningar om vad demokrati innebär. Drygt tre fjär-
dedelar av studenterna instämmer helt, eller
ganska mycket, i påståendet att man genom
övningen har praktiserat demokrati (se tabell 1).
Nästan fyra femtedelar instämmer inte alls i
påståendet att övningen saknade koppling till
demokrati. Båda dessa resultat inrymmer både
typvärden och medianvärden (se tabell 1). En
jämförelse mellan hur studenterna har tagit
ställning till de båda påståendena styrker
ovanstående resultat. Drygt två tredjedelar, eller 7
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68 procent (rs=–0,304; α=0.01**), av studenterna
(bortfall: fyra enkäter) instämmer inte alls i
påståendet att övningen skulle sakna koppling
till demokrati, samtidigt som de instämmer helt,
eller ganska mycket, i påståendet att man genom
övningen har praktiserat demokrati. 

När det gäller påståendet att i en demokrati
bör det finnas många olika uppfattningar i en och
samma sakfråga, instämmer 76 procent av
student-erna helt i denna utsaga, medan endast
27 procent av studenterna instämmer helt i
påståendet att konsensus i sakfrågan är livsvik-
tigt för en demokrati (se tabell 1). Observera
också att det sistnämnda påståendet har mycket
högst bortfall i hela undersökningen, vilket
motsvarar 14 procent av enkäterna. 

En jämförelse mellan dessa båda påståendena
ovan styrker intrycket av ett något otydligt
resultat och korrelationen (rs=0,140) saknar sta-
tistisk signifikans samtidigt som bortfallet är
omfattande. En absolut majoritet instämmer helt
i påståendet att det i en demokrati bör finnas
många olika uppfattningar om en och samma
sakfråga, samtidigt som de instämmer helt, eller
ganska mycket, i påståendet att konsensus i
sakfrågan är livsviktigt för en demokrati. Resul-
taten visar också att endast 16 procent av de
blivande lärarna instämmer helt i det första
påståendet, samtidigt som man tar avstånd ifrån,
eller instämmer till viss del, i det andra
påståendet (se tabell 1). Jag återkommer till dessa
resultat i diskussionen.

Drygt tre fjärdedelar av studenterna instäm-
mer inte alls i påståendet att det är viktigt i en
demokrati att alla tycker lika (se tabell 1). Vid en
jämförelse visar det sig dock att färre studenter –
dock en absolut majoritet (64 procent) -– inte
instämmer i ovan nämnda påstående, samtidigt
som de instämmer helt i påståendet att det i en
demokrati bör finnas många olika uppfattningar
om en och samma sakfråga (rs=–0,174; statistisk
signifikans saknas; bortfall fyra enkäter). 

För att komplicera bilden ytterligare, instäm-
mer 60 procent av respondenterna, helt eller
ganska mycket, i påståendet att konsensus i
sakfrågan är livsviktigt för en demokrati, och
samtidigt inte alls instämmer i påståendet att i en
demokrati är det viktigt att alla tycker lika
(rs=–0,051; statistisk signifikans saknas).  Obser-
vera att även denna jämförelse är behäftad med
ett stort bortfall (10 enkäter eller 14 procent). 

Eget lärande och arbetsform

När det gäller studenternas eget lärande inom
det biologiska kunskapsfältet så förekommer det

två tydliga frågor i enkäten. Det är alltså fråga om
att utröna i vilken grad övningen har bidragit till
de blivande lärarnas kunskaper i biologisk
ämnesteori. Fyra femtedelar av respondenterna
instämmer helt, eller ganska mycket, i påståendet
att man efter övningen har bättre förståelse för
vad biologisk mångfald innebär än vad man hade
tidigare (tabell 2). 

Övningen handlar till stor del om vad gen-
teknik och genetisk mångfald kan komma att
innebära i samhälleligt perspektiv. Frågan är hur
studenterna ser på sitt eget lärande med avse-
ende på dessa aspekter? Det visar sig att 87
procent av studenterna instämmer ganska myck-
et, eller till viss del, i påståendet att genom
övningen har man lärt sig mycket om genetikens
och genteknikens roll i samhället. Tolv procent av
studenterna instämmer helt i påståendet och
endast en student instämmer inte alls i påstå-
endet (tabell 2).

