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Att ta ställning

Förmågan att fatta välgrundade beslut i sociovetenskapliga dilemman (SSI) har 
lyfts fram som ett viktigt inslag i naturvetenskaplig undervisning för att förbereda 
eleverna på ett liv som medborgare i ett samhälle där kontroversiella frågor med 
naturvetenskaplig koppling förekommer i allt högre grad. Att hantera SSI-frågor 
i undervisningen och handskas med sammanflätningen av vetenskapliga fakta, 
värderingar och etiska perspektiv innebär dock stora utmaningar för både elever 
och lärare. Fokus i denna avhandling är inriktat mot att ytterligare synliggöra de 
ingående komponenterna och processerna som sker i arbetet med SSI-frågor, 
och därmed belysa viktiga aspekter som bör iakttas vid implementering av SSI-
frågor i undervisningen. Genom studie I detekteras olika argument baserade på 
kunskaper, värderingar respektive erfarenheter kopplat till olika ämnesområden, 
och i studie II förs resonemang att det s.k. intellektuella baggaget, bestående av 
personliga värderingar, kunskaper och erfarenheter, styr viktning och värdering 
av olika argument och därmed vilket beslut som slutligen tas. En given slutsats är 
att SSI-baserad undervisning i det naturvetenskapliga klassrummet alltid måste 
bygga på en tolerans för en sammanflätning av vetenskapliga fakta, värderingar 
och etiska perspektiv.
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Abstract 

 

 

This thesis aims to explore students’ argumentation and decision-making 

relating to authentic socioscientific issues (SSI). The ability to make informed 

decisions about socioscientific issues has been recognized to be an important 

element in science education to achieve the goal of scientific literacy. However, 

deliberation on SSIs deals with the fact-value intertwinement and has proven to 

be a tricky affair, both for students and teachers. In paper I, the focus is on 

upper secondary students’ use of different reasons in arguing about the 

existence of wolfs in Sweden. To investigate the students’ ability to find 

supporting reasons from different subject areas in their informal argumentation, 

the SEE-SEP model was used as an analytical framework. The results showed 

that the value aspect dominates students’ informal argumentation on the SSI of 

wolves in Sweden. In paper II a six-step SSI instructional model is presented, 

designed to develop students’ ability to argue about complex multi-disciplinary 

issues. This six-step SSI instructional model aims to create a forum that 

encourages students to interact with one-another and discuss their arguments 

dynamically. In paper III students’ argumentation and decision-making upon an 

authentic SSI relating to environmental toxins in fish from the Baltic Sea, was 

studied. The students’ argumentation and decision making processes were 

followed closely and data were collected during multiple stages of the SSI-

instructional model. The analysis focused on students’ skills of evaluation and 

the relationships between the values, knowledge and experiences that they used 

in their argumentation. The results showed that even though all of the students 

had access to the same information and agreed on the factual aspects of the 

issue, they came to different decisions, depending on their background values, 

knowledge and experiences (i.e. their intellectual baggage). Implications for 

teaching are addressed. 
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Bakgrund 

 

Naturvetenskap i skolan 

I vårt samhälle spelar naturvetenskap och teknologi en avgörande roll. Vi 

omger oss med en mängd tekniska artefakter som har kommit till genom 

naturvetenskapligt tänkande, och naturvetenskap och teknik har sedan lång tid 

tillbaka en stor roll för svensk ekonomi (SOU, 2010). Men det är inte bara på 

ett materiellt plan naturvetenskap påverkar våra liv, utan också på ett mer 

filosofiskt och andligt plan. Traditionellt anses naturvetenskapen bara objektivt 

beskriva hur det förhåller sig i vår omvärld, och inte säga något värderande och 

moraliskt om hur vi bör förhålla hos till tillvaron och livet. Men påståendet att 

naturvetenskapen ger en värderingsfri, neutral och objektiv bild av tillvaron är 

en sanning med modifikation. Även vetenskapsmän påverkas givetvis av den 

tid, plats och sammanhang de råkar verka i. Vetenskapshistorien visar också 

gång efter gång på hur vetenskapliga resultat fått genomgripande betydelse för 

människors uppfattning om existentiella och moraliska ställningstaganden. 

Påståendet att naturvetenskapen skulle vara universell, neutral, höjd över 

värderingar, samhälle och kulturer är därför icke hållbar. Själva existensen av 

naturvetenskap (och givetvis alla andra vetenskaper) är ett resultat av mänsklig 

verksamhet och bör därför ses som en viktig del av vårt kulturarv (Sjøberg, 

1998; Strömdahl, 2002).  

 

Skolans uppgift är, ur ett samhällsperspektiv, att leverera bredd (allmänbildning) 

och förbereda för spets (arbetskraft och forskning) (SOU, 2010; Strömdahl, 

2002). Inom naturvetenskap och teknik innebär det att skolan förmedlar en 

grundkompetens, som alla behöver för att kunna leva och verka i ett komplext 

och tekniskt avancerat samhälle, samtidigt som tillräckligt många barn och 

ungdomar inspireras till att senare vilja välja att gå vidare och specialisera sig 

inom de naturvetenskapliga områdena. 

 

Många nationella och internationella studier visar att intresset för NO-ämnen är 

generellt lågt och att många elever uppfattar ämnena som tråkiga, ointressanta 

och svåra (SOU, 2010; Schreiner & Sjøberg, 2004; Sjøberg, 1998). Det finns en 

befogad oro för en nedåtgående trend vad gäller ansökningar till 

högskoleutbildningar inom naturvetenskap och teknik som på sikt kan leda till 

ett kvantitativt problem gällande tillgång till tekniskt och naturvetenskapligt 

utbildad arbetskraft (SOU, 2010). Även inom målet att skapa en 
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naturvetenskapligt allmänbildad befolkning finns problem beskrivna både 

nationellt och internationellt (Sjøberg, 1998; Strömdahl, 2002; SOU, 2010; 

Oscarsson, Jidesjö, Karlsson, & Strömdahl, 2009; Schreiner & Sjøberg, 2004) 

 

I Teknikdelegationens (SOU, 2010) betänkande om Sveriges framtida behov av 

välutbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap och informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), målas en allvarlig situation upp som, i 

betänkandet, betraktas som en kris, där utvecklingen i sin helhet (både vad 

gäller spetskompetens och ”medborgarnas allmänbildning”) går åt fel håll. 

Gapet, mellan vad vi som samhälle behöver och vad vi faktiskt kan leverera, 

riskerar att öka starkt i framtiden. Enligt Teknikdelegationen (SOU, 2010) är 

detta en akut fråga av yttersta vikt för vårt samhälle, som behöver lyftas fram 

mycket mer än vad som redan görs idag. 

 

Nya perspektiv på naturvetenskaplig undervisning 

NO-undervisningen har undergått flera förändringsstadier under årens gång. På 

60-talet sattes stora försök igång att skapa mer struktur och en röd tråd genom 

undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena. Några år senare kom 

processfokuserade projekt som var s.k. discovery- och enquiry-orienterade med 

slagord som ”hand-on-science” (Sjøberg, 1998). Huvudtanken var att eleverna inte 

i första hand skulle lära sig saker utantill utan lära sig själva var de kunde hitta 

svaren. Även frågorna kunde eleverna med fördel formulera själva. Det är här 

arbetssätt och arbetsformer som PBI/PBL (Problem-Baserat Lärande) och 

vissa typer av projekt-/grupparbeten har sin grund. Eleven började uppfattas 

som en kunskapstörstande junior-forskare med en given längtan att upptäcka 

alla samband och strukturer i naturen, en elevsyn som inte har visats sig helt 

överensstämma med ungdomars inställning idag. På senare delen av 70- och 

fram i början av 80-talet kom fler och fler forskningsprojekt som handlade om 

att sätta skolans NO-ämnena i samband med teknologi och samhälle. I den 

pedagogiska forskningen växte det fram en gemensam betoning på att elever 

skulle uppfatta undervisningen i naturvetenskap, som mer relevant och 

meningsfylld, om den visade hur naturvetenskapen påverkar utvecklandet av ny 

teknologi, och hur teknologin sen i sin tur påverkar samhället. Denna betoning 

på en växelverkan mellan naturvetenskap och samhälle, har samlats under 

begreppet STS, som står för ”Science-Technology-Society” (Zeidler, Sadler, 

Simmons, & Howes, 2005).  
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STS har fått stark internationell genomslagskraft, och det har genomförts en 

stor mängd STS-projekt och idag finns många sådana initiativ spridda i många 

länder (Sjøberg, 1998). En mängd positiva resultat finns beskrivna med STS-

inspirerad undervisning, bl.a. ökad förståelse för kunskapsinnehållet, en 

positivare attityd till NO-ämnen och en större förståelse och en mer positiv bild 

av kopplingen mellan naturvetenskap, teknologi och samhälle (Chang Rundgren 

& Rundgren, 2010). Mot bakgrund av att skolans NO-ämnen ofta har fått kritik 

om sig att vara för abstrakta och teoretiska, och upplevts vara för mycket 

inriktad mot förberedelser för högre akademiska studier och därmed ha 

bristande relevans för de flesta elever, har STS-tanken goda ansatser. STS har 

lyfts fram som ett sätt att uppnå målet med en ökad allmänbildning inom 

naturvetenskap (s.k. ”scientific literacy”, se under nästa rubrik) (Zeidler, et al., 2005). 

År 1982 beskrev the National Science Teachers Association (NSTA) en 

”scientifically literate person” som en person ”..as one who would understand and be 

knowledgeable of the connections and interdependency of science, technology, and society 

(Zeidler, et al., 2005). Med ett allt större fokus på miljöfrågor i samhället har 

miljön lyfts fram som en enskilt viktig del i sambandet mellan vetenskap, 

teknologi och samhälle, under beteckningen STSE (Science-Technology-Society-

Environment). STSE är en vidareutveckling av STS, och tillför ett perspektiv på 

hållbar utveckling i frågeställningar kring naturvetenskap och samhälle. Men på 

senare år har det även växt fram en del kritik mot STS(E) (Zeidler, et al., 2005; 

Zeidler, Walker, Ackett, & Simmons, 2002; Chang Rundgren & Rundgren, 

2010). Trots att STS(E) haft stor genomslagskraft och tydligt framkommer i 

styrdokument, läro- och kursplaner för NO-ämnen har den praktiska 

tillämpningen i klassrummet varit ganska diffus. Oftast består STS(E)-inslagen 

av enstaka isolerade projekt och utspridda små färgade textrutor som 

bredvidläsning i läroböcker. Många STS-baserade projekt (exempelvis kärnkraft, 

växthuseffekt, energianvändning m.m.) verkar också ha problem med att inte 

vara tillräckligt spännande och relevanta för eleverna, eftersom de sällan berör 

ungdomarnas personliga intressen och livserfarenheter (Zeidler, et al., 2005). 

STS(E)-undervisning saknar dessutom ofta fokusering på etiska dimensioner 

som kan förekomma vid diskussioner och ställningstaganden om vetenskap och 

samhälle. Elevernas moraliska ställningstaganden och personliga utveckling lyfts 

inte heller fram som något betydelsefullt. Med utgångspunkt från denna kritik 

har ett nytt begrepp vuxit fram, ”Socioscientific issues” (SSI). I svensk didaktisk 

forskningslitteratur har detta begrepp översatts av Ekborg, Ideland, Lindahl, 

Malmberg, Ottander, & Rosberg (2012) till ”Samhällsfrågor med naturvetenskapligt 

innehåll”, SNI, och av Eriksson & Rundgren (2012) till ”Sociovetenskapliga 
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dilemman”, SSI.  Enligt Zeidler, et al. (2005) representerar SSI en förbättring och 

utveckling av STS-modellen. 

 

Medan huvudsyftet med STS-orienterad undervisning är att öka elevernas 

medvetenhet och intresse för naturvetenskap genom att placera det 

naturvetenskapliga kunskapslärande i en social kontext, är syftet med SSI-

undervisning att stimulera elevernas individuella intellektuella utveckling i 

moraliska och etiska ställningstaganden, utöver en ökad medvetenhet om 

kopplingen mellan naturvetenskap och samhälle. SSI-orienterad undervisning 

innebär alltså olika ställningstaganden runt etiska frågor och utvecklandet av 

moraliska ståndpunkter i olika diskussioner om naturvetenskapliga fenomen. 

När kursupplägget för NO-undervisningen baseras på SSI kan den 

naturvetenskapliga kunskapen placeras in i elevernas sociala, politiska, och 

kulturella liv, på ett mer djupare personligt plan (med etiska och moraliska 

ställningstaganden) än när det gäller STS. Ratcliffe och Grace (2003) har 

beskrivit ett antal karaktäristiska kännetecken för SSI-frågor: De är aktuella 

frågor som är viktiga för samhället och har alltid en grund i naturvetenskap 

(ofta i framkant på forskningen), innebär ställningstaganden och olika val på 

individuell och social nivå, är ofta förekommande i media, innehåller bristfällig 

och motsägande information på grund av intressekonflikter och ofta 

ofullständiga vetenskapliga bevis, verkar på lokal, nationell och global nivå med 

viktiga politiska och sociala effekter, kan kräva viss användning av riskanalyser, 

kan innehålla frågor om hållbar utveckling, innehåller värdeladdade och etiska 

ställningstaganden, innebär ofta någon form av ”cost-benefit”-analys, och det 

finns ingen given lösning med ”rätta svar” (Ratcliffe & Grace, 2003).  

 

Sadler, Barab och Scott (2007) presenterar två huvudsakliga vinster med SSI-

undervisning. För det första ger SSI en kontext åt det naturvetenskapliga 

kunskapsinnehållet, som gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå 

naturvetenskapen i skolan, och för det andra utvecklar eleverna, genom det 

praktiska arbetet med SSI-relaterade frågor, speciella färdigheter som de har 

nytta av långt utanför klassrummet. Flera olika tänkbara nyttoaspekter som 

kommer ut från SSI-orienterad undervisning finns beskrivna i 

forskningslitteraturen, bl.a. förbättrad förståelse för komplexa och 

flerdimensionella problem (stärka elevernas förmåga att känna igen 

tvärvetenskapliga problem och kunna sätta sig in i andras synpunkter) (t.ex. Lee 

& Grace, 2012; Chang Rundgren & Rundgren, 2010), förbättrad förmåga att 

kritiskt värdera information från olika källor (t.ex. Witzig,  Halverson, Siegel, & 
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Freyermuth, 2013), stärka elevernas förståelse av naturvetenskapens väsen 

(NOS) (t.ex. Khishfe & Lederman, 2006; Sadler, et al., 2007; Liu, Lin, & Tsai, 

2011), utveckling av elevernas färdigheter att argumentera (t.ex. Chang & Chiu, 

2008; Means & Voss, 1996; Sadler & Zeidler, 2005b; Zohar & Nemet, 2002), 

stärka elevernas karaktär och värderingar (främja viljan till ansvarstagande, viljan 

till att agera, känslighet för moraliska/etiska aspekter, samt förmåga att sätta sig

in i andra personers perspektiv och känna empati) (t.ex. Lee, Yoo, Choi, Kim,

Krajcik, Herman, & Zeidler, 2013). 

