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Undersökande och 
verklighetsanknuten undervisning i ett 
allmänbildningsperspektiv 
Torodd Lunde 

Karlstads universitet 

Sammanfattning 

Trots att det finns stor enighet om att undervisning i de naturveten-

skapliga ämnena ska vara allmänbildande, finns det inte motsvarande 

enighet om vad en sådan undervisning innebär. I denna artikel disku-

terar jag några centrala begrepp inom didaktisk forskning för att reda 

ut olika sätt att förstå allmänbildningsbegreppet i de naturvetenskap-

liga ämnena, samt konsekvenser för undervisningen. Jag presenterar 

ett ramverk för vardagsanknuten och undersökande undervisning. 

Ramverket består av tre delar där första delen är en vardags- eller 

samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll, nästa del en undersö-

kande aktivitet och sista delen en återkoppling till ursprungsfrågan. 

Detta ramverk diskuteras utifrån olika perspektiv med stöd i de ämnes-

didaktiska begrepp som presenteras. Några skisser till undervisnings-

upplägg för olika stadier från mellanstadiet till gymnasiet presenteras. 

För några år sedan arrangerade jag en fortbildning om undersökande och allmän-

bildande undervisning. Fortbildningen var en del av ett EU-projekt: PROFILES 

(http://www.profiles-project.eu/) och skulle organiseras runt en trestegs-under-

visningsmodul (Holbrook, 2014). Denna skulle lärarna använda för att planera 

undersökande aktiviteter inbäddade i en vardags- eller samhällskontext. Aktivi-

teten skulle bestå av tre delar. Den skulle börja med en vardagsanknytning – ett 

scenario – i form av ett problem eller frågeställning med naturvetenskapligt in-

nehåll. Detta kunde till exempel vara en kontroversiell fråga som handlade om 

hälsa, miljö eller säkerhet, eller ett praktiskt problem som krävde en teknisk lös-

ning.  

Scenariot skulle mynna ut i en undersökningsbar naturvetenskaplig fråge-

ställning som eleverna skulle få undersöka. När eleverna genomfört den praktiska 

eller textbaserade undersökningen skulle de återvända till scenariot. De skulle då 

ta hjälp av den nyförvärvade kunskapen för att hantera frågan eller problemet i 

scenariot, till exempel ta ställning i en kontroversiell fråga eller hitta en praktisk 

lösning. Tidsomfattning skulle vara från 4 till 6 lektioner. 

 

http://www.profiles-project.eu/
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        Trestegs-undervisningsmodul  
 
Steg 1: Eleven introduceras för en vardags- eller samhällsfråga med naturve-
tenskapligt innehåll som ska ge upphov till undersökningsbara frågor. Frågan 
som presenteras kan gärna vara kontroversiell eller tillspetsad.  
 
Steg 2: Eleverna får delta i undersökande aktiviteter med avsikten att skapa 
bättre underlag för att hantera situationen som introducerades i scenariot. 
Aktiviteten kan vara både laborativ/praktisk (systematiska undersökningar) 
eller textbaserad (söka information).  
 
Steg 3: I sista steget sker en återkoppling till scenariot. Eleverna kan då an-
vända (mer eller mindre pålitlig) nyförvärvad kunskap för att bemöta ur-
sprungsproblemet eller frågeställningen från ursprungsscenariot.  
 
                                             (se Lunde, 2014 för en mer utfyllande beskrivning) 

 

 

Idén om att starta undervisningen i till exempel en samhällsfråga som eleverna 

ska hantera med hjälp av undersökande arbete låter kanske väldigt bra, men sam-

tidigt kan det ifrågasättas: är det inte bara ett luftigt ideal? Med tanke på den 

pressade tiden som finns till förfogande i ämnena kan det upplevas tveksamt att 

använda tid åt samhällsfrågor och tidskrävande undersökningar. Vi kan fråga oss 

vilka argument det finns för att undervisa på detta sätt. Finns det verkligen belägg 

för att detta är ett effektivt sätt att lära sig för eleverna? Men i stället för att fråga: 

”Är detta ett bra sätt att lära sig?” så kanske en bättre fråga är: ”Är detta ett bra 

sätt för eleverna att lära sig det de ska lära sig?”. Då kan diskussionen förflyttas 

från att handla om huruvida det är en effektiv undervisningsform, till om denna 

undervisningsform kan ge eleverna andra typer av kunskaper än traditionell 

undervisning. Ibland kanske vi borde arbeta undersökande eller behöver knyta 

an till vardagen för att eleverna ska få de kunskaper de ska få enligt läroplanen. 