En jämförelse mellan de båda påståendena
ovan visar att 59 procent av studenterna samtid-
igt instämmer helt, eller ganska mycket, i de båda
påståendena (rs=0,497; α=0.001***; bortfall: fyra
enkäter). Jag återkommer till övningens funktion 8
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som bidrag till studenternas lärande i diskus-
sionen.

Den mest explicit uttryckta arbetsformen i
övningen bestod av samtal med utgångspunkt
från en text som beskrev ett dilemma. Denna
arbetsform tycks ha varit uppskattad av student-
erna; 96 procent tar helt avstånd från påståendet
att ”arbeta med olika dilemman är ingenting som
tillför undervisningen något positivt”. Vidare in-
stämmer alla studenter utom tre, helt eller ganska
mycket i påståendet att graden av problematis-ering
och reflektion ökar när man diskuterar ett dilemma.
Samtidigt tar 88 procent av studenterna helt avstånd
från påståendet att ”diskutera ett dilemma tränar
inte det kritiska tänkandet” (se tabell 2).

En jämförelse visar att 87 procent av
studenterna instämmer helt, eller ganska mycket,
i påståendet att diskutera ett dilemma bidrar till
att öka graden av problematisering och reflek-
tion, samtidigt som man tar helt avstånd från
påståendet att diskussion kring ett dilemma inte
ökar det kritiska tänkandet (rs=–0,269; α=0.03*;
bortfall: fem enkäter).

Vid en första anblick kan det tyckas som om
den här övningen primärt handlar om biologiskt
kunskapsstoff, exempelvis biologisk mångfald på
genetisk nivå och genteknikens möjligheter och
begränsningar. Frågan är hur studenterna ser på
detta? För att utröna huruvida övningen även
innefattade ämnesstoff från pedagogik eller
didaktik ställdes påståendet: ”Övningen handla-
de överhuvudtaget inte om pedagogik eller
didaktik”. Tre fjärdedelar av studenterna tog helt
avstånd från påståendet (se tabell 2). Resultaten
visar också att 75 procent av studenterna helt tar
avstånd från ovanstående påstående, samtidigt
som de helt avvisar påståendet att denna
arbetsform inte skulle tillföra undervisningen
något positivt (rs=0,398; α=0.001***; bortfall: fyra
enkäter).

Övningens relevans inom lärarutbildning

Spörsmål gällande övningens relevans för
studenterna och inom lärarutbildningen berörs
på flera sätt i enkäten. Trots detta har jag försökt
att sålla ut fyra påståenden i enkäten som explicit
berör detta område (se tabell 3). Det tycks som
om övningen hade stor relevans för studenterna
då endast fem individer helt tog avstånd från det
översta påståendet (”Det som övningen om har
stor relevans för mig som lärarstudent.”) i tabell
3. Betydligt fler (59 procent) instämmer inte alls i
påståendet att övningens ”tema är viktigt, men
passar inte inom lärarutbildningen”. Utfallet

gällande studenterna samtidiga ställningstagan-
den, med avseende på dessa båda påståenden,
har mycket hög grad av statistisk signifikans
(rs=–0,471; α=0.001***; bortfall: fyra enkäter).

Lärarstudenterna tycks också anse att
övningen var relevant eftersom 59 procent
instämmer helt i påståendet att alla medborgare –
alltså även studenterna själva och deras framtida 9
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Alla medborgare – alltså även jag och mina framtida
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elever – behöver kunskaper om genetik och
genteknik. Närmare fyra femtedelar, eller 78
procent av studenterna, tar helt avstånd från
påståendet att det endast är experterna som
behöver kunskaper i genetik och genteknik (se
tabell 3). Enligt tabell 4 är dessa båda påståenden
starkt korrelerade (rs=–0,373; α=0.002**; bortfall:
fem enkäter). 

Av sammanställningen i tabell 4 framgår också
statistiskt signifikanta samband mellan olika
påståenden och där korrelationskoefficienten är
negativ, det vill säga, graden av samtidigt in-
stämmande i det ena påståendet är statistiskt
signifikant med avståndstagande från det andra
påståendet. Exempelvis avståndstagande från
påståendet gällande att övningens ”tema är
viktigt, men att det inte passar inom lärarutbild-
ningen”, och samtidigt instämmande i utsagan
gällande alla medborgares behov av kunskaper i
genetik och genteknik (rs=–0,439; α=0.000***;
bortfall: fyra enkäter).

