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Sammanfattning 

 

En del av syftet med ämnet naturkunskap i den svenska gymnasieskolan är att ge eleverna en slags 

naturvetenskaplig allmänbildning eller scientific literacy, som grund för diskussion och 

ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor. Att undervisa naturkunskap med utgångspunkt i 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är en metod där argumentation och diskussion 

får ta mycket plats i klassrummet. Studier visar dock att många lärare känner att diskussionen sker på 

bekostnad av kursens naturvetenskapliga innehåll och en omfattande studie visar att elever baserar 

sina argument på värderingar i högre grad än kunskap. Den här studien undersöker elevers 

argumentation och vad den baseras på för att öka kunskapen om hur argumentation och diskussion 

kan användas i undervisningen på ett bra sätt. Eleverna instruerades att argumentera för och emot en 

SNI som de själva valde. Deras skriftliga argument analyserades sedan med avseende på perspektiv 

(biologiskt, ekonomiskt eller socialt perspektiv) och grund (kunskap, värdering eller personlig 

erfarenhet). Resultaten visade att en övervägande majoritet av argumenten baserades på kunskap, en 

mindre del på värderingar och ytterst få på personlig erfarenhet. Det perspektiv som flest argument 

utgick ifrån var biologiskt, men det varierade mellan ämnena. En slutsats är att hur elever 

argumenterar är i hög grad beroende av hur den lärarledda diskussionen i klassrummet ser ut, vilka 

typer av argument som tas upp där och hur de värderas. Som lärare är det alltså viktigt att ha klart för 

sig vad bra argumentation är och föregå med gott exempel för eleverna. 

 

 

Nyckelord: Naturkunskap, naturvetenskaplig allmänbildning, SNI, argumentation 
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Inledning 

 

Naturkunskap är obligatoriskt ämne för alla gymnasieprogram utom det naturvetenskapliga och 

tekniska programmen, som studerar de naturvetenskapliga ämnena mer ingående. Syftet med att alla 

gymnasieelever läser naturkunskap är att skapa en naturvetenskaplig allmänbildning för att de i 

framtiden ska kunna ta informerade beslut i sitt vardagliga liv och kunna delta i den offentliga 

demokratiska debatten i samhällsfrågor som berör naturkunskap (Skolverket 2011). Ämnet behandlar 

bland annat hälsa, energi och hållbar utveckling, områden där naturvetenskapliga ämnen möter 

samhällsvetenskapliga frågor. När jag fick undervisa i naturkunskap under min VFU-period kändes 

det därför som ett bra tillfälle att prova att arbeta med så kallade samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll (SNI). Enligt ämnets syfte ska eleverna kunna använda kunskaper i 

naturvetenskap ”… för att göra personliga val och ställningstaganden” (Skolverket 2011, s. 126). 

Diskussion och argumentation blir därför en viktig del av kursen, förutom naturvetenskaplig kunskap. 

I diskussionen ska eleverna, enligt kunskapskraven för naturkunskapskurserna, kunna använda 

naturvetenskapliga kunskaper för att ”ge förklaringar och argument” och kunna motivera sina 

ställningstaganden (Skolverket 2011, s. 132). Med andra ord ska eleverna kunna formulera argument 

som baseras på naturvetenskapliga fakta. Dessutom ska eleven kunna ge exempel på argument för 

olika ställningstaganden och handlingsalternativ, men i denna del av kunskapskraven sägs inget om 

att argumenten ska ha sin grund i naturvetenskaplig kunskap. Förutom naturvetenskaplig kunskap 

som grund för argumentation och ställningstaganden brukar etik och moral samt källkritik anses som 

viktiga komponenter av arbete med SNI i skolan (Ekborg med fler 2013). Många lärare, däribland jag 

själv, tycker att det är en utmaning att få eleverna att engagera sig i den naturvetenskapliga 

bakgrunden till frågorna samtidigt som man jobbar med etisk diskussion, källkritik och kanske även 

