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Förord

Det här häftet är till för lärare som vill utvidga sina
undervisningsmetoder för att inkludera samhällsfrågor
med naturvetenskapligt innehåll (SSI) för att berika och ge
rum för kärnan av vetenskapliga principer. Häftet är ämnat
att öka unga personers nyfikenhet kring det vetenskapliga
samhället och lyfta viktiga frågor om ämnen som rör
deras liv. Vi kallar det här tillvägagångssättet för SocioScientific Inquiry-Based Learning (undersökningsbaserat
lärande genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll, eller SSIBL förkortat). Kapitel 1 och 2 presenterar
en introduktion till den teoretiska bakgrunden av
SSIBL. I kapitel 3 kommer SSIBL att närmas ur ett
klassrumsperspektiv, vilket ger en förenklad version av
ramverket och visar olika undervisningsexempel.
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1— Introduktion
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Naturvetenskap influerar många delar
av vårt liv. Allt från förnyelsebart
bränsle till personlig medicin till
dagens kommunikationssystem har
potentialen till att förbättra vårt liv. —
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Exempelvis ses förnybar energi som en bra
ersättning för fossilt bränsle - samtidigt som
produktion av material såsom solceller skulle
innebär stora kostnader och miljörisker när de
införs.
Eftersom de här förändringarna påverkar oss alla
uppvisar de frågor på en personlig, samhällelig
och global nivå. Att adressera de här frågorna
med en undersökande inställning är kärnan
i SSIBL. SSIBL försöker att hitta svar på de
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
som förbryllar oss, och, inom ett STEM-program
(naturvetenskap-teknik-miljö-matematik),
så lyfts utmaningar för unga personer som
kanske vill göra någonting åt saken. Många av
lärarna är av förståeliga orsaker ängsliga inför
utforskandet av etiska och samhälleliga frågor
och tror att det kan komma att flytta fokus från
den vetenskapliga kunskapen och förståelsen
som krävs för att klara av examinationer. Det
här är varför det vetenskapliga innehållet är så
avgörande för SSIBL. Vi debatterar också för att
engagemanget i personliga och samhälleliga
aspekter av dessa frågor fördjupar kunskapen
och problematiserar den. Det gör oss mer
kritiska, praktiska och förstående. Ruta 1 ger en
sammanfattning av huvuddragen inom SSIBL.

I ntrodu k ti on

Men det finns vetenskapliga osäkerheter
i deras utveckling och även risker i hur de
påverkar samhället. De är även omgärdade av
samhälleliga, politiska och kulturella värderingar
och motsägelser.

SSIBL för lärare:

Är ett användbart verktyg för att utveckla
lärarpraktiken;
Bygger effektivt på den dagliga
lärarpraktiken;
Hämtas ur den främsta kunskapen inom
naturvetenskaplig utbildning;
Gynnar möjligheter att verkställa
läroplanskraven;
Knyter an till den verkliga världens
utveckling inom vetenskap och teknik;
Förser oss med redskap för samarbete med
verksamheter utanför skolans läroplan;
Uppmuntrar unga personer att genomföra
förändring i den verkliga världen.

Ruta 1 — Huvuddragen inom SSIBL
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Vi börjar från en undersökningsbaserad
inkörsport. Undersökning innebär att ställa frågor
och söka insikt i problem som lockar oss. Dessa
frågor kan vara breda men också specifika.
De kan uppstå ur nyfikenhet kring naturliga
fenomen, eller vara mer samhällsorienterade.
Vad händer med moln när de försvinner? Vad gör
socker sött? Hur kan vi äta nyttigare och varför
spelar det roll? Är nya tekniker allt de påstår att
de är? Är el-cigaretter dåligt för hälsan?
Det här häftet kommer att förse dig med exempel,
tips, insikter och idéer kring hur du kan tillämpa
den här inställningen i din undervisning. För att
göra det, måste vi:
1.
2.
3.

Presentera SSIBLs modell eller ramverk
(kapitel 2);
Föreslå några uppgifter att testa (kapitel
3);
Erbjuda flertalet strategier du kan utgå
ifrån för inspiration (bilagor).

Ett meddelande om Responsible
Research and Innovation
(ansvarstagande forskning och
innovation, förkortat RRI)
Ansvarstagande forskning och innovation
(RRI) utgör huvudprinciperna för vad som är
önskvärt för samhället, etisk acceptans och
hållbar utveckling av vetenskap och teknik. Den
ger bakgrunden till SSIBL och huvudpunkterna
förklaras i Ruta 2.

RRI

Det här är en term som framförallt
används inom forskning och innovation.
Syftet med RRI reflekterar vikten
av allmänhetens och intressenters
deltagande och ömsesidiga lyhördhet –
arbetandet med och för människor – för
produktutveckling inom vetenskap och
teknik. Med andra ord, hur kan forskning
och näringsliv utveckla kunskap och teknik
som är önskvärt för samhället, etiskt
och hållbart? T.ex, är DNA -tester du kan
beställa via internet socialt önskvärt?
Hur kan vi begränsa utnyttjandet av
fattiga inom gruvindustrin (vad är etiskt
accepterat)? Och hur kan vi garantera att
nya processer och produkter är hållbara
ur ett miljömässigt och ett politiskt/
samhälleligt perspektiv? Termen RRI har
myntats under de senaste åren. Det är
ett avgörande element inom Europeiska
Unionens senaste forsknings- och
tekniska policys. PARRISE – projektet
har operationaliserat konceptet RRI i
undervisning.

Ruta 2 — Ansvarstagande forskning och innovation
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lärande (IBSE) operationaliserar dessa principer
inom informella och formella vetenskapliga
sammanhang.
I ntrodu k ti on

Figur 1 illustrerar hur de olika komponenterna
av SSIBL relaterar till varandra. De yttre lagren
av RRI och CC är övergripande principer som
relateras till social rättvisa. Den innersta kärnan
av samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll (SSI) och undersökningsbaserat

Figur 1 — Modell för utbildning kring RRI (underlätta och stärka lärare i naturvetenskap)
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2— Pedagogiskt
ramverk
Undersökningsbaserat lärande genom
samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll (SSIBL)
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Lore m
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Tillvägagångssättet som SSIBL
förespråkar kopplar samman
naturvetenskap och samhällsfrågor
i klassrummet så väl som vid
informell inlärning, på ett
undersökningsbaserat sätt. —
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Intressenter inkluderar alla som påverkas av
naturvetenskap och teknik – inklusive unga
som går i skolan nu – och de kommer också att
vara de som har det största inflytandet över
utvecklingen de kommande åren. SSIBL innebär
ett tillvägagångssätt där unga personer är aktiva
medborgare som hör sig för om samhällsfrågor
med naturvetenskapligt innehåll som intresserar
dem, och ifall nödvändigt – vidtar åtgärder.
SSIBL sammanfogar tre pedagogiska synsätt
som är vanliga i skolan men oftast självständigt
drivna – undersökningsbaserat lärande (IBSE),
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
(SSI) och medborgarbildning (CE).

Att undervisa SSIBL har tre huvudsteg: att
lyfta angelägna frågor, ta reda på och
agera. Undervisningen börjar med att lyfta
betydelsefulla och autentiska frågor ‘samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll’.
För att kunna utforska de här frågorna, måste
samhälls- och naturvetenskapligt undersökande
användas (utforska). Till slut stimuleras eleverna
till att agera: forma åsikter och formulera
åtgärder (agera).

Mål

1.
Att stötta unga personer att agera
som kunniga samhällsaktörer genom
undersökningsbaserad kritisk
medborgarbildning.
2.
Att uppmuntra unga personer att delta i
forsknings- och innovationsfrågor som är
influerade av naturvetenskap och teknik.
3.
Att verka för unga personers intresse i
naturvetenskap, matematik och teknik.

Ruta 3 — Mål med SSIBLs tillvägagångssätt
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I moderna samhällen uppstår ofta
motsägelser mellan naturvetenskaplig och
teknisk forskning och utveckling å ena sidan
och allmän ansvarsskyldighet å andra.
Produktionsprocesserna – som inbegriper
samhällspolitiska värderingar, ekonomiska
övervägningar samt vetenskapliga och tekniska
utmaningar – är komplexa och ovissa, och
samhällskraven förändras ständigt. SSIBL
behandlar samtida problem inom samhällsoch naturvetenskapen genom att stötta
forskningsmotiv för och med folk. Men när det
kommer till att kommunicera med allmänheten
måste vi inse att det finns många olika
intressenter och perspektiv.
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De här tre huvudstegen och det underliggande
pedagogiska synsättet representeras i SSIBL
– modellen (se Figur 2). I den följande delen
diskuteras stegen och synsättet mer i detalj.