Av tabell 5 framgår att påståendet gällande alla
medborgares behov av kunskaper i genetik och
genteknik, är mycket starkt eller starkt korre-
lerade till en rad andra påståenden. I tabellen
finns en sammanställning över statistiskt signi-
fikanta samband mellan påståenden och där
korrelationskoefficienten är positiv, det vill säga,
graden av samtidigt instämmande i de båda
påståendena är hög och statistiskt signifikant. 

Detta innebär att det finns mycket hög
signifikans för instämmande i påståenden som;
det ”som övningen handlade om har stor rele-
vans för mig som lärarstudent”, det ”är mycket
viktigt att vi diskuterar genteknik ur ett demo-
kratiskt perspektiv”, genetik ”och genteknik har
med demokrati att göra”, och samtidigt instäm-
mande i påståenden om alla medborgares kun-
skapsbehov. I tabell 5 framgår också att det finns
flera exempel avseende olika påståenden med
statistisk signifikanta positiva korrelationskoef-
ficienter i förhållande till påståendet att genetik och
genteknik har med demokrati att göra.

DISKUSSION
Utifrån resultaten i denna undersökning är det
klarlagt att en betydande majoritet bland
lärarstudenterna anser att genetisk mångfald och
genteknik även bör behandlas utifrån ett
demokratiskt perspektiv och att detta även är ett
högst relevant inslag inom AUO. Studenterna
anser att kunskaper i genetik och genteknik är en
angelägenhet för alla medborgare, och inte något
som enbart rör specialister. Detta kan uppfattas

som om studenterna stödjer tanken på att
kunskaper inom exempelvis genetik, genetisk
mångfald och genteknik bör ingå i ett slags
medborgarkompetens i syfte att öka den demo-
kratiska delaktigheten. Här tycks det som om
många studenter ansluter sig till Sjöbergs
uppfattningar (2000). Kanske beror detta på att
hans kritiska ämnesdidaktik ingick i kurslittera-
turen? Däremot är resultaten otydliga när det
gäller studenternas demokratiuppfattningar,
vilket jag återkommer till nedan. 

Vidare ger studenterna tydligt besked när det
gäller det egna lärandet med avseende på
aktuellt biologiskt kunskapsfält: Dessa kunskap-
er har ökat (i olika grad) i och med övningens
genomförande. Detta lärande förefaller ha ägt
rum, trots att mycket av ämnesstoffet har be-
handlats i populärvetenskaplig form (när det
gäller mer strikt naturvetenskap), eller i ett över-
gripande samhälleligt perspektiv med otaliga
exempel med moraliska och etiska implikationer.
Resultaten visar att studenterna trots frånvaro av
undervisning i den instrumentellt inriktade be-
greppsexercis som är vanlig då naturveten-
skaplig kunskap traderas (se exempelvis
Gustafsson, 2004), har kunnat öka sina kunskaper 10
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PÅSTÅENDEN

Det som övningen handlade om
har stor relevans för mig som
lärarstudent.

I en demokrati bör det finnas
många olika uppfattningar om 
en och samma sakfråga.

Det är mycket viktigt att vi
diskuterar genteknik ur ett
demokratiskt perspektiv.

Genom övningen har jag
praktiserat demokrati.

Genetik och genteknik har med
demokrati att göra.

Efter övningen har jag en bättre
förståelse för vad biologisk
mångfald innebär än vad jag
hade tidigare.

Genom övningen har jag lärt mig
mycket om genetikens och
genteknikens roll i samhället.