argumentationsteknik. En omfattande undersökning visade att många lärare förknippar SNI med 

friare arbetsformer och att eleverna lär sig något mindre om naturvetenskap än vid vanlig 

undervisning (Ekborg med fler 2013). Samma studie visade att lärarna tog lättare på SNI-arbetet 

jämfört med övriga kursen i fråga om bedömning. Som lärarstudent tyckte jag att balansen mellan den 

naturvetenskapliga kunskapen och argumentationen var en utmaning. Att bedöma elevernas 

användning av naturvetenskaplig kunskap förutsätter att de baserar sin argumentation på den. I en 

avhandling från 2015 visade Nina Christenson (2015) att gymnasieelever tenderar att till största delen 

använda argument som baseras på värderingar, i andra hand på kunskap och i lägre grad på 

personliga erfarenheter. Under min tid som lärarstudent har jag upplevt att många elever är nyfikna 

på naturvetenskaplig kunskap men inte har tillräckligt djupa kunskaper för att kunna använda dem i 

sin argumentation i större utsträckning. En fråga som väckts under min VFU-tid är hur elevers 

argumentation ska bedömas på ett professionellt sätt. Om läraren har klart för sig vad som 
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karaktäriserar argument av olika kvalitet kan hen också förmedla detta till eleverna, som då vet vad de 

ska sträva efter i sin argumentation. Genom att skapa en bild av hur dagens gymnasieelever 

argumenterar hoppas jag kunna komma med förslag på vad man kan göra för att utveckla 

argumentationsdelen av SNI-undervisningen i naturkunskap på gymnasiet. 

 

Bakgrund 

 

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne, där biologi, fysik, kemi och naturgeografi har slagits 

ihop. Denna integration av olika skolämnen förknippas med en progressivistisk utbildningsfilosofi, 

som sätter eleven i centrum. Till exempel kan elevernas erfarenheter användas som 

kunskapsbakgrund och elevaktiva arbetssätt är populära (Säljö 2015). Naturkunskap som ämne har 

undervisats i den svenska gymnasieskolan sedan 1960-talet. Till en början bara på de teoretiska 

linjerna men i samband med att gymnasieskolan gjordes om under början av 1990-talet blev 

naturkunskap obligatoriskt på alla program, även de praktiska (Nationalencyklopedin). I samband 

med läroplanen Gy 2011 togs dock naturkunskap bort från det naturvetenskapliga och tekniska 

programmen. 

 

Naturvetenskaplig allmänbildning 

 

Ett övergripande mål för den svenska skolan är att ge eleverna ”förutsättningar för att delta i 

demokratiska beslutsprocesser” (Skolverket 2011, s. 10). Till skillnad från de naturvetenskapliga 

ämnen som undervisas på gymnasieskolans naturvetenskaps- och teknikprogram syftar inte 

naturkunskap till att utbilda naturvetare utan till att ge alla samhällsmedborgare ett 

naturvetenskapligt perspektiv på vardagliga och samhälleliga frågor, en naturvetenskaplig 

allmänbildning eller scientific literacy (Sjöberg, s. 473). Som aktiva medborgare i ett demokratiskt 

samhälle ska de kunna argumentera för sin hållning. Detta är bland annat ett resultat av det starka 

inflytande som den amerikanska filosofen John Dewey har haft på det svenska skolväsendet, som 

resulterat i ett pragmatiskt perspektiv på utbildning, där uppdraget att utbilda kritiska 

samhällsmedborgare är centralt (Säljö 2015, s. 172-73). En grundläggande naturvetenskaplig förståelse 

kan inte bara användas till att kritiskt granska överflödet av information i dagens samhälle utan även 

hjälpa individen att fatta beslut och ta ställning i frågor som gäller allt från den egna personliga hälsan 

till globala miljöfrågor som klimatförändring. 
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SNI  

 

