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Designcykler i biologi & fysik

Vad är risk?
Risk = sannolikhet ˣ konsekvens
• Rökare har en risk om ungefär 50 procent att få sitt liv
förkortat av en rökningsbetingad sjukdom
(sannolikhet)
• Lungcancer är en av de allvarligaste risker som
drabbar rökare (konsekvens)
(exempel lånade av Sven Ove Hansson)

Risk ~ negativ händelse som kanske kommer inträffa

Cykel 1: Genteknik

Möjligheter, risker och etiska frågor i genteknik
• Fosterdiagnostik
• Gentester och genetisk rådgivning/självtest
• Skräddarsydda läkemedel (farmakogenetik)
• DNA-baserad kriminalteknik
• Genbanker och biologisk mångfald
• Genterapi
• Kloning
• Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Cykel 1: Genteknik

Arbetsgång

Introduktion av lärare: genteknikområdet, riskbegrepp & hur man håller en
värderingsövning (heta stolen), 80 min/halv klass
Arbete i grupper om 4,
3 x 60 min: infosök,
sammanställning av
fakta, förberedelser av
redovisning och
värderingspåståeden

PPT, redovisningsmanus, två värderingspåståenden

Redovisning och värderingsövningar i tvärgrupper
2 x 80 min
2 x 80 min
Sammanfattande lektion av lärare

Cykel 1: Genteknik

Värderingsfrågor

1. Skulle du kunna tänka dig att ta ett gentest
om du kunde få veta ifall du har risk att få
alzheimer eller cancer senare i livet?
2. Tycker du att arbetsgivare ska kunna kräva att
sina anställda tar ett gentest och delar det med
dem? Något som till exempel görs innan
anställning på vissa företag i USA.

Gentest
Vad är ett gentest?
• DNA
• PCR maskin
• Genmutationer
• Risker
• Genetiskrådgivning

Cykel 1: Genteknik
•
•
•

Hjälper till att klara upp fall
DNA-analyser
PCR-teknik

Värderingsfrågor:

1. Ska polisen ha tillgång till alla
medborgares DNA?
2. Anser du att det är okej att Apple skulle
kunna ha tillgång till ditt fingeravtryck?

Teori
Samtal kring risktagande
kan studeras som olika
språkspel,
epistemologiska
(kriteriebaserade) och
värdemässiga (estetiska).

(Wittgenstein 1968, 1975; Cavell, S. 1979/1999 )

Syftet med studien
• Generera kunskap om hur samtal i gymnasiets
naturvetenskapsundervisning kan designas för att
erbjuda eleverna möjlighet till riskbedömning och
ställningstaganden i samhällsfrågor där kunskaper i
naturvetenskap spelar en central roll.
• I studien gör vi detta genom att upplösa den
traditionella distinktionen mellan fakta och värden
och istället undersöka hur dessa interfererar med
varandra.
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Doktorsavhandling. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS UPPSALA

Forskningsfrågor
Övergripande
Hur kan förståelsen för sambandet epistemologi – värden
(estetik) bli till hjälp för utveckla undervisning i genteknik
kopplat till risk.
Specifika
1. Vad urskiljs epistemologiskt i elevers samtal kring olika
riskområden i genteknik?
2. Vad urskiljs värdemässigt (estetiskt) i elevers samtal kring
olika riskområden i genteknik?
3. Vad står fast epistemologiskt?
4. Vad står fast värdemässigt (estetiskt)?
5. Hur kopplar språkspelen till varandra?

Analys
PEA
Practical Epistemological Analyzis
(Wickman, P.-O. & Östman, L. 2002)

DEQ
Deliberative Educational Questions
(Lundegård I. & Wickman, P.O. 2007, 2012)

En estetisk passage
• Cora: - Asså jag vet inte det känns bara, asså sjukt
att ta det från …, asså, nånting dött för att …, Asså
jag menar, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det
känns bara fel!
• Elia: - Moraliskt fel?
• Cora: - Jaa. Och … det är ju som att …, jag vet inte
hur jag ska beskriva det (tyst). Det känns bara
sjukt!