RRI: Responsible research and innovation
Autentiska frågor

Natu rvete nsk ap och sam hälle i utb i ldning

Formulera om frågan
vid behov i det
aktuella fallet

— Vilken kunskap krävs?
— Skapa vetenskapliga samhällsscenarion
— Ställa autentiska frågor
— Stimulera intresse
— ...

Operationalisera
frågan

Uppföra

Påverkar evidens
från forskning
grundfrågan?

Agera
— Hålla ett forum för diskussion
— Inflytelserikt skrivande gynnar
institutionell förändring
— ...

Söka efter ytterligare
evidens

Agera utifrån
evidens

Undersökningsbaserat
lärande (IBSE)

Integrera samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga undersökningar
— Diskutera värderingar utefter ett personligt,
globalt och samhälleligt perspektiv
— Kartlägga motstridigheter
— Intervjua intressenter
— Kommunicera upptäckter
— Samla in uppgifter och analysera
— Utforma
— Hantering av risker och ovisshet
— Ställa forskningsfrågor
— ...

Figur 2 — Representationen av SSIBLs synsätt (tillvägagångssättet finns med i RRIs övergripande sammanhang)
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Medborgarbildning (CE)

Samhällsfrågor med
naturvetenskapligt innehåll
(SSIs)
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Steg 1: Lyfta autentiska
frågor —
(‘Fråga’)
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Är det hälsosamt att cykla till skolan? Vad är
problemen med nanoteknik? Har produkterna
i våra mobiltelefoner ett etiskt acceptabelt
ursprung? Hur kan vi göra våra skolor mer
bränsleeffektiva? Det här är några exempel på
autentiska frågor.
Autentiska frågor innehåller följande drag. De:

•
•

•
•

•

Utgår från frågor som intresserar och
engagerar studenterna (personlig
tillförlitlighet) och genom dessa utrycker en
önskan, ett val, att hitta gemensamma svar
(social tillförlitlighet);
Involvera komplexa, verkliga, svårlösta
världsproblem;
Är ibland motsägelsefulla av natur då det
inte finns en övergripande överenskommelse
kring lösningar eller sätt att fånga frågan
på;
Är genusinkluderande och genuskänsliga;
Är frågor eller ämnen som spontant kommer
direkt ur eleverna, eller snarare enbart med
försiktigt stöd från lärare;
Räknar med förändring på så sätt att frågor
ställs angående ämnen som kan förbättras,
t.ex. något som görs mer socialt eller etiskt
önskvärt.

Frågornas egenskaper får konsekvenser.
Ett gemensamt fattat syfte kan sträcka sig
bortom skolans väggar för deltagare, särskilt
där studenter måste arbeta med forskare,
beslutsfattare eller andra personer med expertis
för att få svar på sina frågor.

Hur vi lyfter sådana frågor är centralt
inom effektiv pedagogik hos SSIBL. Det är
viktigt att notera vid den här tidpunkten att
förutsättningarna för alla autentiska frågor
troligtvis inte kommer att bli mötta. Studenter
kan, hursomhelst, lära sig att generera autentiska
frågor själv.
‘Scenariomaskinen’, i bilaga 1, är ett bra sätt att
hjälpa eleverna att strukturera autentiska frågor.

Samhällsfrågor med
naturvetenskapligt innehåll (SSI)
Autentiska frågor handlar ofta om samhällsfrågor
med naturvetenskapligt innehåll (SSI). SSI
använder vetenskaplig kunskap för att
adressera ett samhällsproblem. Vad gäller
energianvändning, exempelvis, behöver unga
personer förstå sambandet mellan bränsle och
energi för att kunna förstå att konserveringen av
bränsle är den verkliga kostnaden i ekonomiska
och samhälleliga termer. En biologisk förståelse
för vikten av syrgasdiffusionen till cellerna
föranleder oro kring personlig och samhällelig
skada genom rökning- och vad som kan göras
åt det, ger ett exempel på kopplingen mellan
vetenskap och samhällsfrågor. När det kommer
till miljövänliga kläder så är det särskilda
kemiska och fysiska egenskaper av titandioxid
(katalytiskt, nano-storlek) som gör att förståelsen

Pe dag ogisk t r amve rk

•

SSIBL involverar ibland interaktion antingen i
informella undervisningssammanhang och/eller
vid arbete tillsammans med verksamheter utanför
skolan.
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för dess globala fördelning och samhällsrättvisa
vad gäller produktionen är brådskande (se kapitel
3).
Ibland kan SSI vara i formen av ett dilemma
eller en kontrovers, men så är inte alltid fallet.
Exempelvis kanske alla deltagare kan känna
igen ett icke-kontroversiellt problem och arbeta
tillsammans för att kunna hitta det främsta sättet
att lösa det på. Medan i andra fall kan det vara
verkliga skillnader mellan deltagare. Kontroverser
anses uppstå när olika parter har motsatta
argument men där båda sidors argument är
uppbyggda av goda påståenden. Folk kanske
håller med om att klimatförändringar är ett
brådskande bekymmer men är oense om det
bästa sättet att hantera problemet på.

SSI: typer av kontrovers
Inom SSI kan det finnas olika sorters kontroverser
(1) . Exempelvis kanske alla intressenter håller
med om att åtgärder måste vidtas för att
rengöra ett lokalt vattendrag men de kanske
är oense kring vilka faktorer som ligger bakom
föroreningen då evidensen är för komplex. Vissa
intressenter kanske också skulle vara oense kring
ifall åtgärder ska vidtas eller inte, på grund av
att kostnaderna för att ’städa upp det’ kanske
skulle påverka livsuppehället för personer som
jobbar i en industri som bidrar till problemet.
Sådana olikheter i intresset är uppenbara i
ställningstaganden många bönder har gjort kring
boskapstuberkulos i Storbritannien jämfört med
exempelvis miljöaktivister. I Storbritanniens The
National Union of Farmers förklarar de att vilda

grävlingar bär på de tuberkulösa bakterierna
och överför de till boskapsdjuren. På grund av
detta måste grävlingar bli kontrollerade genom
utgallring. Många miljövårdare argumenterar
för att bönder behöver bättre jordbruk och att
grävlingar är en sådan viktig del av landet att
de också måste försvaras. Men det finns också
ovissheter inom vetenskapen. Vissa forskare säger
att utgallringen av grävlingar är ett effektivt sätt
att kontrollera tuberkulosen hos boskapsdjuren;
medan andra påstår att utgallring inte bara
är ineffektivt utan också i vissa fall att det är
det som orsaker överföringen. Det finns ingen
enda lösning på problemet. Kärnvärderingar
och preferenser spelar också en stor roll i
beslutsfattandet.
Så, samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll (SSI) handlar om att etablera scenarion
som förser oss med en bakgrund att sedan hämta
forskningsfrågor ur.
Vad gäller samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll (SSI) medför exemplen i kapitel 3:
Aspekter av oenighet eller motstridigheter
(Eftersom det finns olika sätt att minska
värmeförlusten i skolan, vilken är då den bästa
lösningen? Borde tidigare okända sätt att minska
föroreningar användas när den samhälleliga
produktionskostnaden är så pass hög?).
Resonerande. Oftast innehåller SSI–diskussioner
både informellt och formellt resonerande. När
elever pratar om deras perspektiv på en fråga
från deras vardagserfarenheter så använder
de vanligtvis det informella resonerandet. Det
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av ovisshet i och med oförmågan att påvisa
precisionen av mätinstrumentet. Att förutse
sociala konsekvenser, såsom huruvida unga
personer kommer att sluta röka för att de vet
den biologiska inverkan, eller huruvida personer
borde ha på sig kläder som renar luften – är
exempel på social ovisshet. Risker har att göra
med vad chansen är att en fara uppstår. Äldre
elever brukar kunna särskilja mellan relativ och
absolut risk, och också ha förståelse för hur
andra faktorer (annat än sannolikhetseffekten)
har en inverkan (3) .

Ovisshet och risker. Många SSIs medför en
uppskattning av ovisshet och risker. Studenter
bör uppmuntras att skilja mellan olika sorters
ovisshet. Att göra mätningar med en termometer,
exempelvis vid kontroll av temperatur i olika
delar av skolan (kapitel 3), bildas en viss grad

Ibland tar elever upp frågeställningar som de är
intresserade av att få svar på. Men det är mer
troligt att det är läraren som behöver stimulera
elevernas intresse för ett särskilt område. Det
kan göras genom bilder, video, nyhetsinslag eller
sociala medier som hänger ihop med elevernas
livssituation och omsorg. Mer information om
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
(SNI) finns i bilaga 1.

