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“It is hard to not
wonder what
effect the news we
hear every day
about the state of
the planet has on
our mental state.”
(Latour 2018)

Public issues
”Demokrati är mer
än en styrelseform;
den är i första hand
en form av liv i
förening med andra,
av gemensam delad
erfarenhet” (…)

Demokrati
som livsform

”Fler och mer varierade
kontaktpunkter ger en större
mångfald av stimuli som en individ
måste svara på.”

Examensmål
Utbildningen ska behandla frågor om
bland annat demokrati, kommunikation,
etik, genus och miljö. Utbildningen ska
även ge eleverna förståelse av hur olika
faktorer påverkar möjligheterna att bygga
ett hållbart samhälle.

Dewey, J. (1916 p. 80) Democracy and Education

Det är inte tillräckligt att i undervisningen
förmedla kunskap om grundläggande
demokratiska värden.
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska
arbetsformer och utveckla elevernas
förmåga och vilja att ta personligt ansvar
och aktivt deltaga i samhällslivet.
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Autenticitet
Kulturell

Emotionell

,… it feels so very strange …,
I could never rule out that …,

Några moraliska objekt
i frågor om risk
Egoism
Antropocentrism

Biocentrism
Ekocentrism

- Individ och familj som moraliskt objekt.
- Människan som moraliskt objekt,
(rasism, nationalism, sexism,
inter/intra- generationell moral).
- Allt levande som moraliskt objekt,
(hierarkiskt eller egalitärt).
- Ekosystemens stabilitet som moraliskt
objekt.

Transskript från värderingsövning
gentestning av anställda
Linn:
- Jag känner så här att, jag vill inte ge mina gener till
någon man inte kan lita på. Dom kan göra så mycket med
dom. Asså, du kan komma ganska långt med nåns gener
liksom. Och samma sak, jag vill inte att folk ska se några
fördelar med att ha mina gener. (…) Äh, ja, så känner jag
i alla fall. Jag vill inte ge mina gener till någon som bara
utnyttjar dem.

Arvid:
- Får arbetsgivarna verkligen själva generna? Får de inte
bara informationen liksom?
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Lektion 1

Mörk del = estetiska värdeomdömen

Lektion 2

Lektion 3

Ljusare del = kunskapsefterfrågan

Risker i samhället med koppling till
naturvetenskap
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Nature of Science (NOS) och Inquiry
◼

Inte bara kunskaper i naturvetenskap, utan
även om naturvetenskap
❑

den naturvetenskapliga processen
(naturvetenskapens arbetsmetoder/-sätt) – Inquiry

❑

vad som kännetecknar naturvetenskapliga
kunskaper (naturvetenskapens karaktär) – NOS

Nature of Science (NOS) och Inquiry
◼

Två syften:
❑

(+) Tillit till naturvetenskapen

❑

(-) Kritiskt förhållningssätt till naturvetenskapen

Elev 2
Elev 1
Elev 3
Elev 1
Elev 2
[…]
Elev 1

Elev 2
Elev 3
Elev 2
[skratt]
Elev 1

”Hur ska vi, som allmänhet, förhålla oss till att experter är oense?” Åh, det här gick vi ju lite
in på.
Vänta, oj.
Mm.
Ja.
Liksom, man måste ju förstå dels att det är del av den vetenskapliga processen, liksom,
det är inte onaturligt att folk tycker olika. Så liksom bibehålla lugnet, low-key.
Men, på det sättet är ju- jag tänker generellt så är vetenskapen inte så- så tröstande
eller så bekväm alltid, för det serveras i såna här fall inga tydliga svar alltid, utan det
är ju de här- man ser ju de här debatterna och man känner sig inte klokare innan- efter
än innan. Medans om man vänder sig till… propagandasidor, som liksom…
Man får klara, väldigt tydliga.
Man får ett tydligt svar.
…5G kommer döda dig och dina barn. Och då liksom, man får en- man får en
anledning och man får ett svar, vad ska man göra, vi ska störta regimen, typ.
Enda logiska tankegången [ironisk].

Elev 2
Elev 1
Elev 3
Elev 2
Elev 3
Elev 2

Mm. Och det- ja, nej, men hela grejen. Så då är det ju kanske viktigare att liksom den
vetenskapliga processen hyllas så det som faktiskt kommer ut till offentligheten-.
Ja
Får samma status som det hemska, ja.
Att- ja, nej, men nej, att det hemska inte liksom kommer ut före det är, liksom…
Förrän det är bevisat, ja.
…bevisat och liksom det är i- det är klart allting blir inte bevisat men liksom men går
igenom… [avbryts av läraren]

__
Elev 4
Elev 5
Elev 4
Elev 5

Eh… men man kan väl ge… Ja alltså forskarna också alltså, forskarna behöver inte prata
om saker om det inte är säkra på det liksom.
Exakt.
För det är lätt att det blir, kan jag tänka mig, då stort liksom.
Om man inte är överens om nånting då man kan inte bara säga det och det, sprida rykte,
de kommer tro på dig.

Start of
screening

Aspekter av NOS
◼

Naturvetenskaplig kunskap är
❑
❑

◼

Social interaktion mellan forskare
❑

❑

◼

empiriskt grundad
både subjektiv och objektiv (skillnad mellan data och slutledning)

Forskare presenterar sina resultat på konferenser och i artiklar, vilka
granskas av forskarkollegor – ”peer review”
Denna form av social kvalitetskontroll inom forskarsamhället bidrar till
valideringen av naturvetenskaplig kunskap

Kommunikation och delning av kunskaper
❑

Vad som kännetecknar naturvetenskapliga grafer och diagram

Allchin, 2011; Angelin m.fl, 2017; Erduran m.fl., 2019; Lederman, 2006

Två didaktiska huvudprinciper i
undervisning om risk
Fakta och värden
Ta vara på elevernas frågor
(Lundegård, Arvanitis & Hamza, 2018)

(Schenk m.fl., 2019)

samverkar i elevers
kan användas för att
öka elevers förståelse för
[samverkan mellan]

kan användas för att
öka elevers förståelse av

Resonemang om
risk

Naturvetenskapens
karaktär och arbetssätt är en viktig aspekt i elevers
Klimatmodeller och -scenarier
Fukushima

Riskmodellen

Screening av sköldkörtelcancer
(Arvanitis m.fl., 2019)
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