Undersökningar visar att svenska skolungdomars intresse för naturvetenskap är på nedgång och även 

att de känner att naturvetenskap inte berör dem (Ekborg med fler 2013). Att arbeta med SNI är ett sätt 

att ta naturvetenskapen närmare elevernas verklighet och samtidigt undervisa grundläggande 

naturvetenskaplig kunskap. Det typiska för SNI att det handlar om samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll men även moraliska/etiska aspekter samt att de inte har ett självklart rätt 

svar. Exempel på vanliga SNI är GMO (genmodifierade organismer), miljöproblem, kärnkraft, 

konsumtion och frågor om vår hälsa. Att arbeta med SNI är ett sätt att sudda ut gränsen mellan 

vetenskap och samhälle och, genom att visa hur beroende de är av varandra, ge den 

naturvetenskapliga kunskapen sammanhang och mening och därmed främja elevers intresse för 

naturvetenskap (Ekborg med fler 2013, Sadler och Zeidler 2004).  

 

Följande citat ur syftet för ämnet naturkunskap (Skolverket 2011) visar hur SNI beskrivs i 

styrdokumenten: 

”Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och 

formulera olika handlingsalternativ. 

Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar 

utveckling”. 

 

SNI kan sägas bestå av två huvuddelar, den naturvetenskapliga kunskapen och argumentationen. 

Kunskapen ska, enligt citatet ovan, användas för att bland annat formulera argument. En av 

grundtankarna med SNI är att när eleverna ska ta ställning till den samhällsvetenskapliga 

frågeställningen kommer de att bli motiverade att skaffa naturvetenskapliga fakta. Man skapar ett 

”need to know” (Sadler 2004, Sadler och Zeidler 2004), som egentligen ”bara” blir ett verktyg för 

uppgiften att diskutera och formulera argument. Eftersom SNI utgår från argumentation blir 

diskussion och argumentationsteknik en central del av undervisningen. Ett viktigt mål med 

undervisningen i SNI är att förbättra elevernas förmåga att se olika perspektiv på frågor och kunna ge 

exempel på motivation både för och emot i en viss fråga, något som Chung med fler (2016) fann i att 

det gjorde vid SNI-inriktat arbete med GMO. Vägen fram till ett svar eller ställningstagande via 
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argumentation för och emot är egentligen viktigare än vad ställningstagandet i slutändan blir 

(Christenson med fler 2012, Ekborg med fler, 2013).   

 

Argumentation och ställningstagande i som kunskapskrav 

 

Sadler (2004) konstaterade att jämfört med traditionell undervisning kan SNI leda både till att 

eleverna blir bättre på att argumentera och dessutom ge en djupare begreppsmässig förståelse av 

naturvetenskaplig kunskap hos eleverna. Han drog slutsatsen att när elever måste formulera argument 

(både för och emot) och använda dem i diskussion, så befästs kunskapen bättre än om de endast lär in 

den. Något som talar för det är att elever som formulerade de bästa argumenten presterade också bäst 

på kunskapstest. Men argumentation i olika SNI handlar inte bara om naturvetenskaplig kunskap; etik 

och moral är andra viktiga aspekter (Ekberg med fler 2013, Sadler 2004). Enligt Sadler och Zeidler 

(2004) finns inget som tyder på att elever som behärskar ämnet olika bra använder olika grund för 

sina argument. De jämförde argument baserade på logiska resonemang, känslor och intuition och fann 

inget som helst samband med kunskapsmässig prestation. Alla typer av argument var lika vanliga hos 

hög- som hos lågpresterande elever. Sadler och Zeidler (2004) påpekar att elever behöver ges 

möjlighet att använda olika typer av resonemang, som logiska, etiska etc., i SNI-diskussioner. Det är 

inte alls säkert att en elev baserar sitt ställningstagande i en fråga på sin naturvetenskapliga förståelse 

av ämnet. Det är viktigt att påpeka att ett resonemang baserat på känslor och värderingar kan vara av 

lika hög kvalitet som ett som baseras på vetenskapliga fakta (Sadler and Zeidler 2004). 

