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Varför risk?

• Ulrich Beck 1986 Risksamhället:

 moderna samhällen producerar risker

ett fokus på framtid & säkerhet 

 samhället organiserar sig efter riskhantering.

• Risker är en del i vardagen

• Nya risker introduceras/uppstår med nya teknologier, 
produkter, globala interaktioner… 

• Vi behöver förbereda eleverna på att bli medborgare i 
ett samhälle med allt med komplexa riskfrågor.



Idag

• Hur vi använder ordet ”risk” i vardagsspråk

• Hur risk har definierats i mer formella sammanhang

• En modell över “risk som koncept” i undervisning

• Risk i undervisning om sociovetenskapliga dilemman



Jag tänker oftast på en handling 
vars konsekvenser är väldigt
problematiska. T.ex att fuska på ett
prov kan vara en risk, då en
konsekvens kan vara att man blir
diskad från provet och dåligt betyg.

Risken att drabbas
av sjukdomar
senare i livet, 
exempelvis cancer.

Foto: M Enghag

Något
dåligt som
kanske kan
hända.
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Vad tänker du på när du hör ordet risk?



Jag tänker oftast på en handling vars 
konsekvenser är väldigt
problematiska. T.ex att fuska på ett
prov kan vara en sannolikhet, då en
konsekvens kan vara att man blir
diskad från provet och dåligt betyg.

Sannolikheten att
drabbas av
sjukdomar senare i 
livet, exempelvis
cancer.

Foto: M Enghag

Något
dåligt som
kanske kan
hända.
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Risk är polysemiskt



Jag tänker oftast på en handling 
vars konsekvenser är väldigt
problematiska. T.ex att fuska på ett
prov kan vara en risk, då en
konsekvens kan vara att man blir
diskad från provet och dåligt betyg.

Risken att drabbas
av sjukdomar
senare i livet, 
exempelvis cancer.

Foto: M Enghag

Något
dåligt som
kanske kan
hända.
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Risk=
orsaken till 
en oönskad
händelse Risk= en

oönskad
händelse

Risk= sannolikheten
/möjligheten för en 
oönskad händelse



Jag tänker oftast på en handling 
vars konsekvenser är väldigt
problematiska. T.ex att fuska på ett
prov kan vara en risk, då en
konsekvens kan vara att man blir
diskad från provet och dåligt betyg.

Risken att drabbas
av sjukdomar
senare i livet, 
exempelvis cancer.

Foto: M Enghag

Något
dåligt som
kanske kan
hända.
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Risk är kopplat till en 
oönskad händelse som 
kan inträffa (eller inte).



Betydelsen av risk

• Både i vardagligt tal och i expertutlåtanden skiftar vi 
betydelsen.

• I riskbedömningssammanhang uttrycks risk ofta som 
ett väntevärde:

Risk = sannolikhet ˣ konsekvens

• Inom strålskydd och medicin är det väldigt vanligt med:

Risk = sannolikhet
Risk = sannolikhet & konsekvens



Utvecklingen av formella definitioner
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Aven, Reliab Eng Sys Saf 2012; SRA glossary of risk 2015



Separera mellan koncept och bedömning
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• Kvantitativa defintioner beskriver hur vi kan mäta risk

– Risk uttrycks genom sannolikheter eller väntevärden

– Riskbedömningsmetoder

• Kvalitativa definitioner beskriver inte hur vi kan mäta risk

– Risk uttrycks genom händelser/konsekvenser och osäkerhet. 

– Separerar mellan konceptet och mätning/bedömning av risk.

SRA, Society of Risk Analysis Glossary of risk, 2015; Aven & Renn, 2009

Olika situationer
kräver lika sätt
att bedöma risk!



Våra utgångspunkter i RiskEdu

• Risk och riskanalys kan ge värdefulla bidrag till 
gymnasiets naturvetenskapliga undervisning.

Undervisning om risk behöver beakta:

• Risk har många betydelser och det finns stora
skillnader mellan vardagsspråk och experters
användning.

• Olika sätt att beskriva risk passar i olika situationer

– Sannolikhet ofta använt som mått på “osäkerhet”

• Riskbeslut kräver att vi utvärderar tillgänglig
kunskap och reflekterar kring värderingar.
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Aktivitet

Värderingar

Allvarlighet

Osäkerhet

Konsekvens

En riskmodell för undervisning
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Aven & Renn (2009)
“Risk refers to uncertainty about 
and severity of the consequences
(or outcomes) of an activity with 
respect to something that humans
value.” 

Kunskaper

Sannolikhet

Osäkerhet

Konsekvens

• Ämnesinnehåll – kunskaper
• Osäkerhet beskrivs ofta med 

sannolikheter i riskbedömning



En riskmodell för undervisning
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Aktivitet

AllvarlighetSannolikhet

Osäkerhet

Konsekvens



Vad ville vi ha modellen till?
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• En utgångspunkt för alla typer av risk

• Vara kompatibel med olika sätt att mäta risk (om relevant)

• Stöd för didaktisk analys och planering

– Visa på de olika delarna av risk
– Analysera studenters resonemang om risk

...Ex. kopplat till  undervisning om sociovetenskapliga dilemman

n=213

Photo: M Enghag



Sociovetenskapliga dilemman (SSI)

• Sociovetenskapliga dilemman
är kontroversiella frågor med 
naturvetenskaplig koppling.
(Samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll)

• Låter elever träna på
beslutsfattande, moraliska
ställningstaganden, koppla
naturvetenskaplig kunskap till 
sitt vardagsliv, m.m.

• Blivit en viktig del i 
naturvetenskaplig undervisning, 
inte minst i forskning om 
naturvetenskapernas didaktik
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Publicerade artiklar om SSI



SSI handlar ofta om riskfrågor

0 20 40 60 80

Naturskydd
Bioteknik

SSI generellt
Klimat
Andra

Joniserande strålning
Kemikalier och hälsa

Alternativ energi
Konsumentval (LCA)

Sex & samlevnad
Elektromagnetisk strålning

Vilka teman används i SSI?

Baserat på 296 artiklar om studier om SSI 
i naturvetenskaplig undervisning

Schenk mfl., 2021
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Men risk blir sällan uppmärksammat i artiklar
om SSI

Baserat på 296 artiklar om studier om SSI 
i naturvetenskaplig undervisning

• Majoriteten använder inte
ordet alls eller bara någon
enstaka gång

• Finns en potential att lyfta
riskfrågor

Schenk mfl., 2021



Slutsatser
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• Risk är ett mångtydigt ord och det finns många olika 
försök till att formellt beskriva eller definiera risk.

• Det finns ingen definition som är allmänt accepterad 
mellan olika områden.

• Beroende tillämpningsområde är det kan olika sätt att 
beskriva (bedöma) risk vara lämpliga. 

• Undervisning om risk kan vara en del i undervisning mot 
scientific literacy.

• Men inom forskningen om SSI och naturvetenskaplig 
undervisning ges än så länge ganska lite uppmärksamhet 
till risk. 
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https://atenadidaktik.
se/article/view/3912
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