1
Levinson, R. (2006). Towards a Theoretical Framework for
Teaching Controversial Socio-scientific Issues. International
Journal of Science Education, 28(10), 1201-1224.
2
Sadler, T.D., Klosterman, M.L., & Topcu, M.S. (2011). Learning
science content and socio-scientific reasoning through
classroom explorations of global climate change. In Sadler,
T. (Ed.). Socio-scientific issues in the classroom. Dordrecht:
Springer, 45-78.
3
Levinson, R. (2011). How Science Works: teaching
controversial issues. In R. Toplis (ed.) How Science Works,
London: Routledge, 56-70.
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formella resonerandet handlar istället om att
skildra vetenskaplig kunskap genom konsistent
logik för att rättfärdiga en åsikt. Båda sorternas
resonerande är giltigt beroende på kontexten
och elever borde uppmuntras till att särskilja
mellan de två sorternas resonemang. Sadler
et al. (2011) (2) visar på att det finns bevis som
säger att engagerandet i SSI verkligen kan stötta
inlärningen av vetenskapligt innehåll. Samtidigt
blir inlärningen av ämnet ändå desto bättre ifall
eleverna har något eget intresse i det – ger extra
tillförlitlighet.

Natu rvete nsk ap och sam hälle i utb i ldning
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Steg 2: Utforskande —
(‘Ta reda på’)
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För att forskning och utveckling ska vara till
gagn både för och med människor, behövs
medborgare som kan delta, och känner sig
inkluderade, i vilka områden som ska fokuseras.
För att nå dit behövs ett undersökningsbaserat
lärande och kunskap om naturvetenskapens
betydelse för individ och samhälle.
Detta inkluderar tre perspektiv:

3.

Personligt (Vad betyder det för mig?);
Socialt (Vad betyder det för familj, vänner,
samhället?);
Globalt (Vad betyder det för omvärlden?).

Det tillvägagångssätt som följer med SSIBLramverket kommer att förklaras nedan
genom metodik för en undersökningsbaserad
undervisning.

Undersökningsbaserat lärande
(IBSE)
Undersökningsbaserat lärande innebär ett
pågående utforskande. Eleverna behöver
förmågor och kunskaper för att hitta evidens för
olika föreslagna lösningar på en autentisk fråga.
Dessa kompetenser är mångfasetterade eftersom
de innehåller samarbetsförmåga, förstå olika
aktörers synpunkter samt förmåga att genomföra
undersökningar.

Lärare kanske behöver stödja eleverna om de är
oerfarna av ett undersökande arbetssätt. Detta
kan göras genom att formulera en specifik fråga
för eleverna att utforska. Exempelvis kan lärare
genom att använda exemplet med en skolas
energiförluster i kapitel 3 ge eleverna i uppdrag
att hitta vilka platser de tror ger de största
värmeförlusterna i skolan under vintern, så att
de kan föreslå åtgärder som leder till bättre
isolering av området. Några möjliga angreppssätt
presenteras i Tabell 1, där läraren har förberett
ledtrådar som eleverna kan använda sig av i
undersökningen.
En distinkt aspekt av IBSE inom SSIBL är att det
handlar om öppna undersökningar som inte
förutbestämda, utan kan innehålla en rad olika
angreppssätt såsom experiment, kartläggningar
och debatter.

Närma sig SSIBL genom IBSE
När eleverna har uppmärksammat ett dilemma,
behöver de formulera en god forskningsfråga
för att göra en undersökning. Att formulera en
god forskningsfråga är inte en enkel uppgift
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1.
2.

Att göra undersökningar kan involvera allt från
att komma upp med idéer och testa dem till att
samla in och utvärdera data, vara medveten
om den osäkerhet som datainsamlingen och
tolkningen medför, samt att ta tillvara de nya
frågor som kan uppkomma när man reflekterar
över resultaten. Vid sammanställning av
evidensen, behöver eleverna beskriva hur dessa
hjälpt dem att besvara deras frågor.
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utan kommer att behöva stöttning från läraren.
Det som kännetecknar en forskningsbar fråga är
följande:
•
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•
•

Frågan är relevant för det tema eller
dilemma som ska undersökas;
Frågan är öppen och svaret är inte känt;
Den består av en fråga? (Till exempel: Vilket
skäl för att röka uppger niondeklassare i vår

•
•
•

skola för att röka?) (Notera att olika
grupper av elever kan driva olika typer av
forskningsfrågor - så länge varje grupp bara
försöker att besvara en fråga);
Frågan är tydlig och fokuserad;
Frågan är rimlig: den går att undersöka och
besvara inom avsatt tidsgräns;
Datainsamling kan göras för att besvara
frågan.

Fråga

Hur kan vi minska skolans energiförluster?

Hur det ska organiseras

Hur ska vi försäkra oss om att alla röster kommer till tals?
Vad tycker mina vänner att vi ska göra?
Hur ska vi bestämma vilket som är bästa förslaget?

Saker att tänka på

Var är bästa området att undersöka?
När ska vi göra mätningarna?
Vilken utrustning ska vi använda?
Ska vi göra mätningarna vid olika tidpunkter under dagen?

Insamling av information/
data

Hur ska vi protokollföra insamlade data?
Hur kan vi försäkra oss om att våra data är tillförlitliga?

Tolkning

Vad talar mätningarna om för oss?
Var sker de största energiförlusterna?
Vad kan vi göra för att förhindra detta?

Tabell 1 — Exempel på hur man kan stödja ett undersökande arbete
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Steg 3: Åtgärd —
(‘Agera’)
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Lösningarna på autentiska frågor måste
innebära en form av handling. Med handling
menar vi resultat som relaterar till den
ursprungliga frågan och leder till någon form
av förändring, eller att få relevant kunskap
eller förstå varför förändringar kanske inte är
önskvärda.
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Handlingar kan vara av olika slag, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att skapa en artefakt;
Att påverka viktiga organisationer eller
myndigheter;
Att producera undervisningsmaterial;
Att främja förändring inom organisationer, t
ex en skolas policy;
Att hålla ett forum för diskussion;
Att sätta upp ett drama för att illustrera ett
dilemma;
Skrivande som påverkar;
Posterpresentationer som initierar
diskussioner.

Att hitta en lösning kan leda till nya frågor, så
processen är cirkulär snarare än linjär (se Figur 2
och 3). Handlingar kan skapa ytterligare frågor,
så processen ska ses som en reflexiv spiral
snarare än som linjär.

Medborgarbildning
SSIBL stöder ungdomar i att fungera som aktiva
och kunniga samhällsmedborgare genom
medborgarbildning (CE). SSIBL engagerar
ungdomar i att fatta värdegrundade beslut
gemensamt, som de sedan kan vidta åtgärder
utifrån. I ett demokratiskt samhälle bör alla
intressenter kunna bidra, och därför bör SSIBLaktiviteter uppmuntra deltagande och dialog i
hela verksamheten. Allt från att komma på frågor,
att utföra en undersökning, föreslå lösningar och
vidta åtgärder.

Aspekter av CE inom SSIBL
Kärnan för CE i SSIBL är att delta kritiskt i
handling. Att delta i kritisk och konstruktiv dialog
är att:
•

•
•

•

Att argumentera för en ståndpunkt med
personligt engagemang genom att använda
förnuft och fakta;
Att lyssna uppmärksamt och hänsynsfullt till
vad andra har att säga;
Att vara öppen för att ändra ståndpunkt.
Om en annan deltagare för fram
en ståndpunkt med bättre och mer
välunderbyggda argument;
Att respektera andras synpunkter. Alla
deltagare har rätt att lägga fram sina
synpunkter och att bli hörda. Rasistiska,
sexistiska och homofoba uttalanden och
uttalanden som förminskar en deltagares
identitet och karaktär är varken respektfulla
eller inkluderande och har ingen plats i en
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•

•

Mer bakgrundsinformation om medborgarbildning
finns i appendix 3.