Men för att kunna ta ställning till denna fråga behöver vi diskutera hur vi kan 

förstå läroplanen och därigenom vårt uppdrag som lärare i kemi. Vi kan börja 

med att diskutera några begrepp som kan vara till hjälp för att tänka kring läro-

plan och undervisning. 

Naturvetenskaplig allmänbildning som innehåll 

En betydelsefull fråga är huruvida undervisningen främst ska inriktas mot att för-

bereda ett mindre antal elever för vidare ämnesstudier eller inriktas mot alla oav-

sett vidare livsbana (Fensham, 1988). För att synliggöra denna skillnad i inrikt-

ning har begreppet naturvetenskaplig allmänbildning (Scientific Literacy) intro-

ducerats. Idag råder ganska stor enighet om att den obligatoriska undervisningen 

ska vara allmänbildande, men inte motsvarande enighet om vad en sådan under-

visning innebär. En kärnfråga är om allmänbildning ska handla om att ge alla 
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elever en introduktion till naturvetenskapen eller om det istället handlar om att 

lära av naturvetenskap för att hantera vardagliga och samhälleliga frågor och 

problem (Fensham, 1988).  

Det är dock inte bara synen på innehåll som kan skilja sig. Roberts (2007) 

menar det finns två konkurrerande idéer i synen på vilken typ av undervisning 

som bäst leder till naturvetenskaplig allmänbildning. Detta är två övergripande 

visioner som leder till olika konsekvenser för undervisningen. Han döper dessa 

till vision 1 och vision 2. I vision 1 handlar det om att först utveckla elevernas 

baskunskaper och färdigheter i naturvetenskap. Tanken är att den som har till-

räckligt djupa baskunskaper och inomvetenskapliga färdigheter, automatisk kan 

tillämpa dessa på alla möjliga andra områden, som exempelvis vardagliga sysslor 

och problem.  

Enligt vision 2 måste undervisningen börja i autentiska och komplexa frå-

geställningar likt de som eleverna möter i samhällslivet. Det kan vara samhälls-

frågor där det finns intressekonflikter, där kunskaper från fler kunskapsområden 

är involverade och där kontroversiella kunskaper från forskningsfronten är in-

blandade. Eleverna behöver då naturvetenskaplig allmänbildning för att ta sig an 

problem- och frågeställningarna. Ett antagande här är att eleverna kommer att 

lära sig naturvetenskapliga begrepp och teorier som en följd av att de arbetar med 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.  

Använder vi begreppen ovan som raster kan vi se att det finns formuleringar 

i kursplanen för grundskolans kemi som vi kan diskutera i termer av vision 1 och 

2. Enligt Lgr11 ska eleverna lära sig att använda kemin för att beskriva och för-

klara kemiska samband i samhället och naturen. Eleverna ska därför få en intro-

duktion till naturvetenskapens kunskapsbygge, något som också är i linje med 

vision 1. Vidare ska eleverna få lära sig att använda kemi för att hantera praktiska, 

etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Skol-

verket, 2011). Det innebär att eleverna också ska lära sig naturvetenskap för att 

hantera vardagsproblem eller samhällsfrågor. Detta är förenligt med vision 2.  