 

När man som lärare arbetar med argumentation som kunskapskrav är det viktigt att veta vad man 

menar med hög respektive låg kvalitet på argument. Christenson och Chang Rundgren (2015) har 

därför gjort en sammanställning av vad som menas med kvalitet i argumentation när man arbetar med 

SNI i skolan. De föreslår att hög kvalitet i argumentation är beroende både av struktur och av innehåll. 

För att vara av hög kvalitet ska ett påstående backas upp av korrekt och relevant kunskap i ämnet. Att 

kunna se olika sidor av frågan och ställa för- och nackdelar mot varandra stärker argumentationen 

ytterligare. Argument får gärna innehålla värderingar, men de ska ha en grund. Till exempel ”Många 

väljer att sova för lite eftersom de anser att man sover bort för mycket av livet annars”, där grunden för 

argumentet är att det är dåligt att sova bort stora delar av livet även om det leder till sämre hälsa på 

grund av sömnbrist. Att se frågan från flera perspektiv, till exempel både vetenskapligt och etiskt 

stärker argumentet, som exempelvis ”Köttkonsumtionen leder även till global uppvärmning eftersom 

den leder till stora utsläpp av växthusgaser, som leder till att livsmiljön i en del länder, ofta fattiga 
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länder med liten klimatpåverkan, blir sämre, så de får betala för vår konsumtion”. Detta är i linje med 

styrdokumenten: 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska 

vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem som står för 

dem.” (Skolverket 2011, s. 6). 

De vanligaste problemen med elevers argumentation enligt Sadler (2004) är att påståenden saknar 

uppbackning och motiveringar. Elever lägger fram otillräckligt underbyggda påståenden och tenderar 

att ta ställning för ena sidan utan att lägga fram motargument och motbevis. Bäst tycks det fungera när 

det finns en personlig koppling mellan frågan som diskuteras och elevernas vardagsliv, plus att läraren 

trycker på att det är önskvärt med väl underbyggda argument, och även motargument och motsatta 

åsikter (Sadler 2004). 

 

Ny forskning från Sverige (Christenson 2015, Christenson med fler 2012) visar att elever tenderar att 

använda värderingar som grund för sina argument i högre grad än naturvetenskaplig kunskap. Även 

om det är bra att eleverna kan använda värderingar i sin argumentation så är det oroande att de inte 

tar till sig den naturvetenskapliga kunskapen i SNI-arbetet. Dessutom visade Sadler och Zeidler 

(2004) att bättre kunskap ger bättre argumentation i frågan om GMO. Elever som kunde genetik 

bättre hade färre missförstånd i sina argument och de använde i högre grad relevant kunskap i sitt 

resonemang än elever med sämre kunskaper i genetik. Samma studie fann också att elever med bättre 

ämneskunskaper klarade att se frågan ur fler perspektiv jämfört med eleverna med sämre 

ämneskunskaper. 

 

För- och nackdelar med SNI i skolan 

 

Det är uppenbart från litteraturen att många lärare i den svenska skolan ser problem med att arbeta 

med SNI i undervisningen (Ekborg 2013, Christenson 2011). Det är något som också jag själv upplevde 

under min VFU-period. De potentiella fördelarna är flera: den naturvetenskapliga kunskapen blir mer 

relevant för eleverna, elevernas motivation att förstå naturkunskap ökar och dessutom lär de sig 

argumentera och se frågor ur flera perspektiv. Det finns studier som har visat att jämfört med 

traditionell undervisning kan SNI, där elever måste formulera argument och diskutera, leda både till 

att eleverna blir bättre på att argumentera och dessutom ge en djupare begreppsmässig förståelse av 

naturvetenskaplig kunskap hos eleverna (Sadler 2004). Chung med fler (2016) visade att arbete med 
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SNI förbättrade elevernas förmåga att ta ställning och förstå andra perspektiv och Chang Rundgren 