Enligt Zeidler, et al. (2005) ger SSI inte bara en kontext till NO-undervisningen,

utan kan också ses som en tydligt måldefinierad pedagogisk metod. Forskning 

runt SSI har visat att det finns starka teoretiska och konceptuella länkar mellan 

SSI-orienterad undervisning och viktiga psykologiska, sociologiska, och

personlighetsutvecklande faktorer (Zeidler, et al., 2005). Viktigt är dock att SSI

inte enbart ska betraktas som ett isolerat pedagogiskt fenomen, som en 

undervisningsmetod som bara existerar i skolan. Ställningstagande i frågor

rörande SSI förekommer överallt i samhället, där människor i sin yrkesvardag 

(exempelvis politiker, företagsledare, egenföretagare, journalister, etc) men 

också privat (i en mängd vardagliga situationer), behöver ta ställning till och 

kritiskt förhålla sig till information, engagera sig i argumentationer, och fatta 

kloka beslut i en mängd olika komplexa frågor.  

Scientific literacy 

Naturvetenskaplig kunskap som en viktig komponent i medborgarnas 

allmänbildning har fått allt större utrymme i den pedagogiska

forskningslitteraturen. Men detta är ingalunda något nytt, för i mer än ett sekel 

har pedagoger försökt argumentera för att naturvetenskaplig undervisning är

viktig för alla elever, alltså även för de som inte är tilltänkta en yrkeskarriär 

inom naturvetenskap och teknik (Feinstein, 2011). Roberts (2007) delar in

denna ”allmänbildningsaspekt” i två visioner för naturvetenskaplig utbildning.

Medan vision I inriktar sig på naturvetenskap som produkt och process med 

huvudfokus på att utbilda nya naturvetare, fokuserar vision II på vad en

medborgare behöver för kunskap för att klara ett liv i samhället. Båda

visionerna innehåller komponenter som ska få elever att uppnå s.k. ”scientific

literacy”, som blivit ett vanligt förekommande och positivt laddat slagord i frågor

rörande naturvetenskaplig undervisning. Det finns en mängd litteratur som

beskriver innebörden av scientific literacy (t.ex. DeBoer, 2000; Roberts, 2007; 
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Laugksch, 2000; Shamos, 1995; Kolstø, 2001; American Association for the 

Advancement of Science, 1990 etc), och det finns också flera olika 

uppfattningar vad som exakt ingår i begreppet (Roberts, 2007; DeBoer 2000; 

Laugksch, 2000). Trots många olika definitioner av scientific literacy, kan tre 

olika dimensioner urskiljas som en gemensam ram: (1) kunskap om naturen, 

genom naturvetenskapliga begrepp, lagar, modeller, och teorier (produkten) (2) 

kännedom om vetenskapliga metoder och tekniker (processen), och (3) kunskap 

om naturvetenskaps roll och funktion i samhället (jmf med Roberts visioner I-

II) (Miller, 1983; Sjøberg, 1998). Begreppet scientific literacy har blivit ett 

positivt laddat värdeord i den pedagogiska litteraturen, och det finns en i 

princip enhällig majoritet bland forskare att det är något eftersträvansvärt för 

både samhället och den enskilda individen. Hodson (2003) menar att “scientific 

literacy” är ett ytterst viktigt mål ur ett sociopolitiskt perspektiv för att 

människor ska ha möjlighet att uppnå ett samhällsengagemang med förmåga att 

se vad som är rätt och fel och som är motiverade att stå upp och kämpa 

politiskt för det som är rätt i ett demokratiskt samhälle. Hodson (2003) 

uttrycker vidare vikten av att medborgarna i morgondagens samhälle har 

uppnått scientific litaracy med följande konstaterande:  

 

”What is clear is that ordinary citizens will increasingly be asked to make judgements about matters 

underpinned by science knowledge or technological capability, but overlaid with much wider 

considerations. Those without a basic understanding of the ways in which science and technology are 

impacted by, and impact upon, the physical and the sociopolitical environment will be effectively 

disempowered and susceptible to being seriously misled in exercising their rights within a democratic, 

technologically dependent society.” (Hodson, 2003, s.650) 

 

Lee, et al. (2013) påvisar att förbereda eleverna att kunna bli aktiva medborgare 

är ett primärt mål även för naturvetenskaplig undervisning. Förutom 

samhällsnyttan av naturvetenskapligt allmänbildade medborgare, lyfts också en 

ökad chans till bättre livskvalitet för den enskilde individen fram (Chang 

Rundgren & Rundgren, 2010). En ”scientifically literate” person har en bättre 

förmåga att ta ställning till, värdera, riskbedöma, och ta genomtänkta beslut i en 

mängd frågor som han/hon konfronteras med genom sitt liv. Även en ökad 

medvetenhet om etiska och moraliska aspekter runt naturvetenskap, individer 

och samhälle lyfts fram som argument för science/scientific literacy. Det finns 

också rena ”bildningsargument” för att se allmänbildning i naturvetenskap som 

en del av den kulturella allmänbildningen. Lika viktigt som att ha kännedom om 

viss känd konst, musik, religion, omvälvande historiska händelser och andra 

viktiga delar i vår kultur, är det att känna till naturvetenskapliga processer, idéer 
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och dess effekter på samhället. Sjøberg (1998) anser t.o.m. att synen på de 

naturvetenskapliga skolämnena som kulturämnen är helt avgörande för att 

skapa en naturvetenskapligt allmänbildad befolkning, med förmåga att ta 

ställning till och fatta väl underbyggda beslut för ett ansvarsfullt deltagande i det 

demokratiska samhället.  

 

Trots att det är så många som propagerar för scientific literacy, med många 

välformulerade argument, finns det relativt lite empiriska data som direkt visar 

nyttan med att vara ”scientifically literate” i samhället. Feinstein (2011) kallar detta 

ett ”empiriskt vakuum” och pekar på att det hittills har producerats mycket lite 

bevis för att skolundervisning i naturvetenskap, från Newtons lagar till naturligt 

urval, verkligen skulle hjälpa människor att leva ett lyckligare, mer 

framgångsrikt, eller mer politiskt aktivt liv. I sitt arbete “The Myth of Scientific 

Literacy” pekar Shamos (1995) just på att uppnå scientific literacy inte heller 

verkar vara så nödvändigt för att fungera i samhället, och påvisar lite 

provokativt att många verkar kunna skapa sig en framgångsrik väg i samhället 

ändå, trots att de är ”scientifically illiterate”. Han konstaterar också att begreppet 

scientific literacy har kommit att inbegripa så många olika aspekter av 

naturvetenskaplig kunskap att det kan bli svårt för alla elever att uppnå. Försök 

att mäta och utvärdera vissa delar av scientific literacy hos elever och 

befolkning har ändå gjorts i bl.a. internationella undersökningar som TIMSS 

och PISA. Rundgren, Chang Rundgren, Tseng, Lin, och Chang (2012) har 

konstruerat ett instrument för mätning av scientific literacy baserat på den 

naturvetenskapliga information som förekommer i media (SLiM, civic scientific 

literacy measurment based on media coverage). Med utgångspunkt i Roberts vision I 

och II, är det betydligt svårare att mäta utfall när det gäller vision I än vision II. 

Trots en viss innehållsmässig otydlighet med begreppet scientific literacy, verkar 

ändå enigheten vara stor i den pedagogiska forskningsvärlden, att det är ett 

viktigt mål för naturvetenskaplig undervisning (American Association for the 

Advancement of Science, 1990). Oberoende av vilken definition som väljs för 

scientific literacy lyfts SSI-orienterad undervisning fram, i jämförelse med STS, 

som en ännu lämpligare kontext för elever att uppnå en naturvetenskaplig 

allmänbildning (scientific literacy) (Chang Rundgren & Rundgren, 2010; Sadler, 

et al., 2007; Sadler, 2004; Driver, Newton, & Osborne, 2000; Kolstø, 2001; 

Zeidler, et al., 2002 etc.). Innehållet i SSI-frågor upplevs ofta som mer relevant 

och har därmed större förutsättningar att skapa en brygga mellan NO-ämnena i 

skolan och elevernas egna livserfarenheter, och ge avtryck i deras egna 

moraliska och etiska ställningstaganden. Zeidler, et al. (2005) konstaterar att SSI 
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som ett koncept i undervisningen, placerar in naturvetenskapen i elevernas 

sociala, politiska och kulturella liv, med en syn på naturvetenskapen som en 

mänsklig produkt och en del av samhället. För att uppnå den ”STS-artade” 

dimension (3) i Sjøbergs innehållsdefinition av naturvetenskaplig allmänbildning 

bör alltså en SSI-orienterad undervisning vara en möjlig väg. Dessutom finns 

det flera studier som påvisar att SSI, genom att främja förmågan att 

argumentera i grupp, också kan hos eleverna få effekter som ett utvidgat 

naturvetenskapligt (kritiskt) tänkande, bättre förmåga att fatta vetenskapligt 

underbyggda beslut, och större medvetenhet om hur naturvetenskapen fungerar 

som process med olika grad av förklaringsmöjligheter och begränsningar (det 

som i amerikansk litteratur kallas Nature of science, NOS) (Chang Rundgren & 

Rundgren, 2010; Sadler, et al., 2007). Elever kan också, genom diskussion av 

SSI-frågor, tillägna sig kunskap om olika naturvetenskapliga begrepp, teorier 

och förklaringsmodeller. Detta innebär att alla tre dimensioner i den 

naturvetenskapliga allmänbildningen kan uppfyllas via SSI-orienterad 

undervisning. Den stora fördelen med SSI-orienterad undervisning, för att 

uppnå allmänbildningsmålet inom NO-undervisningen, är dock förutom att en 

relevant kontext skapas för att lära sig ett kunskapsinnehåll (t.ex. Chang 

Rundgren & Rundgren, 2010; Stuckey, Hofstein, Mamlok-Naaman, & Eilks, 

2013), också alla de andra färdigheter som eleverna utvecklar när de behandlar 

sådana frågor. Färdigheter som alla medborgare behöver för att kunna leva och 

verka i ett komplext och tekniskt avancerat samhälle.  

 

Sadler och Zeidler (2005a) och Sadler, et al. (2007) belyser fyra sådana viktiga 

färdigheter som förekommer i behandling av olika SSI-frågor (och som givetvis 

utvecklas via deltagande i SSI), och som alltså bör uppmärksammas som viktiga 

komponenter för att uppnå scientific literacy: (1) inse och förstå den ingående 

komplexiteten i SSI-frågor, (2) förmåga att se frågor ur många olika perspektiv, 

(3) förstå att SSI handlar om frågor, utan givna svar, i en pågående och 

fortlöpande undersökningsprocess, och förmåga att upptäcka eventuellt behov 

av ytterligare information som behövs för beslutstagandet, samt (4) tillämpa ett 

kritiskt förhållningssätt till den information som presenteras. Från studier av 

SSI inom hållbar utveckling har Simonneaux och Simonneaux (2009) utvecklat 

detta ramverk och förtydligat ytterligare fyra specificerade färdigheter/moment: 

(a) förmåga att identifiera risker och osäkerheter (vilket redan ingår i Sadler et 

al. (1) och (3)), (b) förmåga att upptäcka och värdera kunskap som är 

producerad av icke akademiska personer eller grupper, (c) förmåga att ta hänsyn 

till olika värderingar (kulturella, sociala, eller mediala) eller etiska och moraliska 
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principer som påverkar ställningstaganden, samt (d) förmåga att se de olika 

formerna av styrning (politisk och ekonomisk) och analysera maktbalansen på 

både lokal och global nivå.  

 

Precis, som Sadler och Donnelly (2006) slår fast är SSI en viktig del av den 

naturvetenskapliga undervisningen eftersom förmågan att förhålla sig till SSI 

och kunna delta i argumentationen i dessa frågor är central i vår syn på 

”scientific literacy”, och trots att det kan finnas praktiska svårigheter att 

genomföra SSI-undervisning i alla klassrum, borde arbete med SSI-frågor alltid 

vara ett givet inslag genom elevens hela naturvetenskapliga skolgång.  

 

Argumentation 

Ett nyckelbegrepp i behandling av SSI-orienterade frågor är argumentation. 

Förmåga att argumentera kan ses som en grund för rationellt tänkande 

(Osborne, Erduran, & Simon, 2004), och en epistemologisk grund för 

naturvetenskap (Driver, Asoko, Leach, Mortimer, & Scott, 1994). Förmågan att 

argumentera intar därför en central roll inom både vetenskap och 

naturvetenskaplig utbildning (t.ex. Driver, Newton, & Osborne, 2000; Osborne, 

et al., 2004; Zohar & Nemet 2002). Argumentation kan betraktas som en form 

av en diskurs som omfattar en resonemangsprocess (Mean & Voss, 1996). 

Vidare kan ”resonerande” (eng reasoning) ses som en rationell process för att 

formulera och värdera olika argument (Kuhn, 1993). Att kunna argumentera är 

även en färdighet som har stor betydelse för dagens samhällsmedborgare både i 

yrkesliv och för ett aktivt deltagande i samhällsutvecklingen (Chang, 2007).  

 

Argumentation och vetenskap 

Den rådande uppfattning hos dagens vetenskapsteoretiker, oavsett disciplin, är 

att vetenskap (inklusive naturvetenskap) inte består av entydiga och obestridliga 

kunskaper, som avslöjats genom direkta observationer av verkligheten i enlighet 

med ett positivistiskt synsätt (Garcia-Mila & Andersen, 2007). Även 

naturvetenskap kan ses som en social konstruktion, som ett resultat av både ett 

undersökande arbetssätt (planering och genomförande av experiment), och av 

processer av kommunikation och granskning inom forskarsamhället där 

kontroverser löses och konsensus uppnås. Latour (1987) betonar att diskursiva 

naturvetenskapliga forskningspraktiker, som att diskutera alternativa 

förklaringar, värdera bevis, tolka texter, bedöma giltigheten i vetenskapliga 
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påståenden, alla är viktiga nyckelfaktorer i konstruktionen av naturvetenskapliga 

argument som är grunden för utvecklandet av ny naturvetenskaplig kunskap 

(Garcia-Mila & Andersen, 2007). Därför har argumentation som process kallats 

för vetenskapens språk (Tippet, 2009) och utgör ett viktigt kännetecken för 

vetenskaplig verksamhet.   

 

Trots argumentationens betydelse både i vardagsliv och för vetenskap 

behandlas den sällan som ett eget begrepp och det finns ännu ingen universell 

accepterad teori om argumentation (Garcia-Mila & Andersen, 2007). Begreppet 

argumentation används ofta synonymt med ”rationell argumentation” och 

logisk form, där en argumentation kännetecknas av ett antal premisser, 

mellanled och en slutsats. Inom kognitiv psykologi finns en lång tradition av 

forskning inom tänkande (eng ”reasoning research”), där begreppet 

argumentation förekommer. Men, som Hornikx och Hahn (2012) påpekar, 

finns inget etablerat och avgränsat huvudforskningsområde under namnet 

”argumentation” inom kognitionsforskningen.       

   

Ett mångsidigt begrepp 

Argumentation är ett begrepp med många olika betydelser med många olika 

psykologiska processer inblandade (Garcia-Mila & Andersen, 2007), vilket kan 

vara en huvudförklaring till svårigheten att skapa ett mer enhetligt etablerat 

forskningsområde kring argumentation. Enligt Hornikx och  Hahn (2012) kan 

tre olika dimensioner av begreppet argumentation urskiljas: Argumentation med 

fokus på anledning/motivering (eng ”reason”), argumentation som 

strukturerade sekvenser av premisser och givna slutsatser, samt argumentation 

som en kommunikativ, dialogisk och social aktivitet. Skillnaden mellan de tre 

olika dimensionerna kan exemplifieras av ”giltighetskriteriet” (Garcia-Mila & 

Andersen, 2007), där giltigheten för ett argument kan sägas vara beroende av 

koherensen mellan anledningen/motivationen eller premisser och 

påståendet/slutsatsen. I den första dimensionen, argumentation med fokus på 

anledning/motivation, är giltigheten delvis beroende av vad argumentet handlar 

om (dess innehåll), medan för den andra dimensionen (deduktiv argumentation 

med strukturerade sekvenser av premisser och givna slutsatser) är giltigheten 

enbart beroende av vilken logisk form som argumentet har. För de som ser 

argumentation som en kommunikativ, dialogisk och social aktivitet är däremot 

giltigheten inte bara kopplat till deduktiv giltighet utan också till hur plausibelt 

påståendet uppfattas av en publik och till vilken grad de kan bli 
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övertygade/övertalade om riktigheten (Garcia-Mila & Andersen, 2007; Mercier

& Strickland, 2012).  