Alla medborgare – alltså
även jag och mina
framtida elever –
behöver kunskaper om
genetik och genteknik.

rs 0,498
α 0,000 ***
n 69

rs 0,261
α 0,030 *
n 69

rs 0,510
α 0,000 ***
n 68

rs 0,324
α 0,007 **
n 69

rs 0,467
α 0,000 ***
n 68

rs 0,239
α 0,048 *
n 69

rs 0,363
α 0,002 **
n 69

Genetik och genteknik
har med demokrati 
att göra.

rs 0,316
α 0,009 **
n 68

rs 0,278
α 0,022 *
n 68

rs 0,497
α 0,000 ***
n 67

rs 0,455
α 0,000 ***
n 68

–

rs 0,249
α 0,041 *
n 68

Statistisk signifikans
saknas



inom fältet. Dessa resultat kontrasterar också
delvis mot flera studier som är mer inriktade på
så kallad ”nödvändig” grundläggande begrepps-
förståelse, för att kunna delta i en diskussion
inom det aktuella biovetenskapliga kunskaps-
området (se exempelvis Lewis och Kattman,
2004; Lewis, Leach och Wood-Robinson 2000).
Lärarstudenternas utsagor som ligger till grund
för studien visar istället att dessa har kunnat
delta i diskussionerna, även utan ”nödvändig”
grundläggande begreppsförståelse inom exem-
pelvis genetik.

När det gäller arbetsformer – med särskilt
fokus på samtal om dilemma – så förefaller dessa
vara synnerligen uppskattade av studenterna,
Man anser dessutom att graden av problem-
atisering och reflektion ökar då man arbetar med
dilemma. Dessutom gynnar denna arbetsform
det kritiska tänkandet. Med tanke på att de flesta
studenterna förmodligen inte hade omfattande
akademiska studier bakom sig då de genomförde
övningen, menar jag att man inte kan förvänta sig
att dessa har en utvecklad och fördjupad
uppfattning om vad reflektion och kritiskt tänk-
ande kan innebära. Med trots avsaknad av teori
gällande exempelvis reflektion, så tycks student-
erna vara mycket positiva. 

Dessa resultat blir än mer tydliga om de ställs i
ljuset av Gustafssons undersökning (2004). Enligt
denna studie hade många lärarstudenter en
negativ attityd gentemot naturvetenskap, vilket
bland annat förklarades av frånvaro av
diskussion i naturvetenskaplig undervisning –
alla svar tycktes på förhand givna och under-
visningens huvudmål uppfattades vara att kunna
reproducera ”rätt svar”. Övningen Genetik och
värdegrund följde inte denna mall och var
upplagd på ett annat sätt än vad som är vanligt i
traditionell naturvetenskaplig undervisning.

Emellertid anser jag det vara alltför lättvindigt
att reducera motståndet mot naturvetenskap till
en fråga om metodik. Problematiken är
antagligen betydligt mer omfattande än så. Jag
menar att det handlar om hela den didaktiska
kompositionen, inkluderande stoffval, kommun-
ikationsaspekter, frågor gällande legitimitet, tid
och rum, samt inte minst de lärandes tidigare
erfarenheter och ämnesteoretiska förförståelse etc.

Resultatens kvalitet, generaliserbarhet 
och vidare relevans

Jag menar att de resultat som hittills har behand-
lats i diskussionen har en säkerställd validitet och
reliabilitet, eftersom den statistiska testfunktion-
en visar att flertalet kontroller är signifikant

korrelerade. Analysen är dessutom reproducer-
bar vilket bidrar till att säkerställa reliabiliteten.
Jag menar också urvalets storlek (cirka 30
procent) bidrar starkt till att det kan vara motiv-
erat att generalisera stora delar av resultaten till
hela populationen. Emellertid är inte popula-
tionen större än 257 personer. Jag vill därmed
poängtera att resultaten gäller en utvärdering
som avser en viss övning, vilken genomfördes
inom en viss kontext. Detta innebär att resultaten
inte kan generaliseras till studenter som inte har
genomfört övningen.

Å andra sidan menar jag att resonemangen kan
vara intressanta att även föra över till andra
grupper inom lärarutbildning. Detta gäller inte
minst den integrativa didaktikens möjligheter
och begränsningar, vad medborgerlig kompetens
kan tänkas inrymma, resonemang kring demo-
kratisk delaktighet, samt inte minst i vilken grad
ämnesstudier har legitimitet inom AUO. 

Oklara resultat gällande demokratibegreppet

Emellertid kompliceras bilden betydligt av de
något otydliga resultaten gällande studenternas
mer generella uppfattningar om vad begreppet
demokrati innefattar. Här har det heller inte gått
att finna några signifikant säkerställda korrela-
tioner mellan kontrollerna, vilket indikerar att
svarsbilden är mångfacetterad. 