Sammanfattning

SSIBL operationaliserar RRI inom ramen
för utbildning. Det innebär lärande
genom att ställa autentiska frågor om
kontroversiella dilemman som uppstår
genom naturvetenskapens och teknikens
inverkan på samhället. Dessa frågor är
öppna, involverar deltagande av berörda
parter och syftar till lösningar som bidrar
till förändring.
SSIBL har tre huvudsakliga steg:
1.
Formulerande av autentiska frågor kring
kontroversiella dilemman (SSI) som
uppstår genom naturvetenskapens och
teknikens inverkan på samhället. (‘Fråga’)
2.
Utforskande: Integrering av
samhällsvetenskapligt och
naturvetenskapligt undersökande arbete
(IBSE) i syfte att undersöka dessa öppna
frågor. (‘Ta reda på’)
3.
Agerande: Formulera lösningar som kan
bidra till förändring. (‘Agera’)

Ruta 4 — Sammanfattning SSIBL
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konstruktiv dialog;
Var kritisk mot argument om det finns
sådant som du inte håller med om, liksom
om de bygger på otillräcklig evidens eller
osäkra premisser;
Uppmuntra passion och engagemang.
Deltagare som har ett mycket passionerat
och djupt engagemang för en viss
ståndpunkt kan ibland förhindra en
konstruktiv diskussion. Men med ett öppet
diskussionsklimat kan detta ofta skapa
en god effekt eftersom det hjälper andra
deltagare att reflektera djupare över sina
egna åsikter.
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3— SSIBL i
klassrummet
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Lore m
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När man använder SSIBL som pedagogiskt
verktyg kan en förenklad version av den
teoretiska modellen användas (Figur 3). Denna
modell använder de tre stegen: Fråga, Ta reda på
och Agera.

Nedan beskrivs aktiviteter för tre olika
åldersgrupper. Tabell 2 på sidan 35
sammanfattar de SSIBL-principer som ingår i
dessa aktiviteter.
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Utöver dessa steg är RRI: s huvudsyfte: önskvärt
för samhället, etisk acceptans och hållbarhet.

Fråga (SSI)

Önskvärt för samhället
Ta reda på (IBSE)

Etisk acceptans
Hållbarhet

Agera

Figur 3 — Enkel modell av SSIBL
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Genom diskussioner om sina experiment och
kopplingar till deras energianvändning i sina
egna liv och till planeten generellt inser de
att bränsleåtgången måste minimeras. Alltså
bestämmer de sig för att undersöka hur skolan
hanterar sin energianvändning så att skolan
kan hållas uppvärmd under vintern och sval på
sommaren. Deras undersökning sker i fyra steg:

1. Att minska en skolas
energiförluster

2.
De utför en undersökning som identifierar platser
som är kalla och dragiga på vintern eller heta och
obekväma på sommaren. (‘Ta reda på’)
3.
De söker efter information och utför enkla
experiment, t.ex. hur temperaturförlusten kan
minskas från en kopp varmt vatten genom att
använda olika typer av material för att täcka
koppen, för att minska energiflödet på vintern
och öka det på sommaren. (‘Ta reda på’)
4.
De utformar en broschyr för att föreslå hur
skolan kan bli mer energieffektiv utifrån vad de
har tagit reda på, bland annat genom att minska
användningen av ljus och datorutrustning och
diskutera detta med skolledningen vid skolans
energidag. (‘Agera’)

SS I BL i kl assru m m et

En klass barn på låg- eller mellanstadiet lär sig
om energi. De förstår energi som förmågan till att
utföra arbete och att få förändringar att ske. De
lär sig att energi kan påvisas genom processer
som involverar ljus, rörelse, värme, el, ljud. De vet
också att deras kroppar använder energi för att
få saker att ske, som att lyfta vikter, gå till skolan
och hålla värmen vid låga temperaturer. Intuitivt
förstår de tanken att de behöver mat för att göra
dessa saker men de är inte helt säkra på hur
maten spelar en roll i detta. Så de lär sig att mat
kan ses som ett bränsle i likhet med bensin, kol
eller gas; sådant som gör fordon att gå och håller
oss varma hemma. Genom observationer och
experiment ser de att inget händer med bränslen
om det inte finns vissa villkor: luftens närvaro och
en värmekälla.

1.
Utveckla en plan för att lösa frågan om
bränslehushållning i skolan. Deras övergripande
fråga blir: Hur kan vi undvika energiförluster i
skolan? (‘Fråga’)
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Detta integreras med undervisning om bränslen
och energiöverföring, till exempel:
•
•
•

Natu rvete nsk ap och sam hälle i utb i ldning

•
•

Exempel på energiflöden;
Bränslen behövs som utgångspunkt i ett
energiöverföringssystem;
Fossila bränslen behöver luft och en
värmekälla;
Värme flödar från regioner med höga till
låga temperaturer;
Energiflöden kan påverkas och därmed kan
man spara bränsle och minska kostnaderna.
2. Varför röker unga människor?

Anpassning till SSIBL
Var sker värmeförluster hemma respektive i
skolan? Hur kan vi ta reda på hur mycket värme
som förloras? Varierar värmeförlusten med tiden
på dagen? Vilka uppgifter kommer vi att behöva
samla in? Hur kan vi bäst representera och tolka
våra data (och därmed använda kunskaper och
färdigheter i matematik)? Vilka instrument ska
vi använda (till exempel värmekameror om de
finns)? Hur ska vi presentera våra data? Hur kan
vi veta att våra data är korrekta och pålitliga?
Hur kan vi omsätta våra data i besparingar
när det gäller bränslehushållning och i bättre
lärandemiljöer för eleverna?
Eleverna kan undersöka hur byggnader som liknar
deras skola är isolerade. Hur prioriterar vi sätt att
minska energiförluster? Vilka resurser behöver vi?
Hur kan vi använda vår evidens för att övertyga
skolledning och skolhuvudmän att tillhandahålla
dessa resurser? (Se även Tabell 2).

Rökning bland tonåringar är ett problem, till
exempel i Sverige, särskilt bland unga kvinnor.
Eleverna kan lära sig om:
•
•
•
•

•

Bronkernas och lungornas roll och hur deras
struktur är anpassad till deras funktion;
Andningsmekanismer (rörelsen i
revbenskorgen och mellangärdesmusklerna);
Betydelsen av syre för cellmetabolismen och
behovet av att avlägsna koldioxid;
Diffusion av syre och koldioxid
över lungmembranen över
koncentrationsgradienter;
Hur blodet transporterar gaser till och från
celler.

Som en del av lektionen om passage av
O 2 /CO 2 visas eleverna en rökmodell (Figur
4) som visar effekterna av rökning. De kan
till exempel diskutera i vilken utsträckning
denna modell representerar vad som sker på
lungans yta, likheterna och skillnaderna mellan
bomullen i modellen och lungor, lungans yta,
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dess tvättsvampartade textur, hur långt tjära
fläckar ytan av lungorna och bronkernas roll vid
inandning och utandning.

Anpassning till SSIBL
Eleverna kan undersöka hälsoeffekterna
för ungdomar av rökning, riskfaktorerna
(sannolikheten för att få en allvarlig lungsjukdom
i kombination med dess allvarliga konsekvenser)
och om huruvida e-cigaretter är ett bra alternativ
för unga som har utvecklat nikotinberoende.
Efter att ha sett demonstrationen och förstått
de biologiska effekterna kan eleverna diskutera
hur mer kunskap skulle påverka sina kamraters
rökvanor.

Baserat på sina undersökningar utarbetar
eleverna en affisch som kan visas på en
framträdande plats i skolan. Den information de
samlar in kan också påverka undervisningen om
riskerna med rökning. Se även Tabell 2.

Detta exempel är baserat på ett projekt med en
klass 17-åringar som läste kemi. Sammanhanget
för denna aktivitet var en tidningsartikel (4) som
en student tog med under en lärarfortbildning vid
University College i London. Artikeln förklarar hur
luftföroreningar kan minskas genom att man bär
kläder som renar luften.
Katalytisk klädteknik sammanför flera olika
områden i kemi. Denim-jeans rengörs i ett
tvättmedel som innehåller nanopartiklar av
titandioxid, TiO 2 , som har fotokatalytiska
egenskaper. Dessa partiklar av titandioxid
reagerar med flytande vatten och luftens
vattenånga i närvaro av ljus (därav den
fotokatalytiska förmågan), och producerar
en viss typ av molekyler, fria radikaler, som är
extremt reaktiva (eleverna hade tidigare läst
om fria radikaler i kemi när de lärde sig om
sönderdelning av kolväten) och kan reagera med
giftiga NO x -partiklar i luften, och omvandlar dem
till relativt ofarliga föreningar.

SS I BL i kl assru m m et

Eleverna kan utforma en anonymiserad
undersökning för att ta reda på hur många av
deras kamrater som röker, varför de som röker
gör det och deras åsikter om passiv rökning. De
kan arbeta i grupper för att utforma och testa
frågeformulär som de kan skicka till kamrater,
t.ex. med hjälp av Survey Monkey. De kan också
samla in data för att ta reda på kopplingen
mellan rökning och sjukdomar senare i livet,
såsom emfysem och lungcancer.