Kunskapsbetoning i läroplanen 

Tre övergripande kunskapsaspekter finns vanligen med i diskussioner kring all-

mänbildande undervisning: de naturvetenskapliga begreppen, den naturveten-

skapliga verksamheten och naturvetenskapens användning (Wickman & Persson, 

2008). De två första aspekterna – naturvetenskap som produkt och process – är 

innehåll som är associerat med vision 1, medan den sista – naturvetenskap som 

medel för att hantera samhälls- och vardagsproblem – är associerat med vision 

2. Jämför vi dessa med de tre långsiktiga strävansmålen i kursplanen för kemi, 

ser vi att det är just dessa tre kunskapsaspekter som finns med, se tabell 1. 
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 Tabell 1. Koppling mellan de tre övergripande kunskapsrubrikerna och de tre långsiktiga strävansmålen i lä-
roplanen för grundskolan (Lgr11).  

Kunskapsaspekter Långsiktiga strävansmål i Lgr11 

De naturvetenskapliga be-
greppen 
 

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti männi-
skan. 

Den naturvetenskapliga 
verksamheten  
 

genomföra systematiska undersökningar i kemi 
 

Naturvetenskapens an-
vändning 
 

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommuni-
cera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och sam-
hälle 

 

Läroplanen betonar därför alla de kunskapsaspekter som brukar ingå i diskuss-

ioner kring allmänbildning.  

För att ytterliga förfina diskussionen om innehåll kan vi ta hjälp av Roberts 

(1982) sju kunskapsbetoningar. Han har genom en studie av styrdokument och 

läromedel skapat en taxonomi över olika kunskapsbetoningar som förekommer i 

naturvetenskaplig undervisning. Dessa representerar olika svar på frågan: ”Var-

för ska vi lära oss detta?”. De sju kunskapsbetoningarna presenteras nedan.4 

 

               Sju kunskapsbetoningar  

• Den säkra grunden 

• Den rätta förklaringen 

• Att kunna förklara själv  

• Det naturvetenskapliga arbetssättet 

• Naturvetenskapens karaktär 

• Naturvetenskap i vardagen 

• Naturvetenskap och beslutsfattande 

 

De första tre kunskapsbetoningarna handlar om de naturvetenskapliga begrep-

pen, det vill säga undervisning om naturvetenskapens produkt. I Den säkra grun-

den är betoningen på innehåll som ger goda förutsättningar för att klara senare 

studier eller framtida yrkesliv. Detta är alltså en betoning som inte handlar om 

allmänbildning, utan i stället om att förbereda en mindre andel elever för vidare 

studier. Till skillnad från detta är betoningen i Den rätta förklaringen på att alla 

ska ha kännedom om centrala teorier och begrepp och vad dessa säger om hur 

det förhåller sig i den materiella världen, till exempel kunskaper om evolutions-

teorin eller atomteorin. I Att kunna förklara själv betonar läraren att alla ska få 

förutsättningar för att själva förklara och förstå sin omvärld, till exempel förklara 

händelser i vardagen med hjälp av naturvetenskap. 

 
4 Se Wickman & Persson, 2008 s. 169-219 för en mer utfyllande beskrivning av 
kunskapsbetoningarna än vad som ges här 
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De två följande kunskapsbetoningarna handlar om den naturvetenskapliga 

verksamheten, det vill säga undervisning om naturvetenskap som process. I Det 

naturvetenskapliga arbetssättet betonar läraren att alla ska utveckla grundläg-

gande kunskaper och färdigheter i de naturvetenskapliga metoderna, till exempel 

hur man genomför ett kontrollexperiment. När det gäller Naturvetenskapens ka-

raktär är betoningen på begreppsliga kunskaper om vad som karaktäriserar den 

naturvetenskapliga verksamheten och dess kunskapsprodukt, till exempel vad 

som skiljer naturvetenskapliga teorier från andra typer av teorier eller hur natur-

vetenskaplig kunskap har växt fram. 

De två sista kunskapsbetoningarna handlar om naturvetenskapens använd-

ning. I Naturvetenskap i vardagen betonar läraren kunskapen för att kunna han-

tera praktiska problem i vardagen, medan i Naturvetenskap och beslutsfattande 

ligger betoningen på kunskaper för att delta och agera som medborgare. 

Låt oss nu jämföra kunskapsbetoningar som är förknippade med allmän-

bildning med syftestexten i kursplanen för kemi i Lgr11 (s. 144), se Tabell 2.  

Tabell 2. Koppling mellan kunskapsbetoning och syftestexten i grundskolans kursplan för kemi (Lgr11). 