Därtill kommer det faktum att påståendet
”Konsensus i sakfrågan är livsviktigt för en
demokrati” dras med det största bortfallet i hela
undersökningen. Att detta påstående vållade en
del studenter huvudbry framkom dessutom
redan då utvärderingen genomfördes; flera
studenter frågade mig vad ordet konsensus
betydde. Frågan är hur många studenter som,
trots oklar uppfattning om ordets betydelse, tog
ställning till påståendet genom att kryssa för
lämpligt svarsalternativ? Jag menar att dessa
oklarheter menligt påverkar såväl validitet och
reliabilitet när det gäller just studenternas
generella demokratiuppfattningar, samtidigt
som dessa tveksamheter också pekar på
begränsningar i den valda metoden. För att
utröna studenternas uppfattningar om vad
demokratibegreppet kan inrymma, vore det
lämpligt att komplettera med ytterligare,
förslagsvis kvalitativt, inriktade studier. 

Dock betonas demokratiperspektivet mycket
starkt i normativa skrivningar i styrdokument –
detta gäller inte minst i termer av skolans
värdegrund – varför detta område knappast kan
negligeras inom lärarutbildning. Emellertid
innebär inte detta att uppgiften är enkel att 11
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realisera. Snarare pekar erfarenheten i motsatt
riktning. Bergdahl är inne på liknande resone-
mang (2006, sidan 38):

Att lärarutbildningen i Sverige är i stort behov
av en grundlig diskussion om vad dessa
gemensamma värden handlar om framkommer i
intervjuerna med all tydlighet. Att det således
också råder brist på detsamma är också
uppenbart.

Enligt föreliggande studie tycks studenterna ha
en otydlig demokratiuppfattning. Det är dock
oklart om dessa resultat beror på att undersök-
ningsmetoden inte är till fyllest, eller om dessa
otydligheter de facto emanerar från att student-
erna ännu inte är klara över begreppets inne-
börder. Det sistnämnda alternativet kan tyckas
vara något remarkabelt; detta inte minst med
tanke på att flertalet av de studenter som deltog i
utvärderingen förmodligen har genomfört sina
gymnasiestudier – med tänkt inflytande från just
nu gällande läroplan, och dess starka betoning av
demokrati- och värdegrundsperspektiv. Även
Elmér och Larsson diskuterar dessa svårigheter
(2006, sidan 59):

Under alla förhållanden är insikten om
demokratins villkor inte något medfött utan
något som måste läras in.

Integrativ didaktik – en möjlighet?

I föreliggande studie framgår att traditionellt
naturvetenskapligt ämnesstoff kan ha legitimitet
även utanför strikt naturvetenskaplig utbildning
inom högre utbildning. Utifrån resultaten kan
denna legitimitet dock förstås som en didaktisk
fråga. Det handlar om att ta steget från vad som
vanligtvis brukar ingå i ämnesdidaktik, exempel-
vis den enskildes lärande av begrepp som är
centrala för ämnet i fråga (se citat sidan 1), och
istället se ämnet i en vidare samhällelig kontext. 

I det exempel som studeras i denna under-
sökning, menar jag att genetik, genteknik och
betydelsen av genetisk mångfald, utifrån stud-
enternas uppfattningar, har fungerat som ett
slags hävstång för att behandla betydligt vidare
demokratiperspektiv. Samtidigt vill jag betona
att detta är ett exempel – och inget säger att
denna ”hävstångseffekt” endast är förbehållet
naturvetenskaplig ämnesanknytning. Enligt min
uppfattning är det mycket möjligt att andra
ämnen kan bidra på liknande sätt. Snarare
handlar detta om ett mer integrativt synsätt, än
att man väljer att koncentrera sig på det strikt
ämnesspecifika.

•••

Till sist: Föreliggande text utgör en preliminär
version. Jag har för avsikt att utveckla
diskussionen ytterligare i den slutliga versionen.
Detta gäller inte minst ett utvidgat resonemang
gällande ett ämnes bildningspotential, särskilt i
relation till medborgerlig kompetens.
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