3. Miljöförbättrande kläder
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Detta är särskilt fördelaktigt eftersom
nanopartiklarna kan fästa på jeansen och genom
sin litenhet ger de en stor yta, vilket bidrar till att
påskynda den kemiska nedbrytningen av NO x föroreningar ännu mer. Dessutom har titandioxid

många andra fysikaliska och kemiska egenskaper
som har betydelse i vardagen (till exempel i
tandkräm, konfekt, solskyddsmedel, kosmetika
och bakning).

Luftflödets riktning
Bomull

Till pump

Gummislang

Antänd cigarett

Cigaretthållare

Universalindikator

Figur 4 — Modell av rökning
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Titandioxid och dess roll i katalytiska kläder ger
inte bara ett fascinerande sammanhang för
fotokatalys, reaktioner med fria radikaler och
nanokemi, utan också för att ta reda på hur
effektiva katalytiska kläder kan vara vid rening av
luften och hur kostnadseffektiva de kan vara. Till
exempel blir en viktig fråga: hur många människor
skulle behöva bära katalytiska kläder för att
minska NO x -nivåerna signifikant? Detta kan
undersökas genom att använda sekundärdata.
Och kan det finnas biverkningar?

4
Nyhetsartikeln kan laddas ner från: https://www.
theguardian.com/sustainable-business/sustainable-fashionblog/clothes-tackle-city-pollution-laundry-additive. För
annan användbar bakgrundinformation om katalytiska
kläder se: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/
catalytic-clothing-purifying-air-goes-trendy/
5
https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/sierraleone-crossroads-seizing-chance-benefit-mining

Frågan debatterades sedan med hela
årsgruppen. Eleverna kände att fördelarna
med titandioxid var för viktiga att förloras men
beslutade att varna lokala miljögrupper om
effekterna av produktionen.
Tabell 2 på nästföljande sida sammanfattar
dessa SSIBL-aktiviteter.
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Kampanjen och utredningen tog en annan
riktning när en elev som undersökte tillverkningen
av titandioxid upptäckte att den utvanns i
Sierra Leone i form av mineralen rutil. Genom
att titta på webbplatser upptäckte han något
som inte nämndes i huvudlitteraturen och
som var kontroversiellt: att processen med att
extrahera rutil fördrivit många lokala människor
och att brytningen försämrade miljön för
lokalbefolkningen i Sierra Leone, utan att de
kunde dra nytta av den (5) . Om den lokala miljön

i Sierra Leone skulle skyddas och till och med
förbättras genom brytningen, skulle priset på
rutil gå upp enormt. Den här informationen
ledde då studenterna till att ta upp en ny fråga
i sin undersökning: Överväger fördelarna med
titandioxid över skadeverkningarna? Om inte,
hur kan katalytisk klädteknik motiveras? Eleverna
arbetade med en kontroverskartläggning (bilaga
2) för att identifiera relationer mellan olika
intressenter: gruvföretagsledare, gruvarbetare,
Sierra Leones regering, fruktbönder som fördrivits
genom brytningen, forskare i kemi, kläddesigners,
tvättmedelstillverkare, miljöaktivister, rutilmineralet, klädesplagg.
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Naturvetenskapligt
innehåll

Ta reda på

Handla

Önskvärt för samhället

Etisk acceptans

Hållbarhet

Var sker de största
värmeförlusterna I
skolan? Vad kan vi göra
åt dessa?

Bästa sättet att mäta
värmeförluster: samla
in korrekt data; tolka
data; isoleringens
effektivitet; forskning
om energibevarande i
byggnader.

Presentera information
till skolhuvudmän
och skolledning om
värmeförluster och sätt
att komma till rätta med
problemen. Formulera
budskapet på lämpligt
sätt för att övertyga
beslutsfattare.

Identifiera
kostnadseffektiva sätt
att öka komfort och
välbefinnande för skolans
elever.

Konsekvenser av
handlingar för att
förbättra förutsättningar
för lärande och för att
maximera fördelarna för
alla parter.

Minskad
bränsleförbrukning.

Känner våra kamrater till
hälsoeffekterna av att
röka? Vad tycker de om
passiv rökning? Vilka är
de viktigaste budskapen
att ta upp med ungdomar
i biologi?

Sammanställning
av en vetenskaplig
undersökning; tolka
resultaten; utforska
förhållandet mellan
kunskap om effekter av
rökning och beteende;
alternativ till rökning.

Gör en affisch för att
informera kamrater
om rökning; förhandla
om en plats för
affischen i skolan; öka
medvetenheten bland
lärare och elever om att
diskutera effekter av
rökning.

Hänsynsfulla sätt att
öka medvetandet om
hälsoeffekter av rökning.

Sätter igång en
diskussion om hälsofrågor
utan att avslöja känslig
information.

Hälsofrämjande.

Fråga

Energiövergångar,
bränslen, minskad
bränsleåtgång, isolering,
bilder från värmekamera,
datainsamling, urval.

Varför röker unga människor?

Lungans struktur
och anpassning,
andningsmekanismer,
gasdiffusion, blodets
roll i syre- och
koldioxidtransport,
cellmetabolism,
modellering av effekterna
av rökning.

Tabell 2 — Sammanfattning av SSIBL-aktiviteter
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Minska en skolas energiförluster
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Naturvetenskapligt
innehåll

Fråga

Ta reda på

Handla

Önskvärt för samhället

Etisk acceptans

Hållbarhet

Hur kan vi öka
medvetandet om
miljöförbättrande kläder?
Vilka är förutsättningarna
för miljöförbättrande
kläder att göra skillnad?
Vilka påverkas av
brytning av titandioxid?
Vilka är de bästa sätten
att hantera de etiska
problemen?

Användning av
sekundärdata för att
utvärdera effekterna
av att bära kläder med
katalytiska egenskaper,
och hur kan användandet
av dessa skalas upp?
Identifikation av
värdekonflikter och
intressepositioner
kopplade till produktion
av katalytiska kläder.

Att diskutera kontroversen
om gruvdrift med lokala
miljögrupper, baserat på
fakta som de har samlat
om produktion och
fördelar/nackdelar med
titandioxid.

Användning av produkter
som kan förbättra
luftkvalitet.

Tar hänsyn till fördelar
och nackdelar för alla
inblandade parter
och belyser ojämlika
produktionsförhållanden.

Sociala och ekonomiska
förutsättningar för
miljömässiga vinster.

Miljöförbättrande kläder

SS I BL i kl assru m m et
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Fria radikaler,
fotokatalys, nanokemi,
NO x –föroreningar.
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Bilaga 1—
Uppmärksamma autentiska frågor
om SSI: ‘Fråga’
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Lore m
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Följande ”scenariomaskin”, utvecklad av teamet
i Nijmegen, kan vara användbar vid val av
scenarion lämpliga för SSIBL (Figur S1).
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Har vi ett passande scenario?
Nej

Nej

Relaterar det till
elevers vardagsliv?

IN

Kan det undersökas
av elever?

Ja

Ja
Handlar det
om aktuell
naturvetenskaplig
forskning och
innovation?

Innehåller det
olika perspektiv av
samma vikt?

Ja

Ja

Nej
Har det samhällelig
relevans?

Nej

Är det en
kontroversiell och
öppen fråga?

Ja
Nej

Figur S1 — Scenariomaskin för SSIBL

Ja

UT
Nej
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Artikelns tema

SSI

Biologi

Vaccination i det holländska bibelbältet; gravida kvinnor,
resande och Zika-virus; Ebola och reserestriktioner;
djurförsök.

Rökning och hälsoeffekter

Rökning, lagar och förordningar; värdet av mänskligt liv
(sjukdomar vs. medicin); sjukdomar och livsstil.

Matbrist år 2050

Vilka lösningar skulle kunna säkra matförsörjningen i
framtiden?

Stamcellsforskning

Att rädda liv med hjälp av stamceller, men vissa kan anse
det oetiskt. Ska vi fortsätta att använda stamceller?

Användande av svampar mot
växtsjukdomar

Kan vi – och ska vi – genförändra en svamp så att den
ändrar sitt sätt att leva för att passa våra behov?

Användande av genterapi mot Alzheimers
hos möss

Djurförsök. Användande av genterapi. Effekter av
Alzheimers.

Coca cola använder lobbying för att
påverka hälsolagstiftning

Ska stater förbjuda lobby-verksamhet från multinationella
företag när det är frågan om ohälsosamma effekter av
produkter?