Deduktiv och Induktiv argumentation 

Under de senaste femtio åren av kognitiv psykologisk forskning har 

argumentation nästan helt varit synonymt med logisk argumentation (Hornikx 

& Hahn, 2012), som har sin grund i antikens idéer om rationell argumentation 

och logik (främst Aristoteles syllogismer). Enligt Johansson (1999) består ett 

argument av ett antal premisser, ett antal mellanled och en slutsats, och i fall där 

vi både godtar premisserna och formen (logisk form) på argumentet blir 

slutsatsen per automatik given. Detta kan förstås som att det måste finnas en 

logisk konsekvens mellan premisser och slutsats vilket ger resonemanget sin

logiska giltighet som i sin tur genom ett rationellt förpliktande leder till en given 

slutsats. Detta är kännetecknande för deduktiv argumentation, som inkluderar 

logiska resonemang enligt syllogoismerna och orsaks-generaliseringar (Duschl 

& Osborne, 2002), där formen på argumentet är avgörande för giltigheten 

(logisk giltighet).  

Det har emellertid visat sig att få argument verkligen följer den beskriva

klassiska modellen för logisk argumentation, speciellt vardagligt tänkande och 

resonerande kan sällan härledas till enbart deduktiv argumentation (Hornikx &

Hahn, 2012). Förklaringen till detta verkar inte främst vara att vi är dåliga på att 

föra logiska resonemang och göra skillnad på logiskt giltiga respektive ogiltiga

argument, utan att vardagligt tänkande ofta berör resonemang där ofullständig 

och osammanhängande information förekommer som inte kan behandlas med 

klassisk formell logik. Även inom vetenskap är det inte ovanligt med

resonemang som i ljuset av formell logisk argumentation inte kan anses vara 

(och inte heller gör anspråk på att vara) logiskt giltiga (Johansson, 1999). 

Exempel kan vara sådana argument som kallas induktiva, vilket inkluderar

analogier och orsakssamband (Duschl & Osborne, 2002).  

I motsatts till deduktiva argument behöver slutsatsen i induktiva argument inte

nödvändigtvis vara korrekt även fast alla premisser är sanna (vilket alltid är fallet 

i deduktiv argumentation). Det är också vanligt att adverb som ”brukar”,

”förmodligen”, ”antagligen” etc. ingår det induktiva resonemanget. Ur ett 

deduktivt syllogoistiskt perspektiv däremot skulle ett sådant ordbruk direkt leda 

till en logisk ogiltighet (Garcia-Mila & Andersen, 2007). Styrkan i induktiva
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argument kan anges av sannolikheten för att slutsatsen är korrekt. Alltså genom 

olika former av etablerade regler för vilken grad av trovärdighet ett visst 

induktivt resonemang behöver uppnå för att det ska anses vara giltigt, kan 

induktiva argument ingå i vetenskapliga resonemang och slutsatser.  

 

Karl Popper var dock helt emot all användning av induktiva resonemang inom 

vetenskapen (Johansson, 1999). Han hänvisade till den skotske filosofen David 

Humes tankar om att induktiv argumentation inte kan ges logiskt berättigande 

genom logiskt deduktivt resonemang, utan kan bara berättigas självt av ett 

induktivt resonemang om att induktiva resonemang ofta visat sig vara korrekta. 

Alltså har induktion använts för att ge giltighet åt induktion, och därmed 

förutsatt vad som skulle bevisas. Humes slutsats är således att induktiva 

resonemang inte kan berättigas, och enligt Popper så ska därför inte induktiva 

resonemang tillåtas inom vetenskapen, eftersom all vetenskap ska byggas på 

rationellt motiverade metoder. Enligt Johansson (1999) finns dock en 

övervägande konsensus bland dagens vetenskapsfilosofer att om de empiriska 

konsekvenserna, vid en prövning med hypotetisk-deduktiv metod, visar sig 

stämma med verkligheten så kan det sägas att hypotesen är styrkt (d.v.s. att den 

är mer trovärdig än tidigare eller att dess sannolikhet har ökat), vilket blir en 

induktiv slutsats. Johanssons (1999) hävdar därför att induktion är och förblir 

en beståndsdel i allt vetenskapligt tänkande som syftar till något mer än att bara 

beskriva vad som har inträffat.  

 

Retorisk och dialogisk dimension   

Många vetenskapsteoretiker påpekar således att enbart formell logik inte är 

tillräcklig för att beskriva vetenskaplig argumentation (Walton, 1992). Begreppet 

argumentation behöver dock inte bara referera till innehåll och form med 

avseende på relationen mellan premisser och slutsatser i ett resonemang, utan 

det finns också en retorisk och dialogisk dimension av argumentation. Denna 

tredje dimension (argumentation som en kommunikativ, dialogisk och social 

aktivitet) beskriver argumentation dels som en monologisk process där en 

person genom diskursiva tekniker försöker övertyga eller övertala en publik, 

och dels i en dialektisk form där olika perspektiv diskuteras och viktas i en 

dialog mellan två eller flera personer (Kolstø & Ratcliffe, 2007).  

 

Alltså kan argumentation också betraktas som en individuell process respektive 

en social process. Som en parantes i sammanhanget leder detta också till en 
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fråga om den inre processen då en person resonerar sig fram till en ståndpunkt 

kan betraktas som en argumentation, eller om det alltid krävs att olika 

ståndpunkter konfronteras i en dialog mellan två eller flera personer, för att det 

ska vara en argumentation.  Det finns forskare (exempelvis Van Eemeren, 

1996) som utifrån en dialektiskt pragmatisk utgångspunkt bestämt hävdar att 

argumentation inte inbegriper en process där en individ ensam resonerar sig 

fram till en slutsats, utan att argumentation alltid innebär en diskurs där två eller 

fler individer med olika åsikter försöker komma till en gemensam slutsats. 

Dock, i kontrast till det synsättet, kan det individuella inre mentala resonerandet 

i enlighet med Bakhitins (1934, 1981) idéer om olika multipla röster som bygger 

upp en individs tankar, ändå anses vara av dialektisk karaktär, där olika 

ståndpunkter vägs och värderas i konstruktionen av individuella ståndpunkter. 

En annan lösning är att försöka skilja på begreppen ”argument som produkt” 

jämfört med ”argumentation som process”, där en individ kan formulera argument, 

men att argumentation alltid förutsätter en dialektisk diskurs mellan två eller 

flera personer. Den grekiska filosofen Protagoras var en av de första att 

beskriva ett dialektiskt synsätt genom att belysa att i alla frågor kan motsatta 

argument (dissoi logoi) alltid formuleras och att endast argument som kan klara av 

motargument kan vara hållbara (Kolstø & Ratcliffe, 2007). Därför kan enskilda 

ståndpunkter eller individuella argument alltid ses som kontroversiella och 

debatterbara, och därmed vara potentiella objekt för en konfronterande 

diskussion, en dialektisk argumentation.  

 

Betydelsen av argumentation för vetenskap är givetvis starkt förknippad med 

användande av rationella argument genom deduktiva resonemang och som 

tidigare nämnts ”reglerade” induktiva slutsatser i den hypotetisk-deduktiva 

metoden. Men det är också uppenbart att den kommunikativa, dialogiska 

dimensionen intar en viktig roll i allt vetenskapligt arbete. Forskare måste som 

författare till vetenskapliga artiklar noggrant bygga upp en övertygande 

argumentation genom olika typer av retoriska grepp som anses uppskattade och 

accepterade i forskningsvärlden. Artikelskrivandet/publicerandet har både en 

individualistisk sida, och en social funktion då varje publicerad artikel bidrar till 

vidare diskussioner och debatter inom det berörda forskarsamhället. På så sätt 

kan gemensamma slutsatser angående fakta, modeller och teorier stödjas på 

olika argument från skilda forskare, och gemensamt bli kritiskt värderade av ett 

helt forskarssamhälle. Alltså har argumentation inom vetenskap en social 

mening och en tydlig målsättning:     
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’..contributing to the collective development and judgement of scientific knowledge claims and the 

identification of reliable and consensual descriptions of nature’ (Kolstø & Ratcliffe, 2007, s.119). 

 

Informell argumentation i SSI-frågor 

För att behandla SSI-frågor är användningen av argumentation grundläggande, 

och eftersom SSI-frågor karakteriseras av att vara komplexa, öppna frågor utan 

givna svar, dåligt strukturerade och diskutabla problem med ofullständig och 

motsägande information, har informell argumentation (eng informal 

argumentation) lyfts fram som viktig (t.ex. Sadler, 2004; Sadler & Ziedler, 

2005a; Wu & Tsai, 2007; Chang & Chiu, 2008). Skillnaden mellan formell och 

informell argumentation och formella och informella resonemang har därför 

tagits upp och diskuterats i tidigare forskningslitteratur (t.ex. Wu och Tsai, 

2007; Chang & Chiu, 2008) rörande sociovetenskapliga resonemang. 

 

Formell argumentation är i allmänt bruk inom naturvetenskaplig utbildning som 

deduktiva resonemang av välstrukturerade problem inom fasta ramar, som ofta 

kännetecknas av tillämpning av regler för logik och matematiska samband (Wu 

& Tsai, 2007). Lösningen av sådana problem är till övervägande del en funktion 

av information och dess tillgänglighet (Means & Voss, 1996), t.ex. när elever 

löser läroboksproblem i fysik med hjälp av given tillgänglig information som är 

förenlig med befintliga fysikaliska lagar, formler och samband under givna 

omständigheter. I informella resonemang är däremot problemen att lösa alltid 

dåligt strukturerade, mer komplexa med mindre tillgänglig information och utan 

givna ramar (Wu & Tsai, 2007). Faktum är att ramarna beror på individers 

personliga kunskaper, personliga värderingar, attityder och föreställningar 

(Means & Voss, 1996) samt på den information som är tillgänglig från olika 

källor (t.ex. tidningar, internet, personliga erfarenheter etc.) (Chang & Chiu, 

2008). Därför är argumentation och beslutsfattande i SSI-frågor en process 

karakteriserad av informell argumentation där viktiga beståndsdelar utgörs av 

aktiviteter som sökning och kritisk granskning av information, konstruktion av 

argument till stöd för en ståndpunkt, och en central värdering genom viktning 

av olika argument och motargument för ett slutligt beslut om vilka åtgärder 

som bör tas. 
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Argumentation i naturvetenskaplig undervisning 

Flera tidigare studier (Kuhn, 1991; Driver, et al., 2000; Hogan & Maglienti, 

2001; Osborne, et al., 2004; Yang, 2004; Albe, 2007) har påvisat brister i elevers 

färdigheter att argumentera och förhålla sig till argument i den 

naturvetenskapliga undervisningen. I en studie av Zohar & Nemet (2002) 

uppvisade elever som fått särskild argumentationsinriktad undervisning 

signifikant bättre reslutat på kunskapstester inom genetik än elever som inte fått 

argumentationsträning. Enligt Driver, et al. (2000) är det största hindret för att 

utveckla elevers färdigheter i argumentation att det inte skapas tillräckligt med 

tillfällen för det i undervisningen, och att det i sin tur främst beror på lärares 

brister i pedagogiska färdigheter och förståelse om naturvetenskapliga 

processer. Lärare saknar färdigheter i att effektivt organisera gruppdiskussioner 

och/eller självförtroende att själva kunna leda och genomföra lektioner som 

ägnas åt argumentation och diskussioner (Driver, et al., 2000). I skenet av denna 

brist på argumentationsfärdigheter hos elever och brist på 

argumentationsträning i undervisningen har SSI lyfts fram som en mycket 

lämplig plattform för elever att utveckla sina färdigheter i argumentering och 

naturvetenskaplig kommunikation (Osborne, et al., 2004; Sadler & Zeidler, 

2005b; Chang Rundgren & Rundgren, 2010). Driver, et al. (2000) och Osborne 

et al. (2004) påpekar dock att en förutsättning att SSI ska kunna få utrymme i 

klassrummet är också en förbättring av lärares kunskaper, medvetenhet och 

kompetens så att de vågar och klarar av att elever deltar i diskussioner och 

argumentering i den naturvetenskapliga undervisningen. Osborne, et al. (2004) 

fann också att genomföra och utveckla en argumentation inom en enbart 

naturvetenskaplig kontext är signifikant svårare för eleverna än att argumentera 

i en SSI-kontext. I en SSI-fråga kan eleverna utveckla och använda argument 

som förutom naturvetenskaplig kunskap också kan bygga på exempelvis 

kunskap från andra ämnesområden, känslomässiga värderingar, etiska, 

moraliska, och personliga erfarenheter, vilket underlättar flödet i diskussionen 

samtidigt som det kan ge eleverna träning i kritiskt tänkande och utvidgat 

perspektiv på kunskapsaspekten. 

 

Modeller för informell och praktisk argumentation 

Informell argumentation kan synliggöras på en rad olika sätt, från den första 

modellen för praktisk argumentation av Toulmin (1958), till Kuhn (1991) och 

Means och Voss (1996), och vidare till Chang och Chiu (2008). År 1958 

publiserade Stephen Toulmin The Uses of Argument—där han visade på 
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begränsningar i användandet av enbart formell logik och att den typen av 

resonemang oftast är irrelevanta i verkliga situationer som människor möter i 

sina vardagsliv. Toulmins syn på argumentation var att det ska ses som ett sorts 

tänkande, där redan existerande idéer och slutsatser synas, granskas och 

värderas genom en ”rättfärdigandeprocess” (process of justification). Istället för att 

använda s.k. teoretiska argument, där ett antal premisser leder fram till en 

slutsats (t.ex. genom deduktiv argumentation), blir utgångspunkten i Toulmins 

argumentation påståenden eller slutsatser som sedan beläggs och värderas 

genom en ”rättfärdigandeprocess”. Toulmin kallade denna typ av argument för 

praktiska argument. Det finns sex beståndsdelar i Toulmins 

argumentationsmodell (Toulmin’s Argument Pattern, TAP) som beskriver 

denna ”rättfärdigandeprocess” (’process of justification’): (1) data (grund), (2) 

warrants (garant), (3) backings (understöd), (4) qualifiers (styrkemarkör), (5) 

rebuttals (villkor), and (6) claims (påstående) (se figur 1).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Toulmins argumentations struktur (Toulmin’s Argument 

Pattern, TAP) (Efter Toulmin, 1958). 

 

 

År 1996 lanserade Means och Voss tre visuella modeller för argumentation 

byggda på empiriska argumentationsstudier (figur 2). Den första (skeletal model) 

beskriver att ett stöd (reason) kopplas till en slutsats (conclusion), och i den andra, 

(enhanced model), tillkommer styrkemarkörer (qualifiers) som tillhandahåller 

lösningar vid olika förhållanden, och den sista (elaborated model) innehåller 

utrymme för användande av flera stöd (reasons) och styrkemarkörer (qualifiers) 

samt motargument (Means & Voss, 1996; Chang, 2007). 