och Rundgren (2010) fann att arbetet med SNI i skolan främjar elevernas förmåga att överföra sin 

kunskap på verkliga situationer i livet. Men i motsats till allt detta fann Ekborg med fler (2013) i en 

omfattande studie att lärarna upplevde att eleverna hade sämre kunskaper i ämnet efter att de hade 

arbetat med SNI jämfört med den vanliga undervisningen. Mycket tid gick åt till att söka information 

och kritiskt granska den, vilket gav mindre tid till traditionell undervisning. Till det kan läggas att 

elever i hög grad använder värderingar i sin argumentation istället för att ta reda på naturvetenskaplig 

fakta (Christenson med fler 2012), det vill säga ”need to know”-effekten uteblir. 

 

Enligt ämnesplanen för Naturkunskap 1b ska eleverna kunna använda naturkunskap för ”kritisk 

granskning av budskap och normer i medierna” (Skolverket 2011). I studien av Ekborg med fler (2013) 

framkom att många lärare upplevde att informationssökningen och granskningen av information tog 

mycket tid, vilket gav mindre tid för läraren att gå igenom grundläggande naturvetenskaplig kunskap. 

De påpekade också att det blev mycket svårare att kontrollera hur eleverna använde sin tid eftersom 

SNI är förknippat med friare arbetsformer än deras vanliga undervisning. Under min tid på 

verksamhetsförlagd utbildning har jag blivit varse att många lärare, däribland jag själv, har svårt att 

hitta ett bra upplägg för SNI inom kurserna i naturkunskap. Bland annat handlar det om i vilken ände 

man ska börja. Å ena sidan kan läraren vilja börja med teorigenomgångar för att försäkra sig om att 

eleverna får vissa kunskaper, det är vad jag gjorde under min VFU. Å andra sidan missar man då 

poängen med att den samhällsvetenskapliga frågan ska väcka behovet av naturvetenskaplig kunskap 

och motivera eleverna att söka reda på den. Men många lärare vill nog inte ta risken att eleverna inte 

söker upp den naturvetenskapliga kunskapen som behövs för förståelsen av den SNI man jobbar med. 

Dessutom kan man behöva lägga tid på att gå igenom hur man argumenterar och det tar ytterligare tid 

från undervisningen. En annan aspekt är att som lärare är det lätt att känna osäkerhet inför att ta upp 

ämnen som inte har ett facit, det är osäker mark eftersom man aldrig kan veta vad som kan komma 

upp i en diskussion, kanske måste man improvisera eller erkänna att man inte vet. Med andra ord 

finns det fortfarande potential att utveckla arbetet med SNI i den svenska skolan. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Christenson (2012) visade att i arbetet med SNI i gymnasieskolan baserade elever oftast sina argument 

på värderingar. Hon visade även att graden av naturvetenskaplig grund i argumenten varierade mellan 

olika frågor. I min undervisning på momentet Livsstil och hälsa i kursen Naturkunskap 1b har jag 

strävat efter att ge eleverna en naturvetenskaplig grund att stå på i olika SNI-frågor. Min ambition var 

att de skulle använda denna grund för att formulera argument för och emot sina SNI-frågor. I den här 

studien vill jag undersöka om Christensons (2012) resultat gäller även på andra skolor, det vill säga om 

eleverna baserar sina argument på värderingar i hög grad istället för att skaffa sig kunskap i ämnet. 

Mer specifikt vill jag undersöka: 

1. I vilken utsträckning använder elever kunskap, värderingar respektive personliga erfarenheter 

som grund för sin argumentation i ämnet naturkunskap? 

2. Skiljer sig grunden för argumenten när eleverna argumenterar från olika perspektiv och i så 

fall hur? 

3. Skiljer sig grunder för argumenten och fördelningen av argument inom olika perspektiv 

beroende på ämne/fråga? 