Tabell S1 — Nyhetsartiklar om SSI valda av lärarstudenter vid Utrecht universitet
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Vaccination och hälsofrågor

43

Biologi, Matematik

Tonåringar röker och dricker när
föräldrarna inte är hemma

Användande av skadliga substanser och hälsofrågor.

Natu rvete nsk ap och sam hälle i utb i ldning

Kemi

Användande av gamla däck som
underlag för idrottsplatser

Bildäcken innehåller PAH (polycykliska aromatiska
kolväten) vilket är en cancerogen.

Kissa i havet

Varför tror vissa att det är skadligt att kissa i havet? Vad
säger vetenskapen?

Kemi, Biologi

Plaster funna i djuphavsfisk

Ska vi fortsätta använda plaster som inte är biologiskt
nedbrytbara?

Höga koncentrationer av
bekämpningsmedel i müsli och andra
flingor

Vilka är hälsoeffekterna av att få i sig höga koncentrationer
av bekämpningsmedel via maten? Ska detta fortsätta?

Kemi, Biologi, Astronomi

Partiklar i atmosfären på Mars

Partiklar i Mars atmosfär kan orsaka Alzheimers. Kommer vi
någonsin att kunna leva på någon annan planet än jorden?
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Samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll från nyhetsmedia
Tabell S1 visar exempel på nyhetsartiklar valda
av lärarstudenter vid Utrecht universitet i
Nederländerna, vilka SSI de berör, vilka frågor
som uppstår och vilka ämnesområden de kopplar
till.

Tillvägagångssätt för att presentera
scenarier för SSI

Exempelaktivitet: Stimulera intresset
En viktig utmaning med SSIBL är att stimulera
elevintresset. Där elever inte redan har angelägna
frågor eller dilemman, kan användande av

Se: https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/04/stpauli-pees-back-hamburg-red-light-district-revenge
7
Se exempelvis: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28527/

Exempel på andra sätt att lyfta dilemman kan
hittas online (7) .
E-cigaretter är ett ämne som har väckt stort
intresse inom media, där experter tar upp olika
synpunkter på det. Det här kan engagera unga
människor som själva funderar kring för- och
nackdelar med användandet av det. Fastän
e-cigaretter är förbjudna i delar av Storbritannien
och Europa så finns det några myndigheter som
ändå anser att det är ett bra sätt för folk att sluta
röka, se exempelvis Professor David Nutts artikel
(8) i The Guardian i oktober 2016.

8
Se: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/
oct/14/vaping-saves-lives-madness-ban-smokers-cigaretteskill
9
Se: http://www.engagingscience.eu/en/2015/10/13/
electronic-cigarettes

Rubriken “Vaping saves lives. It’d be madness
to ban it” är den sortens rubrik som kommer att
framkalla diskussioner när myndigheter förbjuder
det. Det finns användbara resurser vad gäller
e-cigaretter i ENGAGE-aktiviteterna (9) .

Bi l aga 1

6

media vara en strategi för att öka intresset och
få igång diskussioner. Det här exemplet kommer
från en kompetensutvecklingskurs i SSIBL i
nanoteknik från Malmö högskola. Ultra Ever Dry
är ett bra exempel på ett nanomaterial som är
hydrofobiskt, och kan användas för att motverka
anti-socialt beteende. Ett av dess ovanligare
tillämpningsområden är i red light-distrikten i
St. Pauli, Hamburg, där flertalet av väggarna är
täckta i Ultra Ever Dry. När berusade festprissar
kissar mot väggen, studsar deras urin direkt
tillbaka på dem, vilket avskräcker från fortsatt
dåligt beteende. Den här produkten används
nu i andra städer (6) . Frågan är om det här kan
vara ett medel att undvika byggandet av mer
passande offentliga toaletter?
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Kortspel
Det finns ett antal online-spel som kan
laddas ner som är till god hjälp för att
uppmuntra och engagera elevers tänkande
kring samhällsvetenskapliga frågor med
naturvetenskapliga och tekniska dilemman. De
som framförallt är passande för äldre elever är en
serie konversationskortspel från Democs som kan
hittas online, med en creative common-licens (10) .
Kortspel som stimulerar diskussioner om aktuella
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
kan laddas ner via PlayDecide (11) .

Concept cartoons
Concept cartoons är ett annat sätt att stimulera
diskussion kring kontroversiella ämnen; se
exempel i Figur S2. Studenter och lärare kan
också göra sin egna concept cartoons genom
att skapa pratbubblor med olika synsätt runt ett
särskilt scenario.

10
Se: http://www.edinethics.co.uk/enhancement/ethentechdemocs/democsgame.htm
11
Se: http://www.playdecide.eu/about.html

Strukturerande frågor för undervisning
av dilemman
Universitetet i Utrecht använde sig av en
modell för att planera undervisning av
undersökandebaserat lärande genom
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
i sin lärarutbildning. Frågorna i Tabell 2 har
modifierats för användning tillsammans med
elever. Exemplen från kapitel 3 har använts för
illustration.
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Om du står på
huvudet kommer
dina fötter inte få
något blod

Din hjärna kommer
att få för mycket blod

Det gör ingen skillnad
för varken ditt hjärta eller
din blodcirkulation
Ditt hjärta måste
slå hårdare

Bi l aga 1

Figur S2 — Exempel på concept cartoon
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Frågor

Fall A

Fall B

Fall C

Vad handlar
kontroversen i fallet
om?

Energisparande i
skolan.

Rökning bland unga.

Att hantera
luftföroreningar.

Vilka intressenter är
involverade (vad är
deras intresse?)

Skolelever (som behöver
sund studiemiljö);
skolledningen
(ansvarar för
uppvärmningskostnad);
lokal myndighet
(regleringar vad gäller
byggnadskonstruktioner).

Elever (nikotinberoende,
vad kan vi göra åt det,
vad är alternativen?);
lärare (hur berör vi
ämnet på ett varsamt
sätt enligt läroplanen?);
skolledningen (vad
hör till skolans
policy?); föräldrar
(vilken information
hjälper oss?);
sjukvårdspersonal
(information om
elevattityder);
tobaksindustrin
(avkastning,
anställning); regeringen
(skatt mm).

Elever (åtgärder mot
luftföroreningar,
relevant
naturvetenskap);
miljöorganisationer
(formulering av en
policy ur en lokal-,
nationell- och
ungdomskontext);
lokala samhället (sätt
att minska föroreningar
lokalt och praktiskt
sett); lärare (kopplingen
till kemins läroplan).

Tabell S2 — Modell för att förbereda för olika SSIBL-aktiviteter
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Relevant
naturvetenskap

Värmeflöde;
ledningsförmåga;
temperaturmätning.

Respiration;
andningsapparaten;
diffusion av gaser.

Katalysatorer; organisk
kemi; nanomaterial.

Vilka frågor kan
lyftas? Vilka frågor
väcker innehållet
som dina elever
sedan kan
undersöka?

Vilka områden i skolan
’läcker’ mest vad
gäller värmeflödet?
Hur kan vi hålla skolan
varmare på vintern och
kallare på sommaren?
Hur kan vi spara på
bränsleförbrukningen?

Vad är de biologiska
konsekvenserna
av rökning? Vilka
adjektiv använder
tobaksindustrin för att
göra cigaretter mer
tilltalande? Varför röker
unga människor? Vilka
är de bästa sätten att
hjälpa unga sluta röka?

Hur minskar
användandet av
ekologiska kläder
miljöpåverkan? Hur
effektivt är det med
eko-märkta kläder?

Att lyfta frågor i informella
sammanhang

•
•
•

Yngre elever besökte ett gammalt kraftverk för
att lära sig om olika sätt att generera elektricitet.
Lärarna, som introducerats till SSIBL- ramverket,
använder sig av det för att planera aktiviteter om
hur elektricitet genereras. Genom samarbete och
upplevelsebaserat lärande, inklusive studiebesök
till Energy Discovery Centre (EDC) i Tallinn,
Estland, planerar lärare lektioner och diskuterar
frågor med eleverna inför museibesöket, såsom:

De här frågorna får barnen att fokusera
problemet i huvudfrågan: Hur bör elektricitet
produceras i Estland?

Bi l aga 1

Exempel på hur forskningsfrågor kring elektricitet
kan genereras genom ett museibesök

Bör människorna själva få bestämma vilken
energikälla de vill använda?
Hur tas beslut vad gäller energiförsörjning?
Borde barn få ha en åsikt i att fatta dessa
beslut?
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Barn uppmuntras att ställa frågor hemma om
hur deras elektricitet genererats. De diskuterar
i grupper olika tillvägagångssätt för hur de kan
minska energikostnaden i hemmet och hur de
kanske kan använda alternativa källor.