 

Data Qualifier Claim 

Warrant 

Backing 

Rebuttal 

so 

unless 

since 

On account of 
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Figur 2. Mean och Voss tre olika modeller för informell 

argumentation (Efter Mean och Voss, 1996). 

 

 

Under senare år har Chang och Chiu (2008) utvecklat en modell utifrån Lakatos 

teori om forskningsprogram. Lakatos modell för forskningsprogram är en 

välkänd teori inom vetenskapsteori. Enligt Lakatos består ett 

forskningsprogram av en serie av besläktade teorier, där den gemensamma 

grunden kallas hårda kärnan (HC). HC utgör de fasta och oföränderliga 

egenskaperna hos teorierna och skyddas från att attackeras genom antaganden 

om mätinstrument, observationsvillkor, hjälphypotes etc. (Johansson, 1999) i 

form av ett skyddande bälte (PB). Inbäddad i modellens skyddande bälte finns 

negativ (NH) och positiva heuristik (PH) med funktionerna att förhindra 

motbevisning respektive ge underlag för expandering av teorier (figur 3). 

Utifrån empiriska studier har Chang och Chiu identifierat fem viktiga 

indikatorer på informell argumentation, som integrerats i Laktos modell enligt 

figur 3. De fem indikatorerna är följande: 1) Att göra ett påstående (making 

claims): personer kan hävda en ståndpunkt i en fråga, 2) att ge underbyggda stöd 

(providing supporting reasons): individer kan ge motiveringar och hänvisa till 

information som stöd för sina påståenden, 3) att presentera motargument 

(presenting counter-arguments): individer kan identifiera motsatta argument eller 

begränsningar/svagheter i sina egna argument, 4) att visa styrkemarkörer 

(showing qualifiers): individer kan presentera alternativa lösningar för att vidare 

utveckla sina påståenden, och 5) att värdera och vikta argument (evaluating 

arguments): individer kan värdera och vikta sina egna eller andras argument (se 

tabell 2, s.38) (Chang & Chiu, 2008). När vi använder begreppet ”Lakatos 

modell” i texten, är det alltid med avseende på Changs och Chius (2008) modell 
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som ett ramverk för att analysera informell argumentation (om inget annat 

nämns). 

 
Figur 3. Lakatos modell med de fem 

indikatorerna för informell argumentation. 

(Efter Chang och Chiu, 2008) 

 

 

Beslutsfattande i SSI-frågor  

Per definition kräver välgrundade beslut i SSI-frågor att hänsyn tas till tillgänglig 

naturvetenskaplig information. Dock kan ett beslut i en SSI-fråga inte enbart 

grundas på kunskap utan kommer slutligen alltid vara ett resultat av 

värderingsgrundade resonemang och personliga bedömningar (Nielsen, 2012b; 

Kolstø, 2006; Bell & Lederman, 2003; Grace & Ratcliffe, 2002; Sadler & 

Zeidler, 2005a). Argumentation och beslutsfattande i SSI-frågor utgör således 

en sammanblandning av kunskapsbaserad faktainformation respektive 

personliga värderingar och föreställningar i en värderingsprocess där beslut inte 

enkelt kan härledas genom logiska resonemang, utan kommer alltid att vara 

starkt influerade av den beslutande personens ideologiska synsätt och egna 

principer (Nielsen, 2012a).  

 

Zeidler (1997) använder begreppet ”intellektuellt baggage” (intellectual baggage) 

för att beskriva en individs väl förankrade kognitiva och moraliska övertygelser. 

Dessa övertygelser kan kopplas till olika personliga värderingar som kan 

definieras som djupt rotade, abstrakta motiv som vägleder, motiverar och 

förklara en persons attityder, normer, åsikter och handlingar (Davidov, 

Schimdt, & Schwartz, 2008). Beslut i SSI-frågor är därför beroende av 

personliga värderingar för att vägleda viktningen av olika slutscenarier med 

olika för- och nackdelar involverade (Kolstø, 2006). Acar, Turkmen, & 
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Roychoudhury (2010) konstaterar att problemet inte är att personer använder 

värderingsgrundade resonemang i SSI-kontexter, utan det handlar om till vilken 

utsträckning det används samt hur medvetna de är om sin användning av 

värderingsgrundade resonemang. Sadler och Zeidler (2005a) har beskrivit tre 

distinkta argumentationsmönster i respons till SSI-frågor om genteknik: 

rationalistiskt, emotionellt, och intuitivt, där rationalistiska informella 

resonemang bygger på kunskapsverifierade överväganden; emotionella 

informella resonemang på empatiska överväganden; och intuitiva informella 

resonemang på omedelbara reaktioner (”magkänsla”) inför en specifik fråga. I 

Sadlers och Zeidlers (2005a) studie använde eleverna ofta kombinationer av 

dessa argumentationsmönster, men när intuitiva resonemang förekom var de 

ofta dominerande över de andra och den ensamt bestämmande faktorn för 

elevernas beslut. Intuitiva reaktioner i form av tidiga ställningstaganden i arbetet 

med SSI-problem skulle kunna ses som ett uttryck för att SSI-kontexten direkt 

kunnat knytas till en persons intellektuella baggage i form av beslutsvägledande 

personliga värderingar och övertygelser.  

 

Liu, Lin, & Tsai, (2010) hävdar att det mest övertygande alternativet med 

tillhörande stöd, som en person skulle välja i en beslutsprocess, är ofta det 

alternativ som bäst går ihop med hans/hennes nuvarande kunskaper och 

personliga övertygelser. I en studie av Evagorou, Jimenez-Aleixandre och 

Osbourne (2012) valde eleverna ut bevis som stödde deras egna beslut, 

samtidigt som de ignorerade bevis som motsatte deras ställningstagande. 

Zeidler (1997) påpekar också att det finns en tendens att elever ofta selektivt 

väljer ut information som är samstämmigt med deras påståenden och bortser 

från information som riskerar att falsifiera deras ståndpunkt. Evagorou, et al. 

(2012) konstaterar också i deras studie att elevernas beslut baserades på om de 

kunde identifiera sig med aktörerna i frågan (i fall de kunde känslomässigt finna 

en förståelse för en av aktörerna i frågan). Detta resultat är i linje med tidigare 

studier av SSI argumentation (t.ex. López-Facal & Jiménez-Aleixandre 2009; 

Simonneaux & Simonneaux, 2009).  

 

Många studier av elevers argumentation och beslutsfattande i SSI-frågor har 

fokuserat på den naturvetenskapliga kunskapens roll i elevernas resonemang 

och argumentation. Nielsen (2012a) skiljer på studier som fokuserar på 

närvaron av och kvaliteten på naturvetenskaplig kunskap i SSI-argumentation 

(t.ex. Albe 2007; Grace & Ratcliffe, 2002; Levinson, 2004; Ratcliffe, 1997; 

Sadler & Donnelly, 2006; Sadler & Zeidler, 2003; Simon & Amos, 2011) och 
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studier med fokus på hur användandet av naturvetenskaplig information 

påverkar kvaliteten på SSI-argumentationen (t.ex. Bell & Lederman, 2003; 

Lewis & Leach, 2006; Sadler & Zeidler, 2005b). En genomgående slutsats i 

dessa studier är att eleverna sällan använder vetenskaplig kunskap i 

behandlingen av SSI-problem och att eleverna generellt mer litar på samhälls-, 

etiska eller ekonomiska faktorer, än på vetenskaplig information (Nielsen, 

2012a). Dessutom så påvisas att kvaliteten på elevernas naturvetenskapliga 

resonemang ofta är bristfällig och problematisk. Kolstø (2006) menar dock att 

frågan inte är om kunskap är relevant för beslutsfattande i SSI-frågor, utan 

vilken typ av kunskap som anses vara relevant av olika människor med olika 

personliga värderingar. Att elever sällan använder den naturvetenskapliga 

kunskap de har fått genom exempelvis läroböcker i NO-ämnen i sin SSI-

argumentation kan bero på att den naturvetenskap som ofta är relevant i en 

SSI-fråga många gånger måste hämtas från naturvetenskapens forskningsfront 

(Kolstø, 2006), vilken alltid karaktäriseras av en viss osäkerhet och frånvaro av 

konsensus inom forskarvärlden. Denna typ av ny naturvetenskaplig kunskap är 

eleverna sällan vana att hantera, och skulle därför behöva uppmärksammas mer 

i den traditionella naturvetenskapliga undervisningen tillsammans med mer 

träning i naturvetenskaplig metodologi (Kolstø, 2006).    

 

Undervisning för hållbar utveckling 

Genom FN:s ”Decade of Education for Sustainable Development (UN DESD) 

för 2005 - 2014 proklameras nödvändiga förändringar av utbildning så att 

lärande för hållbar utveckling integreras i all undervisning. Med tanke på ökande 

global uppvärmning, förbrukning av naturresurser, miljöföroreningar, förlust av 

biologisk mångfald, kamp för mänskliga rättigheter och krav på demokrati, är 

utvecklandet av värderingar som betonar hållbar utveckling avgörande för 

elevers kompetens som globala medborgare i ett framtida hållbart samhälle, och 

därför bör frågor om hållbar utveckling vara högsta prioritet att behandlas och 

integreras i alla aspekter av skolan utbildning och lärande (Uitto, Juuti, & 

Lavonen, 2011). Detta perspektiv framträder tydligt i styrdokument för den 

svenska gymnasieskolan. Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” i 

gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011) går följande att läsa: 

 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till 

att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 
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globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 

 

I de naturvetenskapliga ämnenas beskrivningar (biologi, kemi, och fysik) finns 

också följande att läsa:  

 

”Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har 

påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar 

utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i 

samhället.” 

 

En viktig komponent inom utbildning för hållbar utveckling är träning av 

färdigheter i att fatta beslut, som kan uppnås genom att låta elever behandla 

SSI-frågor med koppling till hållbar utveckling (Gresch, Hasselhorn, & 

Bögeholz, 2013; Ratcliffe and Grace 2003). Utbildning i allmänhet och 

utbildning i hållbar utveckling i synnerhet, bör dock inte främja ett specifikt 

ställningstagande eller vissa handlingar. I stället bör undervisningen vara 

inriktad på att stärka elevernas självständighet och ge dem verktyg att kunna 

göra egna genomtänkta beslut (Hodson 2003; Ratcliffe and Grace 2003).  
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De tre SSI-fallen 

 

Enligt Sadler (2004) är de mest effektiva kontexterna för att lära sig om 

argumentation och beslutsprocesser de som tvingar eleverna att inta ett bestämt 

ställningstagande i en specifik samhällsförankrad kontrovers. Tre olika fall av 

aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll har använts i denna 

avhandling för att kunna studera gymnasieelevernas argumentation och 

beslutsfattande: (1) Vargfrågan, (2) Miljögifter i fisk, och (3) Gruvbrytning av 

sällsynta jordartsmetaller. Alla de tre fallen är unikt framtagna för min forskning 

och utgörs av verkliga, aktuella och omdebatterade frågor, som figurerar i 

svensk media. Gemensamt är också att de tre fallen kan kopplas till hållbar 

utveckling.  

 

Det första fallet, vargfrågan, tillämpades i artikel I och har naturvetenskapligt 

fokus på ekologi, beteendeekologi och bevarandebiologi. Det andra fallet låg till 

grund för studie II, med naturvetenskapligt fokus på organiska miljögifter och 

toxikologi. Data från det tredje fallet har ännu inte använts i något manuskript. 

Alla fallen finns tillgängliga med fullständiga beskrivningar på den svenska 

webbsidan kopplad till EU-projektet PROFILES (inom sjunde 

ramprogrammet): https://www.itslearning.com/kau/profiles/modules.       

 

PROFILES är ett projekt (finansierat av Europeiska Kommissionen) som 

består av ett nätverk av för tillfället 22 institutioner från 20 länder (både inom 

och utanför Europa) som samarbetar för att bidra till förbättrad undervisning 

inom naturvetenskap. Målet är att göra den naturvetenskapliga 

skolundervisningen mer meningsfull och anpassad till 2000-talet med fokus på 

tvärvetenskaplig undervisning genom sociovetenskapliga dilemman (SSI), 

kontextbaserad och undersökande arbetssätt (IBSE). Inom PROFILES 

tillämpas en modell för naturvetenskaplig undervisning med tre faser: en initial, 

kontextbaserad motiverande fas, en kontextoberoende, undersökande fas, samt 

en sammanfattande, kontextbaserad fas med argumentation och beslutsfattande 

(Bolte, Holbrook, & Rauch, 2012). 

 

SSI 1: Vargfrågan 

Vargdebatten har pågått i Sverige under en längre tid och figurerat flitigt i media 

till och från. Under den senaste tiden har medierapporteringen fokuserat på 
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framför allt licensjakt, illegal vargjakt, och inplantering av nya vargar. Vargen 

fridlystes i Sverige, så sent som 1966, då det bara fanns ett fåtal djur, troligen 

färre än 10 vargar. Fram till dess hade staten bidragit till utrotningen genom att 

betala ut skottpengar. Efter en långsam ökning i antal under 1980-talet har 

vargen i Skandinavien nu börjat återta sina gamla jaktmarker. Det totala antalet 

vargar i Sverige uppgår till mellan 174 och 208 vargindivider, och är 

koncentrerade till framför allt Västra Götalands län, Värmland, Dalarna, och 

Gävleborgs län (Svensson & Hedmark, 2010). Sverige har skrivit på 

internationella överenskommelser och förbundit sig att ta fullt ansvar för alla de 

arter som är naturligt förekommande här. Sveriges riksdag har i sitt beslut om 

en sammanhållen rovdjurspolitik 2001, slagit fast att de stora rovdjuren björn, 

järv, lodjur, varg och kungsörn hör hemma i den svenska naturen och ska 

långsiktigt bevaras i den svenska faunan. När regeringen beslutade att införa 

licensjakt 2010 på 27 vargar, väckte beslutet stor debatt i dagstidningar, TV, och 

sociala medier. För 2011 har det nyligen beslutats om en fortsatt licensjakt på 

20 vargar samtidigt som det finns en pågående utredning om inplantering av 

nya vargar. Fall av illegal vargjakt har också väckt en hel del upprörda känslor 

och uppmärksamhet och många kritiserar att försök till jaktbrott fortfarande 

inte är kriminaliserat i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport 

(2007:22) föll under 2005/2006 mellan 20 och 25 vargar offer för illegal jakt, 

vilket innebär att den mest tillförlitliga beräkningen av dödsorsaker visar att 

ungefär varannan varg som dör, dör av illegal jakt. Enligt preliminära siffror 

(från Brå och berörda polisdistrikt) har antalet fall av illegal jakt på varg under 

2010, snarare visat en ökning än tvärtom, trots införande av licensjakten. Även 

fast det i riksdagen finns en betydande majoritet för den nuvarande 

rovdjurspolitiken med licensjakt, framförs hård kritik från vissa politiska partier. 

Många olika intresseorganisationer är också inblandade i debatten, framför allt 

olika jägar- och miljöorganisationer. Kritik kommer också från EU-

kommissionen om Sveriges förda rovdjurpolitik med reglering av varg genom 

licensjakt, eftersom den troligen strider mot EU:s strikta direktiv för bevarande 

av rovdjur. Det finns antydningar om att kommissionen inom kort kommer att 

ta ett första steg på vägen mot en formell anmälan om brott mot EU:s 

miljölagstiftning, vilket på sikt kan leda till att Sverige riskerar att hamna inför 

EU domstolen.  