4. Vilka könsrelaterade skillnader finns med avseende på typ av argument och perspektiv? 

 

 

Teori 

 

Hållbar utveckling går som en röd tråd genom naturkunskapsundervisningen på gymnasiet. För att ge 

en överblick över olika perspektiv på hållbart tänkande använde jag under min tid som lärarstudent en 

modell för hållbar utveckling (se Figur 1), som har tagits fram av Ingrid Alm, förstelärare i 

naturkunskap på Luleå gymnasieskola. Min handledare hade använt modellen i klassen under tidigare 

kurser, så den var inte ny för eleverna. Modellen omfattar tre perspektiv på hållbarhet: biologiskt, 

ekonomiskt och socialt. Dessa tre perspektiv delas i sin tur upp på tre nivåer; individ, lokalt och 

globalt. Modellen kan appliceras på en mängd olika SNI och fungerar som ett stöd för eleverna i att se 

olika perspektiv och bredda sin argumentation. 
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Figur 1. Schematisk modell för hållbarhetstänkande framtagen av Ingrid Alm, förstelärare i naturkunskap på Luleå 

gymnasieskola. Modellen användes i undervisningen för att hjälpa eleverna att bredda sin argumentation och se fler perspektiv 

på enskilda frågor. 

 

 

Vad argumenten baseras på 

 

I min analys av elevernas argument tar jag förutom perspektiven ovan hänsyn till vilken typ av grund 

som argumenten bygger på. Jag skiljer mellan argument baserade på kunskap, värderingar och 

personliga erfarenheter, efter SEE-SEP-modellen, konstruerad av Chang Rundgren & Rundgren 

(2010). SEE-SEP-modellen har använts av Christenson (2011 och 2015) och Christenson med fler 

(2012) för att analysera gymnasieelevers argumentation i SNI. Jag har behållit den delen av modellen 

som kategoriserar elevers argumentation som antingen kunskap, värderingar eller personlig 

erfarenhet. Originalmodellen (se Christenson med fler 2012) har sex perspektiv (Sociologi/Kultur, 

Ekonomi, Ekologi/Miljö, Vetenskap, Etik/Moral och Policy) men jag har förenklat modellen genom att 

minska antalet perspektiv till de tre som ingår i hållbarhetsmodellen i Figur 1, det vill säga biologiskt 

(till exempel ”Bekämpningsmedel används vid odling av sockerbetor, det förgiftar marken och 

påverkar miljön på ett negativt sätt”), ekonomiskt (till exempel ”Den globala fettepidemin orsakad 

av sockerkonsumtion ger ökade sjukvårdskostnader”) och socialt perspektiv (”Fika är social 
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samvaro, vi behöver det för att må bra”) (Figur 2). Kombinationer av olika perspektiv och olika bas 

för argument sammanfattas i ett antal koder (se Figur 2). Ju fler koder som finns representerade desto 

större bredd och därmed högre kvalitet kan elevens diskussion anses ha. 

 

 

Figur 2. Schematisk figur över det den analytiska modellen. Modellen baseras på det analytiska ramverket SEE-SEP (Chang 

Rundgren och Rundgren 2010) men har förenklats och modifierats för att passa den modell över hållbar utveckling som 

används i den aktuella undervisningen (se Figur 1). 

 

Bedömning av argument 

 

För att ytterligare bedöma argumenten använder jag ett ramverk för kategorisering av argument 

baserat på kunskap respektive värderingar efter Christenson och Chang Rundgren (2015b), utvecklat 

utifrån svenska styrdokument (Figur 3). Kunskap delas in i tre kategorier: a) felaktig, till exempel 

missförstånd, b) generell, till exempel ”Träning gör att man mår bättre” och c) korrekt och relevant 

för det specifika fallet, till exempel ”Användning av antibiotika i konventionellt jordbruk bidrar till 

utvecklandet av antibiotikaresistenta bakterier”. Värderingar delas in i två olika kategorier beroende 

på om de är grundlösa, till exempel ”En anledning till att man inte utför någon typ av vardagsmotion 

kan vara att man inte tycker att det spelar någon roll”, eller grundade till exempel 

”sockerkonsumtion kan leda till instabilt blodsocker, vilket påverkar humöret och är jobbigt både för 

en själv och andra” (Figur 3).  
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Figur 3. Ramverk för bedömning av kvaliteten på elevers argument. Förenklat efter Christenson och Chang Rundgren (2015). 