Kunskapsbetoning Citat ur läroplanen 
Rätta förklaringen 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
kemins begrepp, modeller och teorier. 
 

Kunna förklara själv 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om 
kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån 
egna upplevelser och aktuella händelser.  
 

Naturvetenskapliga  
arbetssättet 

 

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på 
frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer 
av källor.  
 

Naturvetenskapens 
karaktär 

 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 
mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.  
 

Naturvetenskap i var-
dagen 

 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och 
samhälle. 
 

Naturvetenskap och 
beslutsfattande 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och 
samhälle. 
 

 

Tolkar vi syftestexten med hjälp av Roberts (1982) sju kunskapsbetoningar ser vi 

att det centrala innehållet måste betonas på en mängd olika sätt för att leva upp 

till syftestexten. Då blir det upp till läraren att planera undervisning så att det inte 

bara finns en eller ett fåtal kunskapsbetoningar som dominerar undervisningen, 

utan att olika betonas i olika arbetsområden. Annars finns det risk för att det blir 

en ensidig betoning på till exempel den säkra grunden eller den rätta förklaringen 

som av tradition har dominerat. 
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Vardagsanknyta utifrån relevans- eller lärandeargumentet 

Andrée (2012) diskuterar argument som används i debatten kring vardagsan-

knytning. Det är särskilt två kategorier av argument som förs fram. Det vanligaste 

argumentet, enligt Andrée, är relevansargumentet. Vardagsanknytning ses då 

som ett sätt att göra naturvetenskapen relevant. Detta argument bygger på idén 

att eleven behöver naturvetenskapliga kunskaper för att hantera vardagsliv och 

för aktivt medborgarskap. Det handlar alltså om naturvetenskapens användning 

– att kunna tillämpa kunskaper – både för problemlösning och beslut. Ett exem-

pel på denna typ av vardagsanknytning är kontroversiella samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll.  

Den andra kategorin av argument som förekommer är lärandeargumentet. 

Vardagsanknytning ses då huvudsakligen som ett redskap för att elever ska lära 

sig traditionell naturvetenskap. Läraren kan till exempel använda vardagsmeta-

forer, vardagsexempel eller vardagsföremål för att konkretisera och göra kun-

skapen mer lättförståelig. Vardagsanknytningen ses också som ett redskap för att 

motivera elever att lära traditionell naturvetenskaplig kunskap genom att knyta 

an till deras vardagserfarenheter.  

De två olika typerna av argument visar att bruken av vardagsanknytning, i 

bred bemärkelse, kan ha olika ändamål. Läraren kan undervisa kontextbaserat 

för att konkretisera innehåll och koppla till elevernas vardagerfarenheter. Sam-

manhanget fungerar då primärt som ett medel för att illustrera, exemplifiera och 

fördjupa innebörden av begrepp och teori. Till skillnad från detta kan lärare an-

vända en vardagsanknytning för att låta eleverna tillämpa kunskaper för att lösa 

praktiska problem eller överväga hur de ska handla i en värdeladdad fråga. 

Undervisningen börjar då gärna i en autentisk vardags- eller samhällsfråga med 

naturvetenskapligt innehåll och vardagsanknytningen är då en del av innehållet 

– inte primärt ett medel för att illustrera naturvetenskapliga begrepp och teorier.   

Återgår vi till trestegsmodulen som jag introducerade inledningsvis kan vi 

diskutera val av scenario utifrån det som sagts ovan. Önskar vi främst använda 

trestegsmodulen för att undervisa de naturvetenskapliga begreppen – i enlighet 

med vision 1 – kan det vara klokt att använda ett sammanhang som kanske inte 

engagerar eleverna i att ta ställning i en laddad intressekonflikt eller kräver djupa 

etiska överväganden. I så fall kommer tiden det tar för eleverna att överväga olika 

politiska eller etiska alternativ att stjäla värdefull tid från undervisning som mer 

specifikt rör ämnesinnehållet. Då är det kanske bättre att välja en vardagsanknyt-

ning som på ett bra sätt konkretiserar eller exemplifierar det ämnesinnehåll som 

eleverna ska lära sig. I enlighet med lärandeargumentet kan vi motivera val av 

scenario utifrån hur vi tänker oss att vardagsanknytningen kan bidra till lärande 

av specifika naturvetenskapliga begrepp och teorier. 