Natu rvete nsk ap och sam hälle i utb i ldning

De får reda på olika möjliga energiöverföringar,
t.ex. via turbinexperiment, relationen mellan
rörelse och att generera elektricitet (Bild S1),
samt också lära om historiska skeden inom
energiproduktion.

Bild S1 — Barn undersöker kopplingen mellan rörelse och att generera elektricitet
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Bilaga 2—

Utforskande: ‘Ta reda på’

52
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Kartläggning av kontroversen/dilemmat
Att kartlägga en kontrovers innebär
ett sätt att organisera olika perspektiv
av en samhällsvetenskaplig fråga med
naturvetenskapligt innehåll så att kopplingarna
mellan naturvetenskapliga, tekniska,
samhälleliga, etiska, politiska och lagliga
aspekter kan diskuteras. De tillåter också
deltagarna att reflektera kring påverkan på
en personlig, samhällelig och global nivå.
Komponenterna i kartläggningen kan vara
humana eller icke-humana och kallas för aktörer.
Aktörer kan vara såväl organisationer som
individer.

ne
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Who truly
b enefits?

Skriv ner dilemmat i mitten av ett A3-papper. Skriv
(exempelvis på ’Post-It’ lappar):
•
•
•
•

Intressenter (aktörer) och deras intresse;
Deras åsikter och argument;
Värderingar du kan identifiera;
Försök att sammankoppla dem med hjälp av
pilar.

Is th ei r inte
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Figur S3 nedan visar ett arbete gjort av
israeliska deltagare som organiserat en
kontroverskartläggning över immunisering.
Samtidigt som immunisering fokuserar på
förebyggandet av dödliga infektionssjukdomar så
kan det inte hållas isär från de läkemedelsföretag
som producerar vaccinet (där vaccinet i sig
självt är en aktör eftersom det lockar forskare,
patienter, doktorer och läkemedelsföretag till ett
särskilt slags förhållande). När en aktör förändrar
eller influerar ett samband så har det en inverkan
på alla övriga aktörer.

Physicians

eutical
Pharmac
s
companie

Figur S3 — Kontroverskartläggning över immunisering
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En ny regering kan, exempelvis, ändra
finansieringsstrukturen för medicinproduktionen
vilket påverkar vilka som blir vaccinerad
och huruvida detta prioriteras över andra
hälsoproblem. Att samarbetandes organisera en
kartläggning hjälper deltagarna att diskutera
ämnet, diskutera en särskild aspekt eller nivå
av kontroversen och också att fokusera på
undersökningsfrågor.

Exempelaktivitet: modellering
Den här aktiviteten användes av kollegor i
universitetet i Porto för att studera hälsorisker
orsakade av nikotin- och alkoholberoende. I den
här aktiviteten används kräftdjuret Daphnia
magna som ett modellsystem för att upptäcka
effekter av nikotin och alkohol. Daphnia är
ett litet skaldjur med ett halvgenomskinligt
exoskelett, vars hjärtslag enkelt kan räknas under
ett mikroskop.

Livscykelanalys
Som resultat av samtalet kring riskerna med
nanoteknik på en kompetensutvecklingskurs
vid Malmö högskola bestämde sig en
av lärarstudenterna för att göra en
livscykelanalys av nanomaterialet Ultra-Ever
Dry vars hydrofobiska egenskaper har många
tillämpningsmöjligheter på både samhälls- och
hushållsnivå. Ett utfall av livscykelanalysen var
att generera en karta som sammankopplade olika
intressenter (Figur S4). Det här hjälpte deltagarna
att identifiera både intressenterna samt för – och
nackdelar med tekniken, speciellt vad gäller vad
som är etiskt acceptabelt för produkten, dess
sociala önskvärdhet och hållbarhet.

12
Se exempelvis: E-chalk (http://www.echalk.co.uk) och PHET
(https://phet.colorado.edu), som ger exempel på SSIBLaktiviteter inom olika naturvetenskapliga områden.

Modeller är representationer av system som
tillåter forskare att förutse effekter, men
det är viktigt att skilja mellan modell och
verklighet. Modeller är förenklingar som kan
presentera olika aspekter av samma fenomen.
Exempelvis Bohrs atommodell hjälper elever
att förstå elektronöverföringen men ger inte en
3D-orientering av omloppsbanan på det sätt som
omloppsbanemodellen gör. Skelett visar leders
positioner och kan påvisa viss frihet i rörelser
men för att få en mer heltäckande förståelse för
rörelsemönster behövs en komplettering av andra
representationer såsom medicinska bilder som
visar muskelfästen och videos som demonstrerar
en människa som går. Ett bra första sätt att
undervisa mindre barn om modeller är att visa
dem en 3D-modell av en blomma eller ett djur och
be dem förklara skillnaderna mellan modellen och
den riktiga versionen. Det finns en ökande mängd
exempel på online-simulationer (12) som gör det
möjligt för elever att förklara fenomen, göra
grundantaganden och lösa problem – så länge de
håller i minnet att modellerna är förenklingar och
att variablerna är reducerade.
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Konsumenter
De som gynnas av nya
mediciner, material, osv.
med stor tilltro till forskning
och nanoteknik.

Forskningsgrupper
Formade i relation till
handen som matar
dem, beroende av
forskningsfinansiering.

Politiker
Sverige ligger i framkant
inom nanoteknik, möjlighet
att tillhandahålla
omröstningar.

Investerare
Vill ha avkastning på
investeringen.

Media
Vänder seglen efter vinden.
Gillar både scoop och
skandaler/alarm.

Fördelar

Nanoteknik
Nackdelar
Forskare
Även om det finns argument
som talar för, måste forskare
ta med risker i beräkningen.

Allmänheten
Uttrycker oro inför riskerna
som eventuellt följer med de
innovativa teknikerna.

Miljöaktivister
Experter inom sitt område
som lägger fram rimliga
farhågor.

Utkonkurrerade företag
Förlorar konsumenter ifall
bättre alternativ kommer ut
på marknaden.

Figur S4 — Att kartlägga intressegrupper för produkter med nanoteknik
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Politiker
Beslutsfattare som måste
göra svåra val.
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Stora klimatfenomen såsom växthuseffekten kan
demonstreras till exempel genom att använda
plastflaskor för att efterlikna förutsättningar inuti
ett växthus (se exempelvis ’The greenhouse effect
-1’ i The Royal Society of Chemistry’s Classic
Chemistry Demonstrations).
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Exempel på aktivitet: risker och osäkerhet
En viktig aspekt av SSIBL är att förstå risker
och osäkerhet. Inom klimatforskning är dessa
begrepp avgörande faktorer eftersom oavsett
handling så involverar det osäkerhet och
okända risker. Risker kan formellt förstås som
sannolikheten att någonting kommer att ske
och dess påverkan. Så medan sannolikheten att
en tsunami förekommer på en specifik plats är
väldigt låg skulle dess påverkan vara väldigt stor.
Å andra sidan tenderar man att inte tänka på
vanliga händelser såsom att snubbla eftersom
det händer med hög frekvens men dess påverkan
är vanligtvis låg. Att uppskatta risker är i sig
osäkert. Även om det finns argument som säger
att risker kan mätas på ett objektivt sätt genom
att sammanställa relevant statistik, måste nästan

13
Klicka för en artikel om det här: http://news.
nationalgeographic.com/news/energy/2014/11/141111-solarpanel-manufacturing-sustainability-ranking
14
Se: https://understandinguncertainty.org/view/animations

alltid personliga och samhälleliga faktorer räknas
in. Exempelvis anses att flyga flygplan innebära
låg risk för personskador. Men vissa människor är
så oroliga över det att flygning kan vara skadligt
för deras hälsa och därför måste även det tas in i
beräkningen av riskerna.
Varje handling gentemot miljön innebär vissa
risker. Några av de här riskerna är kanske inte
lätta att se. Till exempel har inte användandet
av solpaneler som ett sätt att överföra ljusenergi
från solen till att generera elektricitet någon
uppenbart skadlig påverkan. Likafullt kräver
tillverkningen av solpaneler stora mängder energi
och dess material för produktionen kan ha giftiga
sidoeffekter, särskilt när de har tillverkats billigt
(13) . David Spiegelhalters webbsida förser elever
och lärare med animationer att diskutera risker
och osäkerhet (14) . Ett samarbetsprojekt mellan
lärare och forskare kring risker är http://www.
riskedu.se/

Att kommunicera upptäckter
En betydelsefull aspekt av SSIBL handlar om
att agera för förändring där något upplevs
vara ett problem. Elever borde därför ägna tid
åt att stärka sina argument för att övertyga
intressenter som kan få saker att hända. Viktigt/
Något att tänka på är att:
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•

•

•
•
•

•

Använda rätt hjälpmedel för att
lägga fram sin sak: affischer, kortfilm,
dramapresentation, tidningsartikel,
lobbyverksamhet.
Presentera evidens. Att presentera underlag
och information så att det bildar ett
underbyggt argument.
Resonemang. Att presentera sakliga och
övertygande resonemang för sin sak.
Föreslå alternativ till Att inget händer.
Sammanhang. Är argumenten konkreta,
framlagda en åt gången och följer de en
logisk ordning.
Håll det kort och koncist.