 

Vargfrågan debatteras på många olika nivåer i samhället och verkar även beröra 

många människor på ett mer personligt plan. I en intervjuundersökning från 

1999 (Karlsson, 1999) om svenskarnas inställning till varg sa sig 69 procent av 
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de tillfrågade kunna acceptera en vargstam på åtminstone 100–200 vargar och 

41 procent kunde acceptera en stam på åtminstone 500–1000 vargar i hela 

landet. Personer boende i områden som saknar vargrevir var något mer positiva 

till varg än personer som bor i vargtäta områden. Ålder spelade också roll för 

inställningen till varg, där yngre människor (15-29 år) hade en mer positiv 

inställning än äldre personer. Skillnader hittades också mellan könen, då män 

var överlag mer positivt inställda till vargar än kvinnor i motsvarande ålder. Till 

exempel svarade 74 procent av männen mellan 15 och 29 år att de kunde 

acceptera att ha varg i närheten av platsen där de bor jämfört med 56 procent 

bland kvinnor i samma åldersgrupp. Totalt sa sig 43 procent av de tillfrågade att 

de inte kunde acceptera att ha varg i närheten av platsen där de bor, och de två 

mest accepterade motiven för att bedriva jakt på varg var skador på tamboskap 

och rädsla för vargar som uppträder oskyggt eller i närheten av bebyggelse 

(Karlsson, 1999). I en något senare undersökning av Karlsson & Sjöström 

(2007) hittades ett signifikant samband mellan avståndet till närmaste vargrevir 

och attityder till varg. Ju längre bort från vargrevir som människor bor, desto 

mer positiva är de till att bevara vargar. En enkätundersökning från Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) (Sandström & Ericsson, 2009), som utfördes under 

2009, visade att i kommuner med vargrevir är rädslan för varg ofta starkare än i 

kommuner där det inte finns vargrevir (36 % av invånarna i Dalarna och 34 % 

av invånarna i Gävleborg, båda län med relativt hög täthet av vargrevir, ansåg 

sig vara rädda för varg jämfört med 25 % för riket i genomsnitt).  

 

Vad som än beslutas i frågan på politisk nivå upplever uppenbarligen vissa 

människor, speciellt i närheten av vargrevir, att det finns problem med varg i 

bebodda områden. Trots ändringar i lagstiftningen med större möjligheter till 

skyddsjakt och licensjakt finns det människor som är mycket missnöjda med 

vargens närvaro och oroade över att konflikterna kan komma att öka mellan 

människa och varg. Tamdjursägare kan drabbas och känner oro för sina djur. 

Jägare klagar på att jakten på annat vilt drabbas negativt och att deras 

lösspringande jakthundar riskerar att skadas eller dödas p.g.a. vargangrepp. 

Vargens farlighet för enskilda människor har också lyfts fram, och det finns 

bevisade fall, historiskt sett, där både barn och vuxna blivit skadade eller t.o.m. 

dödade av vargar (Linell & Bjerke, 2002). Många av dessa angrepp anses kunna 

kopplas till att vargen blivit för orädd på grund av att den inte jagats i området. 

En del propagerar bland annat därför för fri vargjakt i mer befolkade områden. 

Vargens möjligheter att överleva i Sverige i dag beror helt och hållet på om vi 

människor vill dela med oss av livsrum och skogens bytesdjur. Frågor som 
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eleverna ställdes inför var: Vad tycker du? Hur ska vi hantera vargpopulationen 

i bebodda trakter? Vilka är dina rekommendationer till Sveriges regering i denna 

vargdebatt? 

 

SSI 2: Miljögifter i fisk från Östersjön 

I Östersjön har halterna av dioxiner visats sig vara hög i vissa arter av fet fisk, 

till exempel strömming och vildfångad lax. Dioxiner är lipofila långlivade 

organiska klorföreningar som anses utgöra en allvarlig hälsorisk (bl.a. risk för 

cancer, immun- och nervsystemsskador, leverskador och sterilitet) för 

människor och andra arter. Därför har Europeiska kommissionen sedan 2002 

tillämpat regler om gränsvärden för dioxin i livsmedel för konsumenter i EU. 

Konsekvensen av denna lagstiftning är att alla livsmedel som överskrider 

gränsvärdena inte får marknadsföras inom EU. Därför får fet fisk (främst sill 

och lax) från Östersjön inte längre säljas på EU-marknaden. 

 

Sverige, Finland och Lettland har dock beviljats ett undantag från EU:s 

dioxinlagstiftningen för vissa fiskarter från Östersjön, som tillåter försäljning i 

det egna landet men ej export till övriga EU-länder. Sedan 2011 har Sverige 

accepterat ett permanent undantag, godkänt av EU, baserat på att 

Livsmedelsverket anses ha kapacitet att informera speciella riskgrupper i den 

svenska befolkningen (t.ex. barn, gravida kvinnor och flickor i fertil ålder, och 

förväntade storkonsumenter). Enligt den svenska regeringen är undantaget från 

EU-lagstiftningen av nationell betydelse för att behålla arbetstillfällen, hålla den 

kustnära landsbygden levande, och även för att skydda den svenska traditionen 

att äta surströmming. 

 

Beslutet att anta ett permanent undantag är dock kontroversiellt. 

Undersökningar har visat att, trots kommunicerade rekommendationer från 

Livsmedelsverket, så saknar en majoritet av den svenska befolkningen 

fortfarande kännedom om huvuddelarna av rekommendationerna angående 

konsumtion av fet fisk från Östersjön. Livsmedelsverket har också öppet 

kritiserat beslutet att ha ett permanent undantag, och drar slutsatsen att med 

undantaget riskerar tusentals fler barn och kvinnor i den svenska befolkningen 

att överskrida tröskelvärdet för dioxiner (Livsmedelsverket, 2011). Frågor som 

eleverna ställdes inför var: Vad tycker du? Är det rätt eller fel att regeringen har 

beslutat att införa ett permanent undantag från EU:s gränsvärden för dioxiner i 

fet fisk från Östersjön? 
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SSI 3: Gruvdrift efter sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr 

Under det senaste årtiondet har det varit en stegrande global efterfrågan på 

sällsynta jordartsmetaller (REE), som blivit oumbärliga ämnen för utveckling av 

nya tekniker som t.ex. hybrid- och el-fordon, vindkraftverk, lågenergi lampor, 

plattskärmar, smartphones, iPods, och annan avancerad elektronik. Fram till 

idag har brytningen av sällsynta jordartsmetaller varit koncentrerad till Kina 

som idag står för mer än 97 % av den totala världsproduktionen (Myndigheten 

för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2011:09). Kina utnyttjar också 

sin monopola position genom exportrestriktioner för att aktivt kontrollera 

världshandeln med sällsynta jordartsmetaller. Därför har USA och EU blivit 

nästan helt beroende av Kina för tillgång på sällsynta jordartsmetaller, och detta 

har väckt oro för framtida plötsliga avbrott i tillgången som skulle kunna 

bromsa den tekniska utvecklingen av teknologi för förnyelsebar energi och 

hållbar grön produktion.  

 

År 2009 började det kanadensiska företaget Tasman Metals Ltd att provborra 

efter sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, och hittade koncentrationer av 

mineral innehållande de högsta halterna tyngre sällsynta jordartsmetaller som 

hittills är kända i västvärlden. Tasman Metals Ltd har därför nyligen ansökt om 

tillstånd för brytning av fyndigheten via öppet dagbrott.  

 

Erfarenheter från brytning av sällsynta jordartsmetaller i andra länder har dock 

påvisat svåra negativa miljökonsekvenser, bl. a. genom läckande radioaktivitet 

på grund av att thorium och uran ofta förekommer tillsammans med sällsynta 

jordartsmetaller. På grund av dessa negativa miljökonsekvenser kopplade till 

brytning och bearbetning kan det kännas motsägelsefullt att påstå att sällsynta 

jordartsmetaller är viktiga för utveckling av gröna teknologier. Frågor som 

eleverna ställdes inför var: Vad tycker du? Ska Sveriges regering tillåta 

öppnandet av en gruva för brytning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr? 
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En undervisningsstrategi – SSI-instruktionsmodellen 

 

För att på ett systematiskt sätt kunna hantera sociovetenskapliga dilemman 

(SSI) i klassrummet, har vi utvecklat en enkel undervisningsstrategi i form av en 

sex-stegs instruktionsmodell (se figur 4). Instruktionsmodellen är konstruerad 

med tanke på att de sex stegen ska vara så enkla som möjligt att följa och att 

modellen som helhet ska vara lätt att integrera inom alla former av 

naturvetenskaplig undervisning. För att framgångsrikt kunna använda 

instruktionsmodellen är det av avgörande betydelse att läraren instruerar 

eleverna mycket tydligt vad de förväntas göra i varje steg och under varje 

lektion. Instruktionsmodellen användes för implementeringen av fall 2 och 3 

för studie II. 

 

 
Figur 4.  En undervisningsstrategi i form av en sex-stegs SSI-instruktionsmodell. 

 

 

Steg 1 - Läraren presenterar fallet och dess naturvetenskapliga kontext 

I första steget är lärarens uppgift att informera, motivera och engagera eleverna 

om fallet med miljögifter i fet fisk från Östersjön. Elevernas motivation för att 

jobba med fallet kommer naturligtvis att vara avgörande för det fortsatta 

genomförandet av SSI aktiviteten. En viktig sak är att få eleverna att inse 

komplexiteten i frågan och att det finns en mängd olika perspektiv kring 

problemet. Avsluta presentationen av fallet genom att ställa en tydlig ja- eller 

nej-fråga till eleverna att besluta om.  

 

1. 

Läraren 
presenterar 

fallet och dess 
natur-

vetenskapliga 
kontext. 

2.  

Eleverna söker 
information 

och formulerar 
argument. 

3.  

Eleverna 
kategoriserar 
argumenten i 

självalda 
kategorier. 

4.  

Eleverna 
genomför en 

gruppdiskussio
n utifrån de 

olika 
kategorierna. 

5.  

Eleverna gör 
ett individuellt 

beslut.  

6. 

Läraren ger 
återkoppling 
på elevernas 

argumentation  
och 

sammanfattar 
fallet. 
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Läraren: 

• introducerar eleverna i det specifika fallet. 

• presenterar det specifika naturvetenskapliga innehållet. 

• delar ut ett kortfattat material i form av texter och artiklar. 

• avslutar steg 1 genom att ställa en tydlig ja- eller nej-fråga till eleverna.  

 

Steg 2 - Eleverna söker information och formulerar argument 

I steg 2 blir eleverna aktiverade genom sökning efter relevant information, 

inledande diskussioner om olika perspektiv på frågan och formulering av 

argument. Först, delar läraren eleverna lika i grupper om 3-6 elever i varje, för 

att sedan dela ut uppsättningar av två-färgade klisterlappar (Post it) för eleverna 

att skriva sina argument på. Den huvudsakliga uppgiften för eleverna är att hitta 

de olika perspektiv som finns i frågan och försöka formulera så många för- och 

emot-argument de kan komma på (se exempel i figur 5). 

 

Läraren: 

• delar upp eleverna grupper om 3-6 elever i varje . 

• ber eleverna att söka information och försöka upptäcka så många perspektiv som möjligt i frågan. 

• delar ut olika uppsättningar av två-färgade klisterlappar (Post it) och be eleverna att skriva ett argument på 

varje “Post it” och använda de olika färger för att separera "ja-" och "nej-argument". 

• ser till att alla elever: 

a) är medvetna om komplexiteten i frågan. 

b) förstår uppgiften för denna lektion. 

c) har uppmärksamat instruktionen att bara skriva ett argument på varje Post it och använda olika färger för 

att separera "ja-" och "nej-argument". 

 
Figur 5. Eleverna skriver argument på Post it-lappar. 

 

Steg 3 - Eleverna kategoriserar argumenten i självalda kategorier 

När eleverna har skrivit argument på Post it-lapparna är det dags att sätta upp 

dem på en whiteboard och börja gruppera lapparna och sätta namn på 
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grupperna, efter eget val. Tanken med denna verksamhet är att låta studenterna 

visualisera de flerdimensionella aspekterna i frågan samt ge en användbar 

struktur för diskussionen i nästa steg. Alltså, i slutet av steg 3 ska eleverna ha 

åstadkommit en visuell representation av den flerdimensionella komplexiteten i 

frågan genom att fördela och gruppera klisterlappar på en whiteboard (se 

exempel i figur 6). 

 

Läraren: 

• gör kopior av alla Post it-lapparna (från varje grupp) med skrivna argument och delar ut alla gruppers 

argument till varje grupp. 

• ber eleverna att klistra upp Post it-lappar (inklusive kopiorna) på en whiteboard och börja gruppera 

argumenten i olika grupper, namngivna efter eget val. 

 

 

 
Figur 6. Exempel på elevernas visuella representation av den flerdimensionella 

komplexiteten i frågan genom att fördela och gruppera klisterlappar med argument på 

en whiteboard. 

 

Steg 4 - Eleverna genomför en gruppdiskussion utifrån de olika 
kategorierna 

Nu är det dags för eleverna att genomföra en gruppdiskussion på grundval av 

deras visuella representationer av komplexiteten i frågan (Den visuella 

representationen på whiteboardtavlan som färdigställdes i slutet av steg 3). För 

att underlätta elevernas diskussion kan det vara fördelaktigt att utse en 

diskussionsledare i varje grupp och sedan låta eleverna diskutera och värdera de 

olika perspektiven på egen hand med så lite inblandning från läraren som 
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möjligt. Senare (i steg 6) kommer det att finnas tid för läraren att kommentera 

och ge feedback på elevernas resonemang och argumentation. 

 

Läraren: 

• utser en diskussionsledare i varje grupp och låter sen eleverna diskutera de olika perspektiven på egen hand. 

Varaktigheten för diskussionen kan eleverna själva få bestämma, vilket bör bli någonting mellan 10 och 30 

minuter. 

 

Steg 5 - Eleverna gör ett individuellt beslut 

Efter gruppdiskussionen är det dags för det individuella beslutsfattandet när 

eleverna ombeds att uttrycka sina åsikter och taga sina egna beslut i frågan. 

Läraren kan utforma ett formulär som eleverna kan individuellt fylla i och 

lämna in. Om det är ont om tid för eleverna att fullgöra denna uppgift under 

lektionstid, kan de få fortsätta och fyll i formuläret som hemuppgift för senare 

inlämning.  

 
Följande huvudsakliga frågor och uppgifter skall besvaras av eleverna: 

• Är det rätt eller fel att regeringen har beslutat att införa ett permanent undantag från EU:s gränsvärden för 

dioxiner i fet fisk från Östersjön? Ja eller Nej? 

• Skriv ner och rangordna de fyra viktigaste argumenten för ditt beslut. 

• Beskriv ditt beslut och motivera det så tydligt som möjligt genom en argumenterande text (ca 500 ord). 

 

Steg 6 - Läraren ger återkoppling och sammanfattar fallet 

I det sista steget sammanfattar läraren fallet och ger feedback till eleverna på 

deras arbete med att upptäcka de olika perspektiven, att argumentera och att ta 

beslut. Under detta sista steg är det också av pedagogiskt värde att för eleverna 

belysa vikten av att förvärva träning av generiska färdigheter såsom 

argumentation och beslutsfattande i naturvetenskapliga ämnen för att bli mer 

socialt medvetna och ansvarskännande medborgare i ett framtida hållbart 

samhälle.  

 

Läraren: 

• sammanfattar fallet och ger återkoppling på elevernas uttryckande av olika perspektiv i deras argumentering 

och beslutsfattande.  

• återkopplar till fallet och belyser, av eleverna förbisedda, perspektiv och avslöjar eventuella nya aspekter som 

uppkommit den senaste tiden. 

• lyfter fram och diskuterar eventuella feluppfattningar.  