Värdefrågor som urskildes under den korta diskussionen.
• Bör det ha betydelse hur långt ett levande foster har kommit i fosterutvecklingen (utvecklingsstadiet)
om man ska tillåtas ta stamceller från det?
• När bör ett foster bedömas som en levande människa?
• Är (känns) det rätt att ta stamceller från ett dött foster för att utveckla en ny individ?
• Är (känns) det oanständigt/obehagligt (”sjukt”) att ta något från något dött och använda det för att
skapa nytt liv?
• Är (känns) det onödigt att klona ett barn som ännu inte utvecklats till en person?
• Förlorar man mindre av sitt barn ju tidigare i graviditeten en abort utförs?
• Ska en kvinna som vill ta stamceller från sitt foster få tillåtelse till det?
• Skulle det kännas konstigt att ha ett barn som är klonat ur ett tidigare dött barn?
• Ska man tillåtas använda surrogatmammor för att utveckla individer ur stamceller från döda foster?
• Är det viktigt att ta hänsyn till att vissa föräldrar vill ha barn gjorda av sina egna gener?
• Är (känns) det bättre att utveckla en individ (med hjälp av en surrogatmamma) ur ett befruktat ägg än
ur stamceller från ett dött klonat foster?
• Har det faktum att kvinnan inte kan bli gravid (pga. sjukdom) någon betydelse för om det är rätt att ta
stamceller från det döda fostret?
• Är det rätt att göra stamcellsöverföringen om barnet riskera att skadas av ingreppet och därmed
förlorar sin chans att leva ett drägligt liv?

Epistemologi - värdebeslut
• Torkel: - Hur skulle … Hur är tankarna att man skulle
massproducera?
• Leo: - Du gör ju så här att när du ska ta fram en …, till
exempel en njure. Då tar du, eh då gör du kärnöverföring.
Då tar asså, stamcellen. Du kan ta stamcellen från en… Om
jag behöver en njure, då tar vi stamcellerna från en cell hos
mig asså, ospecificerade celler och så planteras dom in i en
obefruktad äggcell och sen låter du dom växa utanför
kroppen. Och då börjar du bilda någonting som hette eh …
nånting, som då börjar göra vävnader och då kan du göra
vävnader upp olika organ så att de passar exakt dig.
• Torkel: - Okay, kör på, jag flyttar …

När det värdemässiga beslutet
efterfrågar nya sakkunskaper
• Vera: - Då kan man bara göra om det (skrattar lätt). Och eh, däremot om mitt
barn liksom är död vid födseln. Fast då vet jag inte om jag skulle göra det då
heller, för att … Det skulle kännas konstigt att bara, ”- ah, här är mitt barn som
jag klonade från mitt tidigare barn. Undrar om mitt tidigare barn hade varit
exakt som det här barnet?” Det skulle kännas konstigt!
• Mira: - Det är ju fortfarande inte samma person.
• Vera: - Nej, det skulle kännas konstigt.
• Mira: - Eller, det blir ju bara samma utseende?
• Elia: - Mm? (tveksamt) …
• Mira: - Och egenskaper.
• Vera: - Och inte samma tänkande och så …

Epistemologiska frågor av naturvetenskaplig karaktär som urskildes
under korta diskussionen.
• Vad är definitionen av ett foster?
• När är ett foster att betrakta som en levande människa?
• När under fosterutvecklingen kan man ta stamceller från ett foster för att
skapa en ny individ?
• Kan man ta stamceller från ett dött foster och använda dem för att utveckla
en ny individ?
• Är det bara utseendet och vissa egenskaper men inte tänkandet som blir lika
mellan den individen stamcellerna tas ifrån och den nya, klonade individen?
• När startar minne och tänkande hos en individ?
• Härrör en människas personlighet främst ur hennes uppfostran eller
kommer den från generna?
• Är det någon skillnad på att använda stamceller från ett klonat dött foster
eller ett befruktat ägg för att plantera in i en surrogatmamma?
• Vilken är risken att mamman blir skadad eller fostret blir missbildat vid
ingreppet och stamcellsöverföringen?

Vad står fast
Värdemässigt
• Det är fel att döda en människa.
Epistemologiskt
• Genetiken har betydelse för en människas
utveckling och karaktär.

Reflektioner hittills
• Undersöka hur etiska och empiriska
argument är intrasslade i varandra.
• Hur elevernas estetiska (känslomässiga)
utlåtanden packas upp med
epistemologiska (naturvetenskapliga)
kriterier.
• På vilka olika sätt elevernas
kunskapsinhämtande (epistemologiska
resonemang) i naturvetenskap kan
kopplas till värdemässiga frågor.
• Undersöka hur deliberationen vilar på
det som står fast
(värdemässigt/epistemologiskt).
• Upplösa den förgivettagna dikotomin
mellan epistemologi och etik.