Önskar vi däremot att eleverna i första hand ska få utveckla förmågan att 

värdera och överväga olika etiska och politiska alternativ – i enlighet med vision 



Undersökande och verklighetsanknuten undervisning… 

65 
 

2 – kan det finnas fog att engagera eleverna i intressekonflikter eller etiska över-

väganden. Då kan komplexa samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

vara lämpliga. Önskar vi i första hand att eleverna ska utveckla kunskaper och 

färdigheter för att lösa praktiska eller tekniska problem är vardagsproblem med 

naturvetenskapligt innehåll lämpliga. Vi kan i dessa fallen motivera vår använd-

ning av vardagsanknytning utifrån relevansargumentet, att det ska bidra till ele-

vernas förutsättningar för att ”hantera praktiska, etiska och estetiska valsituat-

ioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle” (Skolverket, 2011, s. 144), det vill 

säga kunskapsbetoningar som rör naturvetenskapens användning. 

Undersökande arbete som pedagogisk metod eller innehåll 

Undersökande aktiviteter kan ha olika syften, varav de tre vanligaste är: lära 

traditionellt ämnesinnehåll, lära att göra undersökningar eller lära om under-

sökningar (Bybee, 2000). Undersökande arbete som pedagogisk undervisnings-

metod kan därför syfta till att undervisa naturvetenskapliga begrepp eller att un-

dervisa om naturvetenskap som verksamhet. Är syftet att lära eleverna om den 

naturvetenskapliga arbetsmetoden och dess karaktär, blir innehållet till exempel 

färdigheter i hur forskare arbetar med hypoteser, kontrollexperiment och variab-

ler, samt begreppsliga kunskaper om varför forskare gör detta, till skillnad från 

om syftet är att undervisa traditionella ämneskunskaper.  

I sammanhang utanför skolan kan dock termen undersökningar även refe-

rera till de arbetssätt som forskare använder för att ta fram ny kunskap. En följd 

av detta är att skillnaden mellan undersökningar som pedagogisk arbetsmetod 

och som naturvetenskaplig arbetsmetod kan bli otydlig och flytande 

(Gyllenpalm, Wickman & Holmgren, 2010). De olika innebörderna kan smälta 

ihop och leda till att eleverna får en missvisande bild av hur forskare arbetar och 

hur ny kunskap växer fram (Lunde, Rundgren & Chang Rundgren, 2015). Om na-

turvetenskapliga undersökningsmetoder och dess karaktär ska vara innehållet i 

ett undervisningspass finns det goda grunder för att avsiktligt forma aktiviteten 

och välja innehållet utifrån detta syfte. Till exempel kan olika frihetsgrader vara 

mer eller mindre lämpliga beroende på syftet med aktiviteten (Domin, 1999; 

Gyllenpalm m.fl., 2010). Tabell 3 visar hur frihetsgrader varierar beroende på om 

en aktivitets frågeställning, metod eller resultat är förutbestämda eller inte. Mot 

slutet av artikeln presenteras några undersökande aktiviteter. I aktiviteten där 

eleverna ska jämföra diskmedel kanske det är lämpligt med två eller tre frihets-

grader, medan det i aktiviteten där de ska jämföra drivmedel kanske är lämpligt 

med få eller inga frihetsgrader.  
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Tabell 3. Olika frihetsgrader en undersökande aktivitet kan ha. 

Frihetsgrader Frågeställning Metod Resultat 

0 given given given 

1 given given öppen 

2 given öppen öppen 

3 öppen öppen öppen 

 

Undersökande arbete kan även referera till textbaserade varianter av undersök-

ningar. Det handla då om att söka information från olika källor – bland annat 

media och hemsidor – och värdera denna kritiskt, såsom en medborgare skulle 

kunna tänkas göra för att få underlag för att hantera en vardags- eller samhälls-

fråga. För att kritisk värdera kunskapspåståenden behöver eleven – förutom goda 

ämneskunskaper – även kunskaper om naturvetenskapens karaktär och om hur 

kunskapspåståenden kan användas för att gynna intressen, det vill säga vara kri-

tisk till vad som påstås, vem som påstår och varför det påstås (Ekborg m.fl., 

2012).  