Bi l aga 2
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Bilaga 3—
Medborgarbildning
(Citizenship Education, CE)
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61

Att närma sig SSIBL genom
medborgarbildning

1.

Några bra exempel på sätt att undervisa för
medborgarbildning kan hittas online (15) . De
här källorna består av SSIBL- aktiviteter som
förespråkar grupp- och samarbete.

2.
3.
4.
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Linjeövning
När deltagarna har orienterat sig och tagit
ställning i ett dilemma, så placerar de sig själva
längs en tänkt linje, där de olika ytterligheterna
är presenterade. De placerar sig beroende på i
vilken utsträckning de håller med eller inte håller
med om en fråga (Figur S5). Det här exemplet är
från en workshop på det tekniska universitetet i
Cypern, och gäller användandet av antibiotika
bland boskap.
Hur deltagarna positionerar sig själva längs med
linjen stimulerar till diskussion. Till exempel kan
personer som ställt sig nära varandra förhandla
kring vem som starkast håller med eller tar
avstånd från någon av ändpunkterna. De som
placerat sig på olika ändar av spektrumet kan
arbeta i grupper för att vidareutveckla vilka
åsikter som mest skiljer sig från varandra. Ett sätt
att främja utvecklande samtal är:

5.
6.

Be två deltagargrupper (grupp A och B) på
endera ändar av åsiktslinjen att reda ut
sina meningsskiljaktigheter;
Båda grupperna får tid att förbereda sina
argument;
Grupp A får sedan tre minuter på sig att
presentera sin ståndpunkt;
Grupp B lyssnar och måste sedan
presentera grupp As ståndpunkt,
med inlevelse, tillbaka till grupp A,
förhoppningsvis med starkare evidens och
uppbackning av argument;
Rollerna byts;
Först när båda grupperna har försäkrats
om att deras åsikter är förstådda, får de
börja diskutera olikheterna.

Det här förespråkar ett aktivt lyssnande och
användandet av evidens och logiskt tänkande i
en diskussion. Den här övningen kan förstärkas
ytterligare genom att introducera en rationell och
en emotionell axel på dilemmat, något som Van
der Zande (2012) kallat ’Argument i rörelse’ (16) .
Under den här uppgiften representerar de fyra
hörnen av klassrummet ’för ståndpunkten - med
hjärtat’, ’emot - med hjärtat’, ’för med hjärnan’
och ’emot med hjärnan’ (Figur S6). Deltagarna
väljer plats i rummet som motsvarar deras åsikt
i det yttrande som presenterats; (för eller emot)
och även varför de kom fram till den här åsikten
(hjärta eller hjärna). Poängen är att deltagarna
ska kunna ’se’ de olika ståndpunkterna, ställa
frågor till varandra och kunna få ångra sig och
byta plats. Deltagare ska också kunna gå till olika
delar av rummet för att tänka på argument som
förespråkar den positionen, på så sätt reflekterar
de kring andras åsikter.
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Det bästa sätta att hålla
populationen av djur på en
lantgård friska är genom
användande av antibiotika.

Det är bäst att enbart
bruka antibiotika när det är
absolut nödvändigt.

Jag ställer mig helt emot
storskalig användning av
antibiotika. I det långa
loppet kommer det göra mer
skada än nytta.

Figur S5 — Linjeövning

15
Den här uppgiften har omarbetats från Association for
Citizenship Teaching i samarbete med National Citizen
Lärarpresentationer av intressebaserade perspektiv på

uk/resource/ncs-key-stage-3-curriculum-activities). En

ämnet antibiotika bland boskap (t.ex. ur en bondes synvinkel,

annan källa som uppmuntrar till gruppdiskussioner och

statens förvaltningsorgan, oroade forskare) med en empirisk

argumentationer hittas på: https://www.pstt-cpd.org.uk/ext/

inställning till uppgifterna kan hittas på: https://youtu.be/

cpd/argumentation/unit1.php

kuGOJ7mXEFM.
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För

Emot

För

Emot

Figur S6 — Argument i rörelse organiseras i klassrummet

16
Zande, P.A.M. van der (2012). Beweegredeneren, een
werkvorm bij dilemma’s in de klas. Se också: https://elbd.
sites.uu.nl/2017/07/28/beweegredeneren-een-werkvorm-bijdilemmas-in-de-klas/
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Klargörande av värderingars betydelse

Att agera

När scenariot för ett problem är beskrivet,
kan eleverna använda sig av en moralisk/etisk
matris anpassad från Mepham (2005) (17) som
kartlägger olika intressenters synvinklar gentemot
tre huvudetiska principer. Dessa principer är:

Under SSIBL – aktiviteter kommer det situationer
när en klass eller grupp vill diskutera handlingar,
eftersom de kommit fram till en eller flera
lösningar. Hur det görs beror på huruvida
uppgiften har genomförts av en grupp med fyratill fem deltagare; ett antal grupper som arbetat
med olika aspekter av problemet, eller som en
helklassuppgift. Även om problemet är identifierat
av enbart en grupp så kan hela klassen diskutera
sin syn på vilka handlingar som bör vidtas. Varje
elev kan få föreslå en åtgärd, som den skriver på
en lapp och lägger i en låda. Läraren sorterar
åtgärderna i olika kategorier (där några förslag
troligen överlappar varandra). Klassen delas
sedan in i två grupper. (Om det är ojämnt antal
elever i en klass kan en elev utses till tidtagare
eller medhjälpare). Klassrummet arrangeras så
att två cirklar av stolar bildas, där deltagare på
den inre cirkeln tittar på dem i den yttre.

•

•

•

Välmående: Med respekt för de inblandade
deltagarnas åsikter och för att göra så lite
skada som möjligt på dessa.
Autonomi/Självbestämmande: Med respekt
för individers rättigheter (oavsett humana
eller icke-humana) att handla och leva som
de själva föredrar.
Rättvisa: Att agera på ett just och rättvist
sätt.

I de olika rutorna i tabellen ska eleverna beskriva
sina synpunkter utifrån de etiska principerna. Det
exempel som presenteras i Tabell S3 är plockat
från användandet av antibiotika bland boskap.

Läraren delar sedan ut papper som beskriver
en eller två möjliga åtgärder till varje elev i
innercirkeln. De diskuterar sedan den möjliga
åtgärden med eleven som sitter mittemot dem
i den yttre cirkeln i två minuter. Därefter flyttar
eleverna i den yttre cirkeln ett säte åt vänster.
Diskussionerna fortsätter på så vis med olika
elever i tre till fem interaktioner beroende på
antalet åtgärder som finns presenterade. Efteråt
samlas klassen ihop och rapporterar vilket
förslag till agerande de föredrar.

Mepham, B. (2005). Bioethics. Oxford: Oxford University
Press.
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Med hänsyn till

Välmående

Autonomi/
Självbestämmande

Rättvisa

Lantbrukare

Förbättrar inkomster
och levandevillkor.

Kan ta egna beslut
vad gäller under
vilka omständigheter
antibiotika får
användas på deras
boskap.

Kan värdera sina
produkter rättvist på en
marknad utefter rimliga
lagar och praktiker.

Konsumenter

Matproduktion från
friska boskapsdjur.

Kan bestämma själv
vilka produkter som
köps.

Ett matförråd
tillgängligt för hela
befolkningen.

Boskap

Rätten till ett hälsosamt
liv och minimering av
lidande.

Det naturliga sättet att
leva är inte begränsat,
t.ex. att beta, sova.

Djurens rätt att
behandlas som
organismer med
känslor, inte bara
behandlas som
instrument för att öka
lantbrukarnas vinst.

Tabell S3 — Antiobiotika för boskap – en etik(pr)övning
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