• belyser för eleverna vikten av att träna färdigheter i att behandla SSI-frågor så att de blir bättre rustade att 

ta kunskapsunderbyggda beslut som ansvarsfulla medborgare i ett framtida hållbart samhälle.     
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Syfte och forskningsfrågor 

Användande av SSI-frågor i klassrummet har inte visat sig vara okomplicerat, 

inte minst med tanke på den intrikata sammanblandningen av kunskapsfakta

och värderingar som finns närvarande i beslutsfattande om SSI-frågor. Att 

kunna hantera denna sammanblandning av fakta och värderingar ställer nya 

krav på både lärare och elever. Många lärare i naturvetenskap känner sig därför 

osäkra och är i behov av instruktioner och riktlinjer för att ta itu med denna 

blandning av naturvetenskaplig kunskap, personliga värderingar, och etiska 

överväganden för att kunna möta de nya utmaningarna och våga implementera

SSI-argumentation i undervisningen (Robottom 2012, Saunders & Rennie, 

2013; Ottander, & Ekborg , 2012; Gray & Bryce, 2006).   

Det övergripande syftet med studierna som ingår i avhandlingen är att försöka 

ytterligare synliggöra de ingående komponenterna och processerna som sker i

arbetet med SSI-frågor, och därmed belysa viktiga aspekter som bör iakttas vid

implementering av sociovetenskapliga dilemman i det naturvetenskapliga

klassrummet.      

Frågeställningar i studie I: 

Vilken attityd har gymnasieelever till förekomst av varg i närområdet? 

Vilka argument använder gymnasieelever i sin argumentation kring vargfrågan? 

Vilka argument är av störst betydelse för elevernas argumentation kring

vargfrågan? 

Frågeställningar i studie II: 

Till vilken grad kan SSI-instruktionsmodellen förbättra elevernas färdigheter att 

värdera och vikta argument samt använda dessa färdigheter i argumentation om 

SSI-frågor? 

Hur samverkar och påverkar beslutsgrundande kunskaper, värderingar och

erfarenheter elevernas beslutsfattande i SSI-frågor?  
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Forskningsdesign och metod 

 

För att kunna undersöka gymnasieelevers attityder, argumentation och 

ställningstaganden, och därmed besvara de uppställda frågeställningarna för 

studie I, tillämpades en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod s.k. ”mixed-

method” (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Genom att använda både kvalitativa 

och kvantitativa metoder i en och samma undersökning kan svagheter hos den 

ena metoden uppvägas av styrkor hos den andra, och tillsammans ge en bredare 

och större förståelse av de empiriska observationerna.  I studie II tillämpades en 

mer renodlad kvalitativ metod (med utgångspunkt från ”general inductive 

approach” (Thomas, 2006) för att kunna beskriva olika argumentationsmönster 

och vilka värderingsgrundade resonemang som användes av elever i sina 

beslutsfattanden. Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt för oss att ge 

djupgående beskrivningar av enskilda elevers idéer, resonemang och 

bakomliggande värderings- och viktningsprocesser i en komplex och öppen 

samhällspolitisk fråga, utan att vara begränsade av förutbestämda hypoteser och 

ramar.  

 

Deltagare och datainsamling 

Studie I 

För att undersöka gymnasieelevers ställningstagande, och hur de 

resonerar/argumenterar, om vargfrågan användes fokusgruppsintervjuer. Enligt 

Wibeck (2010) kommer, förutom de gruppdynamiska aspekterna som inträder, 

en bredare skala av idéer fram i en gruppintervju jämfört med i en individuell 

intervju. En huvudtanke med SSI som metod är ju att använda det ”informella 

samtalet” mellan olika människor för att ställa olika argument mot varandra, 

pröva idéer, utbyta information och kunskap med varandra och komma fram 

till väl underbyggda beslut. I en grupp kan deltagarna gemensamt resonera sig 

fram till åsikter och idéer, och de åsikter som förs fram kan under diskussionens 

gång prövas och behöva omformuleras, vartefter nya idéer kan formas och 

uttryckas medan samtalet fortgår (Wibeck, 2010). Dock kan sociala relationer 

inom gruppen starkt påverka interaktionerna mellan gruppmedlemmarna och 

ibland leda till icke önskvärda konfliktsituationer eller på annat sätt inverka 

negativt på gruppens resonemangsförmåga och därmed kvaliteten på 

argumentationen (Albe, 2007). För gruppintervjuer utgörs analysenheten främst 

av gruppen, inte av individen. Varje intervjugrupp bestod av två elever, av 



33 
 

samma kön. Totalt intervjuades 9 grupper (18 elever). Eleverna som deltog i 

intervjuerna var mellan 17 och 18 år gamla och hade precis läst första terminen 

på sitt andra år på gymnasiet inom naturvetar- respektive 

samhällsvetarprogrammet. Alla deltog helt frivilligt och informerades om hur 

materialet skulle behandlas och vad det skulle användas till. De fokuserade 

gruppintervjuerna var semistrukturerade i det avseendet att det fanns ett färdigt 

textmaterial för intervjudeltagarna att ta del av i början av varje intervjusituation 

samt att intervjun styrdes utifrån vissa förutbestämda frågor. Under intervjuerna 

fanns det dock alltid utrymme för en fri diskussion för att kunna studera 

elevernas interaktioner och argumentation, och kunna fånga upp spontana 

föreställningar som kunde komma upp under samtalets gång. Huvudfokus för 

intervjuerna var att få fram elevernas spontana informella argumentation runt 

en aktuell verklig fråga, utan att eleverna hade haft tid att förbereda sig på 

ämnet eller fått specifik information om vad arbetet med SSI-frågor generellt 

innebär. Intervjuerna ljudinspelades och behandlade huvudfrågan ”Går det att 

ha varg i bebodda trakter?”. Intervjuerna utfördes på en avskild plats i elevernas 

ordinarie skola, och varje intervju varade mellan 20 till 30 minuter.   

 

Studie II 

I studie II ingick sju gymnasieelever (4 pojkar, 3 flickor) på ett 

naturvetenskapsprogram. Studien genomfördes under deras sista termin av 

deras treåriga gymnasieperiod. Alla elever informerades om syftet med studien 

och deltog frivilligt, och studieupplägget granskades och godkändes av en 

forskningsetisk kommitté på Karlstad universitet. För eleverna bestod SSI-fallet 

av ett moment inom en kemikurs (Kemi B) i enlighet med den svenska 

ämnesplanen för kemi. Datainsamlingen bestod av ljudinspelning och 

transkribering av gruppdiskussioner, inlämning av besvarade skriftliga formulär 

på enskilda personers beslut, samt ljudinspelning och transkribering av 

individuella intervjuer. Gruppdiskussionerna genomfördes i två separata 

grupper med fyra respektive tre elever i varje (under steg 4 i 

instruktionsmodellen). Varje grupp utförde sin diskussion framför sin egen 

visuella representation av komplexiteten i frågan (kategoriseringen av 

klisterlappar på en whiteboard som utfördes under steg 3). Instruktionen till 

eleverna var att diskutera och utvärdera alla argument som de hade placerat på 

whiteboarden. För att ge struktur på diskussionen utsågs en elev som 

diskussionsledare i varje grupp. Diskussionerna ljudinspelades och det fanns 

ingen tidsbegränsning, utan eleverna bestämde på egen hand när de ansåg att 
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diskussionsuppgiften var klar. För att få en tydligare bild av varje elevs 

beslutsfattande fick sedan eleverna individuellt uttrycka sitt beslut i frågan. 

Detta erhölls genom att eleverna individuellt fick fylla i och skicka in ett 

beslutsformulär, där varje elev skriftligen förklarade sitt eget beslut med egna 

motiveringar. Uppgifterna som skulle utföras var att svara ja eller nej på frågan 

om det var rätt eller fel av den svenska regeringen att acceptera ett permanent 

undantag från EU: s regler om dioxiner i fet fisk från Östersjön, att skriva ner 

och rangordna de fyra viktigaste skälen till beslutet, och slutligen att göra en 

beskrivning av beslutet med väl underbyggda motiveringar i en argumenterande 

text. Ungefär två veckor efter det att eleverna hade lämnat in sina beslut blev 

dessutom varje elev individuellt intervjuad. De ljudinspelade intervjuerna 

utfördes på elevernas skola. Under dessa semistrukturerade intervjuer, ombads 

eleven att reflektera över hela SSI-upplevelsen med fokus på hur det egna 

personliga ställningstagandet i frågan utvecklades och förändrades under 

beslutsprocessen. En viktig fråga var på vilket stadium deras ställningstagande 

började ta form, och hur dessa tidiga ställningstaganden utvecklades under de 

olika stegen i genomförandet av SSI-fallet, med särskilt intresse för vilken effekt 

gruppdiskussionen hade på ställningstagande och beslut.  

 

Analytiska ramverk 

SEE-SEP-modellen 

Chang Rundgren och Rundgren (2010) har konstruerat en modell, SEE-SEP-

modellen, som ger ett holistiskt perspektiv på, och en tydligare bild av vad SSI 

står för. I SEE-SEP-modellen har tre aspekter lokaliserats: ”value” (värderingar), 

”personal experiences” (personliga erfarenheter), och ”knowledge” (kunskap), som 

viktiga faktorer, vilka ligger till grund för individers argumentation om SSI. 

Vidare kan dessa tre aspekter knytas till sex olika beskrivna ämnesområden: 

samhälle/kultur (sociology/culture) (S), miljö (environment) (E), ekonomi (economy) 

(E), naturvetenskap (science) (S), etik/moral (ethics/morality) (E) and 

lagar/förordningar (policy) (P), (vilkas förkortningar alltså bildar själva namnet 

på modellen). Enligt figur 7 kopplas de sex olika ämnesområdena ihop via en 

bensenstruktur för att belysa komplexiteten och de olika perspektiven som 

finns i SSI-frågor. Under bensenstrukturen finns en grund bestående av de tre 

aspekterna: value, knowledge, och personal experiences, som genom tidigare studier 

visat sig vara viktiga huvudfaktorer vid elevers argumentering och 

ställningstagande i SSI-frågor (Chang Rundgren & Rundgren, 2010). 

Bensenstrukturen med den ovan beskrivna grunden får SEE-SEP-modellen att 
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anta formen av en diamantstruktur, där de tre aspekterna kan kopplas samman 

med de sex olika ämnesområdena. Chang Rundgren och Rundgren (2010) 

betonar att beroende på kontexten på ett SSI berörs olika ämnesområden olika 

mycket och därför behöver inte alltid alla sex ämnesområden och alla tre 

aspekter involveras i argumenteringen runt en specifik SSI-fråga.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. SEE-SEP-modellen –en holistiskt perspektiv på SSI (Efter Chang 

Rundgren och Rundgren, 2010). 

 

 

Aspekten ”value” kan närmast översättas till ”värdering” och innebär som 

aspekt i SEE-SEP-modellen människors värderingar och känslomässiga 

attityder, vilka är starkt kopplade till individens sociokulturella bakgrund 

(religion, kultur, familj, skolan o.s.v.). Tidigare studier om elevers argumentering 

kring SSI-frågor har visat att det är mycket vanligt att använda egna värderingar 

och känslomässiga attityder vid beslutsfattande kring olika SSI, i synnerhet när 

det finns lite eller motsägelsefullt faktamässigt beslutsunderlag (Chang 

Rundgren, & Rundgren, 2010). I likhet med studier som påvisar människors 

användning av mer känslomässiga attityder vid beslutsfattande har också ofta 

personliga erfarenheter visats ha en betydelse för ställningstagandet kring olika 

SSI-frågor. Detta gäller speciellt när det saknas tillförlitligt faktaunderlag för en 

specifik SSI-fråga. Ju mer en SSI-fråga är kopplat till människors vardagsliv, 
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desto större roll verkar också personliga erfarenheter ha på argumentationen 

kring ett SSI. Den tredje aspekten, som inverkar på en individs argumentering 

om SSI-frågor, är kunskap, som bygger på vetenskapligt framtagen kunskap i 

form av teorier, lagar, logiska resonemang och modeller. Denna vetenskapliga 

kunskap kan vara hämtad från alla de sex olika ämnesområdena: 

samhälle/kultur, miljö, ekonomi, naturvetenskap, etik/moral och 

lagar/förordningar.  

 

SEE-SEP är inte bara, som tidigare beskrivits, en modell med ett holistiskt 

perspektiv, utan också ett användbart analysinstrument för att tydliggöra de 

olika perspektiv som elever använder i sin argumentation i komplexa SSI-

frågor. De sex ämnesområdena: samhälle/kultur (sociology/culture) (S), 

miljö/ekologi (environment) (E), ekonomi (economy) (E), naturvetenskap/teknik 

(science) (S), etik/moral (ethics/morality) (E) och lagar/bestämmelser (policy) (P), 

kan kopplas samman med de tre aspekterna: Kunskap (K), Värderingar (V), 

respektive Personliga erfarenheter (E) (Christenson, Chang Rundgren, & 

Zeidler, 2014). De tre aspekterna kan tillsammans förkortas KVE. 

Sammantaget kan 18 olika koder genereras utifrån SEE-SEP-modellen (se tabell 

1) och användas för att kategorisera och synliggöra elevernas olika 

ställningstaganden och tankegångar.  

 

 

Tabell 1. De 18 olika koderna som genereras från SEE-SEP-modellen (Efter Chang 

Rundgren och Rundgren, 2010). 

              Aspects 

Subject areas 

Knowledge 

(K) 

Value 

(V) 

Personal experiences 

(E) 

Sociology/culture (So) SoK SoV SoE 

Environment (En) EnK EnV EnE 

Economy (Ec) EcK EcV EcE 

Science (Sc) ScK ScV ScE 

Ethics/morality (Et) EtK EtV EtE 

Policy (Po) PoK PoV PoE 

 

 

Resultat från en studie av Christenson, Chang Rundgren och Höglund (2012), 

där SEE-SEP-modellen använts, visar att alla de 18 koderna kunde identifieras 

och att modellen utgör ett väl fungerande analysinstrument för att undersöka 

elevers argumentation. Definitioner av de 18 koderna i SEE-SEP-modellen har 
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hämtats från Christenson et al. (2012) och Chang Rundgren och Rundgren 

(2010).  

 

Vissa närliggande ämnesområden kan delvis överlappa varandra som 

exempelvis naturvetenskap (Sc) och miljökunskap (En). Enligt Eriksson och 

Rundgren (2012) har (En) definierats som miljökunskap och ekologi, medan 

(Sc) representerar andra områden inom naturvetenskap och teknik. Skillnaden 

mellan kunskap (K) och personliga erfarenheter (E) kan också behöva 

förtydligas. Kunskaper (K) har definierats som tydliga uttalanden i form av 

begreppsanvändning, faktapresentation och resonemang hämtat från olika 

ämnesområden (vanligtvis kunskap som inhämtats från skolundervisning), 

medan personliga erfarenheter (E) handlar om mer uttalat självupplevda 

situationer och händelser (alltså saker som har upplevts ”på nära håll” genom 

att se, höra, känna eller på annat sätt berört vederbörande på ett personligt 

plan).   

 

För en mer utförlig teoretisk bakgrund och beskrivning av de olika delarna i 

SEE-SEP-modellen hänvisas till Chang Rundgren och Rundgren (2010). 