I enlighet med resonemanget ovan är val av kunskapsbetoning även centralt 

när det gäller steg 2 – den undersökande aktiviteten – i trestegsmodulen. Det 

första vi måste göra är att välja vad som ska vara huvudsyftet med aktiviteten – 

om det främst är att undervisa traditionellt ämnesinnehåll eller främst det natur-

vetenskapliga arbetssättet och dess karaktär. Vilken kunskapsbetoning som är 

primär får följder för andra didaktiska val som utformning av aktivitet och vad 

som betonas i genomförandet, till exempel val av frihetsgrader och vad läraren 

väljer att lyfta i diskussioner kring elevernas undersökningar. Ifall det naturve-

tenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens karaktär är huvudinnehållet kan 

öppnare varianter av undersökande arbete ofta vara lämpliga. Tidsåtgången på 

laborationer ökar avsevärt ifall eleverna ska planera, genomföra och utvädra 

undersökningar självständigt, men samtidigt ger det andra möjligheter att för-

djupa sig i frågor som rör det naturvetenskapliga arbetssättet och dess karaktär. 

Är betoningen på traditionellt ämnesinnehåll kan det finnas argument för att an-

vända mer tidseffektiva laborativa aktiviteter.  

Är undersökningen istället textbaserad är en viktig skillnad om undersök-

ningen handlar om att ta reda på fakta om ett naturvetenskapligt fenomen eller 

om det handlar om en frågeställning som bottnar i en intressekonflikt. I det se-

nare fallet är kunskapen inbäddad i en kontext där eleven måste ta hänsyn till att 

intressen kan påverka hur kunskaper värderas och används av olika grupper. I 

enlighet med grundskolans läroplan kan eleverna då få söka information med 

hjälp av olika typer av källor och därmed utveckla ett kritiskt tänkande kring and-

ras argument och olika informationskällor (Skolverket, 2011). 
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Trestegsmodulen och kunskapsbetoning – några exempel 

Nedan presenteras några utkast till trestegs-undervisningsmoduler som skulle 

kunna vara passande för olika stadier och för olika kunskapsbetoningar. Flera av 

dessa är inspirerade av förslag från lärare och lärarstudenter. 

 
       Hur kan vi rädda Kopparmärra i Göteborg? 

 
Steg 1: Kopparmärra i Göteborg ärgar (Karl IX:s ryttarstaty). Vad är det som 
händer? Den har renoverats. Varför då? Ta utgångspunkt i någon artikel, till ex-
empel: https://www.expressen.se/gt/efter-hastjobbet-snart-avtacks-stadens-an-
siktslyfte-grundare/ 

 
 

 
Karl IX före och efter restaureringen. 

 
Steg 2: Utgå ifrån samhällsperspektivet på statyn och göra labbar kring detta. 
Kom in på kemiaspekterna och gör vardagsnära kopplingar. 
 
Steg 3: ”Du ska nu berätta för eleverna i parallellklassen så att de förstår vad som 
har hänt och varför. Hur gör ni? Broschyr, info-film, Power Point. Begreppen be-
höver beskrivas och förklaras på ett bra sätt. 
 
Framtaget av lärare under konferensen ”Kemi för alla” 1-2/10 2018.  

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Den rätta förkla-

ringen. I så fall fungerar scenariot som ett vardagsexempel som ska underlätta 

lärande och syftet med de laborativa aktiviteterna är att undervisa traditionellt 

ämnesinnehåll. Läraren betonar alltså i första hand kunskaper om till exempel 

redox-reaktioner. Återkopplingen i steg tre kan då fungera som ett sätt att be-

döma elevernas ämneskunskaper.  

 
YES or NO - sanning eller lögn? 
 