Argument för eller emot en fråga delas upp i kunskap och värderingar. Kunskapen kategoriseras i a) felaktig kunskap, b) 

generell kunskap och c) specifik kunskap som är relevant för frågan. Värderingar delas upp i grundade och ogrundade. 

 

 

Material och metod 

 

Studien utfördes på en gymnasieskola vårterminen 2016. Den klass som jag använde för studien gick 

första året på gymnasiets samhällsvetenskapliga program och bestod av 30 elever, varav 20 flickor och 

10 pojkar. Eleverna gav sitt informerade samtycke till att jag använde deras arbeten i den här studien. 

Studien baseras på skriftliga grupparbeten inom momentet Livsstil och hälsa i kursen Naturkunskap 

1b. Jag valde att analysera skriftligt material från eleverna eftersom det är lättare än att dokumentera 

en muntlig diskussion. En skriftlig uppgift ger dessutom eleverna mer tid att tänka ut, söka 

information för och formulera sina argument än de skulle ha haft i en muntlig diskussion. I muntliga 

diskussioner finns också problemet att en del elever inte deltar aktivt i diskussionen (Albe 2008).  

 

Momentet Livsstil och hälsa inleddes med en serie lärargenomgångar på olika teman med tillhörande 

uppgifter. Sedan fick eleverna själva dela in sig i grupper om 4 och välja ett ämne att fördjupa sig i 

utifrån eget intresse (men med koppling till teorin som läraren hade gått igenom på tidigare lektioner 

under momentet). Anledningen till att de fick välja ämne efter eget intresse är att tidigare studier visar 

att ämnen som ligger närmare elevernas vardag kan ge ökat engagemang och därmed bättre 

argumentation än ämnen som upplevs som för stora (Sadler 2004). Många i klassen har ett stort 

intresse för träning, kost och hälsa. Åtminstone någon eller några i varje grupp verkade ha ett genuint 

intresse för det valda ämnet, medan andra sannolikt har valt grupp med avseende på kompisar. Två 

elever var frånvarande vid tillfället för gruppbildningen, och placerades i grupper där det fanns plats. 
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Av åtta grupper bestod två av enbart pojkar, fem av enbart flickor och en grupp var könsblandad. Det 

faktum att sju av grupperna var enkönade möjliggjorde även en analys av könsskillnader på gruppnivå 

baserad på de sju enkönade grupperna. De ämnen eleverna valde för sina grupparbeten var: ekologisk 

mat, köttkonsumtion, sömnens betydelse för hälsan, vardagsmotion, träning och psykisk hälsa, 

träning och fysisk hälsa samt träning och kost (Tabell 1). Eleverna kunde använda fakta från lärarens 

genomgångar och fick även hjälp av läraren att söka ytterligare källor, främst från internet (till 

exempel Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsidor).  

 

Tabell 1. Valda ämnen (SNI) och frågeställningar för grupparbeten i momentet Livsstil och hälsa i kursen i Naturkunskap 1b.  