 

Lakatos-modellen 

Den vanligast använda argumentationsmodellen för argumentationsanalyser är 

Toulmins argumentationsmodell (Toulmin’s Argument Pattern, TAP). Enligt 

Chang och Chiu (2008) är TAP framför allt ett instrument för att bestämma 

kvaliteten på argumentation med avseende på hur argument byggs upp 

strukturmässigt och hur de framförs, snarare än på dess innehåll.  Kritik har 

framförts mot TAP för att det ibland kan vara svårt att tydligt definiera och 

skilja på de ingående komponenterna i modellen (t.ex. Chang & Chiu, 2008; 

Kelly, Druker, & Chen, 1998; Nielsen, 2013). Den har dessutom svårt att ge en 

fullständig bild av mer komplicerade resonemang och argumentationsmönster 

(Kelly, et al., 1998). Nielsen (2013) har också genom litteraturgenomgång av 

tidigare argumentationsstudier konstaterat att TAP har svårt att visa de 

dialektiska aspekterna av argumentation. För att tydligare kunna detektera de 

ingående komponenterna i informell argumentation (som Chang och Chiu 

(2008) identifierat från tidigare argumentationsstudier) och kunna försöka 

analysera mer komplicerade argumentationsresonemang i både skriftlig och 

diskursiv form med särskilt intresse av värderings- och viktningsprocessen, 

valdes därför Changs och Chius (2008) argumentationsmodell som 
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analysinstrument för studie II. Genom tidigare studier har Changs och Chius 

(2008) modell, baserad på Lakatos teori om forskningsprogram, visat sig vara 

användbar för undervisning och lärande om SSI-frågor och argumentation 

(Chang Rundgren, 2011), och för att utvärdera kvalitén på SSI-argumentation 

(Christenson & Chang Rundgren, in press). De fem indikatorerna för informell 

argumentation, som identifierats av Chang och Chiu (2008) från tidigare 

argumentationsstudier, kan integreras i Laktos modell enligt tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Kopplingen mellan Lakatos model om forskningsprogram och de fem 

indikatorerna på informell argumentation (Efter Chang och Chiu, 2008). 

Components of Lakatos’ 

programmes 
Skills of informal argumentation Definition 

Hard-core (HC) (1) Making claims 

(2)   Providing supporting reasons 
Individuals could provide their 

own claim supporting by one or 

more reasons. 
Negative heuristic (NH) (3) Presenting counterarguments Based on the claim, individuals 

could know the limitation of the 

claim they made. 
Positive heuristic (PH) (4) Showing qualifiers Based on the claim, individuals 

could know the progress or the 

extension of the claim. 
Protective belt (PB) (5) Evaluating arguments Individuals could evaluate 

arguments. 

 

 

Tidigare forskning har påvisat att förmågan att värdera och vikta argument är 

en färdighet som är svår att utveckla (Chang & Chiu, 2008) och det finns också 

beskrivet att positiva argument tenderar att värderas tyngre än negativa (Shafir, 

Simonson, & Tversky, 1993). I tillämpningen av Lakatos modell för studie II 

var vi därför speciellt intresserade av att studera elevers förmåga att värdera och 

vikta argument och hur den färdigheten kunde utvecklas genom SSI-

instruktionsmodellen. I Lakatos-modellen (tabell 2) representerar det skyddande 

bältet (PB) värderings- och viktningsprocessen, där eleverna framför 

motargument och utvecklade förklaringar till sina egna argument. För att 

analysera elevernas värderings- och viktningsfärdigheter lades fokus på deras 

förmåga att identifiera motsatta argument eller presentation av 

begränsningar/svagheter i egna argument (negativ heuristik, NH), samt deras 

förmåga att presentera utvecklade konsekvenser och alternativa lösningar i 

förhållande till sina påståenden (positiv heuristik, PH). Tanken med vår SSI-

instruktionsmodell var att skapa förutsättningar för att eleverna skulle interagera 

med varandra och få tillfälle att syna och diskutera argument genom en 
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dynamisk process. Genom instruktionsmodellens olika steg fick eleverna ta ett 

beslut i frågan, klargöra stödjande förklaringar och motiveringar till beslutet, 

och genom gruppdiskussioner och skrivandet av en egen argumenterande 

beslutstext, delta i en värderings- och viktningsprocess som gav möjlighet att 

utveckla deras värderings- och viktningsfärdigheter. Elevernas individuella 

påståenden och stöd/motiveringar, som utgör den hårda kärnan, identifierades i 

beslutsformulären, medan PH och NH identifierades i transkripten från 

gruppdiskussionerna samt i deras individuella argumenterande beslutstexter.       

 

För en mer utförlig teoretisk bakgrund och beskrivning av Laktos-modellen 

hänvisas till Chang (2007) och Chang och Chiu (2008). 

  

Funderingar kring trovärdighet 

Insamling av många sorters data ger förutsättningar att tillämpa 

datatriangulering, samtidigt som det givetvis finnas en risk att bli överväldigad 

av för stora mängder av data av olika typer. Ett större datamängd är dock 

motiverad på grund av att de största hoten mot validiteten i en kvalitativ 

beskrivning och tolkning av ett fenomen ligger i ofullständighet eller ensidighet 

i den insamlade datamängden (Robson, 2011). I kvalitativa intervjuer beror 

trovärdigheten dels på om de intervjuade eleverna verkligen har fått sagt vad de 

tänker och varit ärliga i sina svar och dels på hur deras svar tolkats och 

kategoriserats. Enligt Wibeck (2010) kan det finnas fara för trovärdigheten i 

fokusgruppsstudier om deltagarna inte säger vad de tänker och tycker på grund 

av grupptryck eller konflikträdsla, överdriver åsikter för att göra intryck eller 

utlämnar information och tankar som anses vara socialt kontroversiella eller 

icke önskvärda. Att kontrollera alla dessa gruppdynamiska faktorer är givetvis 

en omöjlighet, men för att hålla en hög kvalitet i undersökningen har 

överväganden om validiteten (trovärdighet) varit ständigt närvarande genom 

hela planeringsstadiet genom bedömning av studiernas kontexter, mitt eget 

förhållningssätt till deltagarna i intervjusituationen, val av plats och 

sammansättning av lämpliga grupper för intervjuer och en ständig medvetenhet 

om gruppdynamiska effekter. För analyser med SEE-SEP-koder och 

komponenterna i Lakatos-modellen (Supporting reasons, NH, och PH) 

tillämpades inter-kodarreliabilitet, vilket innebar att ytterligare en person, 

oberoende av mig själv, kodade hela materialet utifrån de kriterier som ställts 

upp på förhand. Överrensstämmelsen i kodningen mellan mig och 

kontrollpersonen jämfördes sedan och avvikelser och skillnader i kodning 
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diskuterades tillsammans med en tredje forskare och jämkades för det slutliga 

resultatet.  

  

I studie II agerade jag som både lärare, instruktör, och forskare, vilket fanns i 

åtanke när SSI-instruktionsmodellen utvecklades, genom att de olika rollerna 

tydligt klargjordes i de olika stegen i modellen. Risk fanns att min kännedom 

om de deltagande eleverna kunde påverka min tolkning av insamlad data och att 

elevernas uttalanden påverkades av min närvaro som deras lärare. Dock ansågs 

detta arrangemang vara fördelaktigt ur flera synpunkter, dels eftersom jag inte 

var främmande för eleverna kunde de känna sig mer trygga i inspelade 

gruppdiskussioner och intervjuer, dels för att min kännedom om elevernas 

personligheter var en fördel för att få fram mesta möjliga data från enskilda 

personer samt vid tolkning av vad olika personer egentligen hade uttryckt i tal 

och text. Analys och tolkning av data utfördes och diskuterades dessutom 

gemensamt med en utomstående forskare som inte hade haft kontakt med 

eleverna i fråga.     

 

Forskningsetiska aspekter 

Alla elever i både studie I och II deltog helt frivilligt och informerades om hur 

materialet skulle behandlas och vad det skulle användas till (samtycke, 

konfidentialitet, och nyttjande) i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2012). Eleverna godkände att bild- och 

ljudmaterialet där de medverkat, samt det material de varit med och skapat 

under projektet, fick användas i forskningssyfte, och att avidentifierade och 

anonymiserade citat från transkriberade ljudupptagningar samt från det material 

de varit med och skapat under projektet fick användas i samband med 

presentationer och publiceringar av studiernas resultat. Ingen av de deltagande 

eleverna utnyttjade rätten att dra tillbaka sina tidigare medgivanden och/eller 

avbryta deltagandet i studierna.  
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Sammanfattning av artiklar 

Artikel I (Studie I) 

I denna artikel studeras gymnasieelevers attityder och argumentation kring 

förekomst av varg i Sverige ur ett SSI-perspektiv. Vargfrågan är ett 

sociovetenskapligt dilemma som berör många olika perspektiv bl.a. etiska, 

sociopolitiska och biologiska perspektiv, och utgör därmed en bra kontext för 

att studera elevers informella argumentation. En enkät om attityder till 

förekomst av varg i närområdet besvarades av 352 gymnasieelever. För att 

analysera vilka argument eleverna använde, och vilka argument som hade störst 

betydelse för deras argumentation i vargfrågan användes SEE-SEP-modellen. 

Totalt 18 elever intervjuades parvis. Resultatet visade att 55 % av de tillfrågade 

gymnasieeleverna var negativt inställda till varg i deras närområde. Analysen av 

vilka olika argument som eleverna använde i intervjuerna visade att argument 

baserade på värderingar och känslomässiga attityder var mer dominerande (60 

%) än argument baserade på kunskap (30 %), och på argument baserade på 

personliga erfarenheter (10 %). Ett nämnvärt resultat från denna studie är även 

att eleverna har få argument kopplade till ämnesområdena lagar och 

förordningar (Po) samt ekonomi (Ec), trots det faktum att lagar om jakt och 

naturskydd, konventioner om artbevarande och ekonomiska frågor rörande 

bidrag och ersättningar för viltskador och rovdjursangrepp, är centrala begrepp 

i vargdebatten. Varför argument baserade på värderingar och känslomässiga 

attityder dominerar och varför eleverna använder så relativt få argument som 

byggs på kunskap diskuteras. För att förklara varför eleverna inte använde mer 

biologikunskaper i sina argument och resonemang i just SSI-frågan om vargar i 

Sverige framförs förklaringar om att eleverna har relevanta kunskaper men har 

svårigheter att tillämpa dem i andra sammanhang, speciellt i mer 

verklighetsbaserade frågor, och förutom problem med tillämpning av 

kunskapen i olika kontexter, kan den bristande andelen kunskapsargument 

också bero på att eleverna generellt har svårt att verbalt kommunicera 

naturvetenskap och är ovana att argumentera utifrån naturvetenskaplig 

kunskap.  
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Artikel II (Studie II) 

Den här artikeln presenterar en undervisningsstrategi för att hantera SSI-frågor 

i klassrummet, och vänder sig framför allt till praktiserande lärare. Ett specifikt 

fall om miljögifter i fisk från Östersjön ger kontext till de olika stegen i 

instruktionsmodellen. Fallet tillsammans med instruktionsmodellen finns 

tillgänglig som en undervisningsmodul på den svenska webbsidan kopplat till 

EU-projektet PROFILES (inom sjunde ramprogrammet):  

https://www.itslearning.com/kau/profiles/modules. PROFILES är ett projekt 

(finansierat av Europeiska Kommissionen) som består av ett nätverk av för 

tillfället 22 institutioner från 20 länder (både inom och utanför Europa) som 

samarbetar för att bidra till förbättrad undervisning inom naturvetenskap. I linje 

med PROFILES filosofi (Bolte, Holbrook, & Rauch, 2012) och riktlinjer i 

svenska gymnasieskolans styrdokument, är målsättningen med den i artikeln 

presenterade undervisningsmodulen inte bara att få eleverna att lära sig 

naturvetenskaplig kunskap, utan främst att låta eleverna få möjlighet att 

använda och integrera kunskaper från olika ämnesområden och träna 

färdigheter i argumentation och beslutsfattande i aktuella pågående 

samhällsfrågor. Vidare påpekas att trots att användande av argumentering i SSI-

frågor kan vara en tidsslukande och icke helt oproblematisk aktivitet i 

klassrummet, är det en möjlig väg att uppfylla styrdokumentens mål om att 

integrera olika typer av kunskaper i samhällsrelaterade frågor samt utvecklande 

av värderingar kopplat till hållbar utveckling. 

 

Artikel III (Studie II) 

I detta manuskript studeras gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande 

genom tillämpning av instruktionsmodellen (beskriven i artikel II) och fallet om 

miljögifter i fisk från Östersjön. Argumentation och beslutsfattande hos sju 

gymnasieelever från årskurs 3, på naturvetenskapligt program, studerades i olika 

steg genom instruktionsmodellen. Data, i form av ljudinspelade 

gruppdiskussioner, skriftligt beslutsfattande för varje elev, och efterföljande 

individuella intervjuer, samlades in i de olika stegen. Fokus i denna studie var 

riktat mot elevernas förmåga att värdera och vikta olika argument samt hur 

värderingar, kunskaper och erfarenheter användes och sammanlänkades i deras 

argumentation. I genomförandet av instruktionsmodellen och fallet lades stor 

vikt på att alla elever skulle få tillgång till samma information, dels genom att 

tillhandahålla ett färdigt urval av viktig information, och dels genom att se till 

att eleverna i samarbete utbytte idéer, tankar och argument. Vid analysen 
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användes en modell utvecklad av Chang och Chiu (2008) utifrån Lakatos 

vetenskapsfilosofiska teori om forskningsprogram. Elevernas förmåga att 

värdera och vikta argument analyserades genom att detektera deras användande 

av motargument till deras egna påståenden (negativ heuristik) samt förekomst 

av utvecklade förklaringar om följder av deras påståenden (positiv heuristik). I 

termer från Lakatos modell blev därför fokuset på ”skyddande bältet” 

(Protective belt, PB) där både negativ och positiv heuristik ingår. Resultatet 

visade att trots att alla elever hade tillgång till samma information och var 

införstådda med nyckelaspekterna i det aktuella problemet, viktade och 

värderade de informationen olika och kom fram till olika slutsatser om vilket 

beslut som var det rätta. Alla elever konstaterades ha förmåga att redovisa 

motargument och beskriva begränsningar i deras egna påståenden och 

slutsatser, likväl förmågan att beskriva och utveckla vilka följdeffekter deras 

beslut kunde få i förlängningen. Att eleverna ändå viktade och värderade 

argument olika kopplas till deras olika intellektuella baggage som beskrivs som 

elevernas förutbestämda kognitiva och moraliska övertygelser i form av tidigare 

kunskaper, värderingar och erfarenheter de har med sig till klassrummet. 