Steg 1: YES varar enligt reklamen (se video nedan) mycket längre än alla andra 
diskmedel. Därför är YES det bästa diskmedlet även om vi får betala mer för YES 
än för många andra diskmedelsmärken. Löp och köp! Men kan vi verkligen lita på 
allt som sägs i reklamfilmer? 
https://youtu.be/Kfs1FoKOSqA 
 
Steg 2: Planera och genomför en undersökning för att kritiskt granska hållbar-
heten i påståendet som görs i reklamfilmen: YES varar mycket längre än andra 
diskmedel. 
 

https://www.expressen.se/gt/efter-hastjobbet-snart-avtacks-stadens-ansiktslyfte-grundare/
https://www.expressen.se/gt/efter-hastjobbet-snart-avtacks-stadens-ansiktslyfte-grundare/
https://youtu.be/Kfs1FoKOSqA
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Steg 3: Använd resultaten av klassens undersökningar för att göra en informat-
ionsfilm (”Bäst i test”) riktad till konsumenter. I filmen ska ni ta utgångspunkt i 
reklamen och diskutera påståenden som görs och hur hållbara dessa är. I filmen 
ska ni även ge tips på hur man kan tänka för att vara kritisk till reklamfilmer. Ni 
kan ta upp varför reklamer görs, vem som gör dem och vilka tekniker som används 
för att påverka oss.    

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Det naturvetenskap-

liga arbetssättet och Naturvetenskap i vardagen. Syftet med scenariot och åter-

kopplingen är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till påståenden som görs i 

reklamer, medan syftet med att göra undersökningen kan vara att undervisa fär-

digheter i att göra kontrollerade experiment. I så fall är inte traditionellt ämnes-

innehåll som tensider eller lösningar och blandningar det primära innehållet. 

Undersökningen kan då vara lämplig att genomföra som en teorilös konsument-

test – jämföra egenskaper, utan att försöka förklara skillnader – där eleverna trä-

nar på att arbeta systematisk.  

 

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Det naturvetenskap-

liga arbetssättet, Naturvetenskapens karaktär och Naturvetenskap i vardagen. 

Syftet med scenariot och återkopplingen kan vara att ge eleverna kunskaper som 

handlar om miljöfrågor i vardagen, medan syftet med att göra undersökningen 

kan vara att undervisa färdigheter i att göra kontrollerade experiment samt kun-

skaper om vad som kännetecknar naturvetenskap i forskningsfronten. I under-

sökningen undersöker eleverna vilka kemikalier som påverkar växter negativt. De 

utforskar ett samband och därmed blir undersökningens slutsats ett tentativt på-

stående om hur det förhåller sig i verkligheten.  

 

  

Varning! Giftiga kemikalier? 
 
Steg 1: Många slänger giftiga hushållskemikalier i slasken. Detta kan delvis bero på 
att många saknar tillräckligt med kunskaper om vilka hushållskemikalier som är gif-
tiga och hur giftiga de är. Ni ska göra en informationskampanj för att öka folks kun-
skaper om detta. Ni ska basera informationen på bland annat resultat från egna syste-
matiska undersökningar.  
 
Steg 2: Den gemensamma forskningsfrågan är: ”Vilka hushållskemikalier är giftiga?”  
 
Steg 3: Ni ska använda kunskapen från era undersökningar i en informationsbro-
schyr. Tänk på att informationen ska vara pålitlig, det vill säga att ni måste vara nog-
granna med att redovisa vad ni bygger kunskapspåståenden på, vilka förbehåll som 
kan finnas och hur säker ni anser att kunskapen är.  
  
Se även: https://tidningengrundskolan.se/traditionens-makt-ar-svar-att-rubba/  

https://tidningengrundskolan.se/traditionens-makt-ar-svar-att-rubba/


Undersökande och verklighetsanknuten undervisning… 

69 
 

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Naturvetenskap och 

beslutsfattande. Syftet med scenariot och återkopplingen kan vara att utveckla 

elevernas förmåga att argumentera och ta ställning i miljöfrågor där olika intres-

sen och värderingar står på spel. Det primära är då inte att undervisa om ämnes-

innehållet, utan snarare att undervisa om hur elever kan tillämpa kunskaper för 

att argumentera, ta ställning eller fatta ett beslut.  