Resultatet visar också att den presenterade instruktionsmodellen gav eleverna 

möjlighet att utveckla en metareflektion om de olika perspektiven som kan ingå 

i SSI-frågor samt en medvetenhet om att olika personer kan värdera och vikta 

argument olika. I diskussionen framförs tankar om att i ett demokratiskt 

samhälle som välkomnar en pluralistisk syn på undervisning, är det nödvändigt 

att synliggöra och acceptera olika sätt att se på saker och ting. Skolundervisning 

anses ha stor potential att inte bara utveckla kunskaper och färdigheter hos 

eleverna, utan också kunna påverka vilka dominerande perspektiv och värden 

som anses viktiga i samhället. Det är av betydelse att låta elever lyssna på när 

andra uttrycker sina idéer och tankar och att låta dem sätta sig in i andra 

personers perspektiv. Ur ett samhällsperspektiv är det nödvändigt att låta elever 

praktisera demokratiska aktiviteter i undervisningen och genom olika SSI-frågor 

kan eleverna bli medvetna om olika värderingar och perspektiv i olika 

sammanhang. Vidare blir också medvetenhet om jämlikhet, rättvisa, 

ansvarstagande och respekt för människors hälsa och ekosystemens 

välbefinnande, avgörande i förhållande till frågor om hållbar utveckling. Dock 

påpekas att frågan om hur skolundervisning bäst kan hjälpa eleverna att se nya 

perspektiv som kan vara fördelaktigt för dem som individer, likväl som att få 

dem att ta ansvar och bidra till ett mer hållbart samhälle, är fortfarande en 

pågående diskussion. 
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Diskussion 

 

I den naturvetenskapliga didaktiska forskningslitteraturen har vikten av att 

använda SSI-frågor i naturvetenskaplig undervisning under det senaste årtiondet 

belysts genom otaliga artiklar där användande av SSI-frågor i undervisningen 

lyfts fram som ett sätt att, inte bara få eleverna att uppfatta naturvetenskapen 

som relevant (t.ex. Chang Rundgren & Rundgren, 2010; Stuckey, et al., 2013), 

utan också för att förbereda eleverna på ett liv som medborgare i ett samhälle 

där kontroversiella frågor med naturvetenskaplig koppling förekommer i allt 

högre grad (Sadler & Zeidler, 2005a). Tanken är att genom att låta elever möta 

verklighetsbaserade komplexa problem i undervisningen ska de träna förmågor 

och färdigheter de sen kan använda när de möter problem i verkliga livet. För 

den enskilde individen kan det innebära en ökad chans till bättre livskvalitet 

genom bättre förmåga att ta ställning till, värdera, riskbedöma, och ta 

genomtänkta beslut i en mängd frågor som han/hon konfronteras med genom 

sitt liv, och som samhällsmedborgare att ha möjlighet att uppnå ett ansvarsfullt 

samhällsengagemang med förmåga att se vad som är rätt och fel, ta ställning till 

och fatta väl underbyggda beslut, och vara motiverad att stå upp och kämpa 

politiskt för det som är rätt i ett demokratiskt samhälle. Denna målsättning 

inom naturvetenskaplig undervisning går i linje med Deweys (1916) pragmatiska 

filosofi om instrumentella värden av naturvetenskapen som kan uppfylla olika 

samhällsbehov snarare än att bygga upp vetenskapliga teorier enbart av 

intellektuella eller akademiska skäl.  

 

SSI-baserad undervisning presenteras ibland som ett färdigt recept för 

naturvetenskaplig undervisning, speciellt för att nå de instrumentella värdena 

inom naturvetenskap, och framställs också ofta som själva nyckeln för en 

undervisningsframgång. Att arbeta med komplexa multidimensionella SSI-

frågor har otvetydigt visat sig ha stor potential i undervisningen, men bilden av 

att behandling av SSI-kontexter per automatik skulle leda till 

undervisningsframgång, måste dock mötas med tveksamhet. 

Undervisningsframgång måste alltid kopplas till grad av måluppfyllelse av 

uppställda mål i förhållande till genomförd aktivitet. SSI-baserad undervisning 

kan lika lite som något annat enskilt pedagogiska arbetssätt, göra anspråk på att 

utgöra en allomslutande arbetsmetod lämpad för alla former av 

undervisningssituationer och målsättningar. Är målet för en SSI-baserad 

klassrumsaktivitet exempelvis färdighetsträning i att känna igen 



45 
 

tvärvetenskapliga problem, kunna förstå fenomen ur olika perspektiv, söka och 

kritiskt värdera information, argumentera, vikta olika argument och fatta beslut, 

eller handlar det mer om att, stärka elevernas förståelse av naturvetenskapens 

väsen, och att synliggöra moraliska/etiska aspekter kopplat till kunskaper och 

värderingar i specifika kontexter, t.ex. i frågor om hållbar utveckling? För att 

effektivt genomföra en SSI-aktivitet i klassrummet bör det finns en tanke med 

vilka specifika mål som står i fokus. Kopplat till målsättningen med en SSI-

aktivitet är givetvis också hur den praktiskt implementeras i undervisningen. 

Eftersom SSI-frågor är komplexa, multiperspektiva problem utan givna svar 

som sällan kan lösas genom raka formella tankekedjor, krävs någon form av 

struktur för att de ska bli hanterbara för både elever och lärare. Att hantera SSI-

frågor i klassrummet har inte visat sig vara okomplicerat, inte minst med tanke 

på den intrikata sammanblandningen av kunskapsfakta och värderingar som 

finns närvarande i beslutsfattande om SSI-frågor. 

 

Enligt Robottom (2012) känner sig många naturvetenskapslärare fortfarande 

osäkra inför hur SSI-baserad undervisning kan genomföras och är i behov av 

mer instruktioner och vägledning. I många fall har lärare själva lärt sig 

naturvetenskap på ett helt annat sätt än det som lyfts fram i dagens kursplaner 

och ämnesmål, och kan därför ha svårt att anpassa sig till nya idéer om 

naturvetenskapens roll i undervisningen. Detta kan visa sig genom att 

traditionella uppfattningar fortfarande förekommer hos naturvetenskapslärare 

som säger att värderingar inte hör hemma i varken naturvetenskapen eller den 

naturvetenskapliga undervisningen (Sadler, Amirshokoohi, Kazempour, & 

Allspaw, 2006; Allchin, 1999), eller brist på självförtroende hos 

naturvetenskapslärare att hantera och genomföra undervisning där eleverna 

engageras i argumentation och beslutsfattande (Newton, Driver, & Osborne, 

1999; Gray & Bryce, 2006), eller att lärare kan ha svårt att hantera 

sammanflätningen av vetenskapliga fakta, värderingar och etiska perspektiv 

(Nielsen, 2012b; Sadler, et al., 2006), eller att många naturvetenskapslärare 

faktiskt har bristfälliga kunskaper om naturvetenskap, och kan ha svårigheter att 

undervisa om bakomliggande idéer till och perspektiv på naturvetenskap (Gray 

& Bryce, 2006). På en internationell nivå förekommer också att vissa 

styrdokument inte heller ger tillräckligt utrymme för lärare att genomföra SSI-

aktiviteter i klassrummet (Sadler, et al., 2006; Bryce & Gray, 2004). Det sista kan 

dock inte sägas gälla för den svenska gymnasieskolan där styrdokumenten, både 

läroplanen (Skolverket, 2011) och naturvetenskapliga ämnesplaner, tydligt 

framhåller ett SSI-perspektiv på den naturveteskapliga undervisningen.   
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I forskningslitteraturen kring SSI påtalas vikten i att använda undervisnings- 

och beslutsmodeller (t.ex. Saunders och Rennie, 2013; Acar, et. al., 2010) för 

SSI-baserad undervisning och flera olika tillvägagångssätt, modeller och 

undervisningsstrategier finns beskrivna, i form av bl.a. rollspel, konferenser, 

debatter, m.m. Instruktionsmodellen framtagen i studie II, och presenterad i 

artikel II, utgör en sex-stegs strategi som är tänkt att fungera som en enkel 

basmodell för arbete med SSI-frågor i klassrummet. Modellen utvecklades med 

tanke på att de sex stegen skulle vara lättförståeliga och enkla att tillämpa i alla 

naturvetenskapliga klassrum. Det finns givetvis betydligt mer avancerande 

undervisningsmodeller för olika målsättningar beskrivna i litteraturen, men det 

kan finnas en risk att dessa modeller ibland tenderar att bli för komplicerade för 

att enkelt kunna nå ut till praktiserande lärare. Instruktionsmodellens olika steg 

med en växelverkan mellan kollaborativt arbete och individuella 

ställningstaganden kan ge eleverna möjlighet att se de olika faktorer och 

perspektiv som är involverade i komplexa SSI-frågor, och inse att olika 

personer kan värdera och vikta argument på många olika sätt. Detta öppnar upp 

för utvecklandet av en metareflektion över elevens egen argumentationsprocess 

och eget beslutsfattande i förhållande till sina klasskamrater.  

 

Trots att eleverna i studie II hade tillgång till samma information, påverkade 

deras tidigare värderingar, kunskaper och erfarenheter, det s.k. intellektuella 

baggaget (Zeidler, 1997), vilka värderingsbaserade utgångspunkter de 

argumenterade utifrån, som därmed styrde viktningsprocessen av argument och 

vilket beslut de slutligen fattade. Följaktligen kan en individs enskilda beslut i en 

SSI-fråga betraktas som en återspegling av hans/hennes intellektuella baggage. 

Om beslutsfattandet om fallet i studie II hade styrts av mer förbestämda 

premisser med små möjligheter till personliga nyanseringar, hade eleverna 

säkerligen varit mer benägna att uppnå en samsyn i ställningstagandet, styrt av 

hänvisningar till samma information och liknande värderingsbaserade 

viktningsprocess. När beslut fattas på politisk nivå om verkliga 

samhällspolitiska frågor, som t.ex. i frågan om Sverige ska ha ett permanent 

undantag från EU:s gränsvärden för dioxiner i fet fisk från Östersjön, eller om 

vi ska tillåta öppnandet av en gruva för brytning av sällsynta jordartsmetaller, 

eller i frågan om hur vargpopulationen ska hanteras i Sverige, behandlas frågan 

ofta av flera olika myndigheter på olika nivåer som detaljstuderar frågan ur 

givna utgångspunkter styrda av fastslagna premisser, som vanligtvis inte är 

beroende av enskilda personers värderingar, attityder och ståndpunkter. 
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Personliga ställningstaganden kan däremot bli aktuella när olika former av 

vardagsbeslut ska fattas, t.ex. beslut om vaccinering, beslut i kost- och 

livsstilsfrågor etc., eller när en personlig åsikt eller ställningstagande speciellt 

efterfrågas, t.ex. i en folkomröstning eller liknande. I verkliga livet är det således 

ovanligt att beslut i samhällspolitiska frågor, av den sort som eleverna i både 

studie I och II ställdes inför, behandlas och fattas av enskilda personer, utan 

några förbestämda vägledande och styrande premisser.        

 

Eftersom ett personligt beslut i en SSI-fråga alltid är ett resultat av 

värderingsgrundade resonemang och personliga bedömningar som utgår ifrån 

personers olika intellektuella baggage blir, som Kolstø (2006) mycket riktigt 

konstaterar, frågan inte om kunskap är relevant vid beslut i SSI-frågor utan vilken 

sorts kunskap som personer, med olika värderingsbaserade utgångspunkter, 

anser vara relevant. Acar, et al. (2010) påvisar också att problemet inte är att 

personer använder värderingsgrundade resonemang, utan att det istället främst 

handlar om hur medvetna de är om sin användning av de värderingsgrundade 

resonemangen. I ett demokratiskt samhälle som välkomnar en pluralistisk syn 

inom skolundervisning, är det nödvändigt att uppmärksamma att det finns olika 

sätt att se på saker och ting. Det är viktigt att låta elever lyssna på när andra 

uttrycker sina idéer och tankar och att låta dem sätta sig in i andra personers 

perspektiv. Ur ett samhällsperspektiv är det nödvändigt att låta elever praktisera 

demokratiska aktiviteter i undervisningen och genom olika SSI-frågor kan 

eleverna bli medvetna om olika värderingar och perspektiv i olika sammanhang. 

Skolundervisning har här stor potential att inte bara utveckla kunskaper och 

färdigheter hos eleverna, utan också kunna påverka vilka dominerande 

perspektiv och värden som blir viktiga i framtidens samhälle.  

 

Med grund i detta resonemang kan två inriktningar i arbetet med 

beslutsfattande i SSI-baserad undervisning lyftas fram: Den första inriktningen 

utgör arbetet med att låta eleven träna generella förmågor och färdigheter i att 

ta beslut där förutbestämda utgångspunkter styrda av vissa fastslagna premisser 

ofta finns. Genom att låta elever testa på olika beslutsmodeller och/eller anta 

olika roller kan eleverna dels få olika verktyg för att hantera värderings- och 

viktningsprocessen för att ta hänsyn till olika premisser, och dels få möjlighet 

att sätta sig in i andra personers perspektiv. Den andra inriktningen handlar om 

att låta enskilda elever få möjlighet att syna sin egen argumentationsprocess och 

sitt eget beslutsfattande i förhållande till sina klasskamrater. Utgångspunkten är 

att elevernas intellektuella baggage, d.v.s. deras kognitiva och moraliska 
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övertygelser i form av tidigare kunskaper, värderingar och erfarenheter, 

samspelar med SSI-fallets kontext och styr viktningsprocessen för ett slutligt 

beslut. Resultatet från studie II visar att vår instruktionsmodell gav eleverna 

möjlighet att utveckla en metareflektion om de olika perspektiven som kan ingå 

i SSI-frågor samt en medvetenhet om att olika personer kan värdera och vikta 

argument olika. I samstämmighet med Oulton, Dillon, och Grace (2004) är vår 

uppfattning att utvecklandet av en sådan metareflektion om den egna 

beslutsprocessen kan många gånger vara viktigare än utvecklandet av generella 

färdigheter i beslutsfattande.  

 

Att kunskaper, värderingar och erfarenheter samspelar i behandlingen av SSI-

frågor är en given utgångspunkt (genom SEE-SEP-modellen och resonemang 

om decisive values, dececive knowledge och intellektuella baggaget) för vår syn på SSI-

baserad undervisning. Genom studie I tillämpades SEE-SEP-modellen för att 

detektera och kvantitativt bestämma olika argument baserade på kunskaper, 

värderingar respektive erfarenheter kopplat till olika ämnesområden, och i 

studie II förs resonemang att det intellektuella baggaget med olika personliga 

värderingar, kunskaper och erfarenheter styr viktning och värdering av olika 

argument och därmed vilket beslut som tas. Slutsatsen är att SSI-baserad 

undervisning måste bygga på en tolerans av en sammanflätning av vetenskapliga 

fakta, värderingar och etiska perspektiv i det naturvetenskapliga klassrummet. 

Det är givetvis viktigt att vara medveten om riskerna att elever kan blanda ihop 

värderings- och kunskapsbaserade påståenden och argument på ett sådant sätt 

att skillnaden mellan vetenskap och allmänt tyckande kan riskera att bli otydlig 

och/eller suddas ut (påtalat av t.ex. Nielsen, 2012b). Bilden av den traditionella 

naturvetenskapliga undervisningen är att den undervisningen fokuserat starkt på 

att lära ut “fakta” och att naturvetenskapen ska vara fri från subjektiva 

värderingar. Med en instrumentalistisk syn på naturvetenskapen som lärs ut i 

skolan, behövs dock ett vidare synsätt där naturvetenskapliga påståenden alltid 

är en del av ett sammanhang. Naturvetenskap kan då förekomma i form av nya 

rön om kosthåll, om olika hälsorisker eller i frågor om hållbar utveckling, som 

individen behöver förhålla sig till och värdera. Förutom frågor om vem som 

påstår, vad som påstås eller varför det påstås, behöver också frågor ställas om i 

vilket sammanhang det är giltigt och vilken relevans det har i förhållande till andra 

påståenden som också framförs. Den naturvetenskap (som ofta presenteras i 

media) är många gånger också resultat från naturvetenskapens forskningsfront, 

och precis som Kolstø (2006) konstaterar är eleverna sällan vana att hantera 

denna typ av ny naturvetenskaplig kunskap, och skulle därför också behöva 
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uppmärksammas mer i den naturvetenskapliga undervisningen tillsammans med 

frågor om naturvetenskapens väsen. Istället för att se svårigheter och risker med 

en hopblandning av vetenskapliga fakta, värderingar och etiska perspektiv, 

borde SSI-baserad undervisning i hög grad ses som ett sällsynt tillfälle att få 

placera in naturvetenskaplig kunskap i ett sammanhang, där värderingar, 

kunskaper och erfarenheter möts, värderas och ställs mot varandra.   
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