I exemplen hittills har jag gjort en enkel analys av vilken kunskapsbetoning 

som skulle kunna vara lämpliga. Självklart skulle andra didaktiska val vara möj-

liga och det är något som läsaren själv kan värdera. Jag avslutar med ett exempel 

som läsaren själv kan ta ställning till vad gäller kunskapsbetoning.  

Vilket drivmedel ska jag välja till min bil? 
 
Steg 1: Det finns rekordmånga bilmodeller i bilhallarna. Ändå har det aldrig varit så 
svårt som nu att välja bil. Det är drivmedlet som ställer till det: Bensin, diesel, biodie-
sel, etanol, biogas, naturgas, vätgas, el eller hybrider. Alla har för- och nackdelar: för-
nybarhet, miljöpåverkan, framställning, energiinnehåll, räckvidd, tillgänglighet, avga-
ser, o.s.v. Så vad ska man välja? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? För några år 
sedan fanns det en stor tilltro till etanol som ett bra alternativ till fossila bränslen, 
men idag säljs det allt färre etanolbilar.  
 
Steg 2:  
Drivmedel kan ha olika energiinnehåll. Ni ska undersöka och sedan jämföra energiin-
nehållet i heptan (”bensin”), etanol och metanol.  
 
Exempel på systematisk undersökning:  
https://www.studienet.se/Uppsatser/energiinnehaall-braenslen-labbrapport-
83059.aspx 
 
Steg 3: Jämför vilka för- och nackdelar som finns med etanol kontra bensin utifrån 
till exempel förnybarhet, miljöpåverkan, framställning, energiinnehåll, räckvidd, till-
gänglighet, avgaser, o.s.v. Lyft fram några argument för och emot, och ta ställning i 
din text: Tillhör etanolbilen framtiden eller dåtiden? 

https://www.studienet.se/Uppsatser/energiinnehaall-braenslen-labbrapport-83059.aspx
https://www.studienet.se/Uppsatser/energiinnehaall-braenslen-labbrapport-83059.aspx
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Kan bättre handhygien rädda oss från magsjukepidemi? 
 
Steg 1: Varje vinter insjuknar väldigt många elever i skolan i magsjuka eller förkyl-
ning. Många måste stanna hemma i många dagar. Virus och bakterier kan spridas via 
våra händer. Några menar att den höga sjukfrånvaron beror på dålig handhygien i 
skolan. Men frågan är kanske inta bara om vi tvättar händerna utan även hur vi tvät-
tar? Kan bättre handtvätt förhindra en epidemi på vår skola? 
 
Steg 2: Undersök genom systematiska undersökningar vad som påverkar hur ren 
man blir efter handtvätt (till exempel temperatur på vatten, mängd tvål, tid, intvål-
ningsteknik, spritning kontra tvål, olika smuts) 
 
Exempel på undersökning: 
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/alvdalen/deras-experiment-blev-vi-
ral-succe-det-var-kul-men-ackligt-att-se 
 
Steg 3 Skapa en PowerPoint-presentation som informera elever i årskursen under er 
hur magsjukan sprider sig. Ni ska visa och berätta hur man ska tvätta händerna för att 
reducera risken för smittöverföring. Presentera undersökningen ni gjort och de resul-
tat ni kom fram till. Ni ska även komma med fler förslag till vad som kan göras för att 
förhindra en epidemi. 

Avslutande tankar 

Undervisning handlar om att göra val. I denna artikel finns en rad didaktiska be-

grepp som kan användas för att reflektera över val av syften, innehåll och aktivi-

teter. I artikeln har jag diskuterat ett planeringsramverk för hur vardagsanknutet 

och undersökande arbete kan organiseras. Jag har diskuterat detta ramverk i re-

lation till olika syften och kunskapsbetoningar. Och vad är då svaret på min fråga 

från inledningen: ”Är detta ett bra sätt för eleverna att lära sig det de ska lära 

sig?”.  Svaret är helt enkelt: det beror på syftet.  
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