__________________________________________________________________________________________ 

1. Vardagsmotion: Vilken betydelse har det? 

2. Sömn och hälsa: Varför sover vi inte så mycket som vi vet att vi behöver? 

3. Sockerkonsumtion: Varför äter vi det fastän vi vet att det är onyttigt? 

4. Köttkonsumtion: Bör vi äta kött? 

5. Ekologisk mat: Hur bra är det egentligen för vår hälsa och miljö? 

6. Träning och psykisk hälsa: Motion som medicin mot psykisk ohälsa. 

7. Träning och fysisk hälsa: Hälsofördelar med motion. 

8. Kost och motion: Hur man kan anpassa kosten till olika typer av träning. 

________________________________________________________________ 

 

Eleverna hade blivit instruerade att försöka argumentera från biologisk, ekonomiskt och socialt 

perspektiv utifrån modellen i Figur 1 (som de alla hade en kopia av), så deras argument var redan 

uppdelade i de perspektiven i texterna. Argumenten sorterades till det perspektiv som eleverna hade 

placerat det i. Elevernas diskussionstexter analyserades genom att jag gick igenom deras texter och 

listade alla argument från varje grupparbete. Sedan delade jag in argumenten enligt ramverket i Figur 

3. Som kunskap klassades fakta eller information som inte innehöll någon åsikt eller uppfattning om 

vad som är bra eller dåligt (även om det är underförstått), till exempel ”Man löper stor risk för fetma 

om man äter mycket socker” (B: generell kunskap, se Figur 3) eller ”Sömnbrist kan leda till 

utbrändhet eftersom det minskar prestationsförmågan” (C: specifik kunskap). Kunskap klassades 

som specifik om den direkt relaterade till ämnet i fråga och generell om den var mer allmängiltig. Som 

värderingar klassades påståenden och information som innehöll en åsikt, slutsatser baserade på 

åsikter eller förutfattade meningar. Värderingar helt utan motivering klassades som ogrundade och 

värderingar som var underbyggda med någon typ av motivation eller förklaring klassades som 

grundade. Argument som uttryckte personliga erfarenheter klassades som det. Antalet argument i 

varje kategori från varje perspektiv och varje ämnesgrupp sammanställdes i en tabell i Excel. 

Beräkningar av summor och procentandelar gjordes i Excel, liksom figurer. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Denna studie har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2014). Detta innebär att kraven 

om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjade har uppfyllts. 

 

 

Resultat 

 

Argumentens grund och perspektiv 

 

Totalt 116 argument bestående av meningar på mellan 7 och 40 ord analyserades. Av argumenten 

klassades 95 som baserade på kunskap, 18 som baserade på värderingar och tre som personliga 

erfarenheter. Av kunskapsargumenten var 56 från biologiskt (BiK), 28 från ekonomiskt (EkK) och 11 

från socialt (SocK) perspektiv (Tabell 2 och 3). Av argumenten som klassats som värderingar tillhörde 

sex biologiskt (BiV), fem ekonomiskt (EkV) och sju socialt (SocV) perspektiv medan endast en 

personlig erfarenhet hade biologiskt perspektiv (BiP), två socialt (SoP) och ingen ekonomiskt (EkP) 

(Tabell 2 och 3). I det totala antalet argument fanns alla koder representerade men ingen ämnesgrupp 

hade argument som täckte alla koder (Tabell 2). 
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Tabell 3. Exempel på argument tillhörande de olika koderna i Figur 2. Eleverna lämnade in texter med bakgrund, argument för 

och emot från de olika perspektiven och slutsats, ur vilka jag sedan plockade ut de meningar som kunde anses som ett 

argument. Med argument menar jag att meningen kan användas för att argumentera för eller emot exempelvis konsumtion av 

socker, kött eller ekologisk mat, eller för eller emot att använda träning som behandling mot psykisk ohälsa. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kod 
 

Ämne 
 

Exempel på argument 

BiK Sockerkonsumtion Bekämpningsmedel används vid odling av sockerbetor, det förgiftar marken och 

påverkar miljön på ett negativt sätt. 

BiV Köttkonsumtion Vår planet mår inte särskilt bra av dagens köttkonsumtion. 

BiP Sockerkonsumtion På lokal nivå kan sockerkonsumtion leda till utsläpp eftersom folk tar bilen till affären 

enbart för att köpa godis eller kaka. 

EkK Köttproduktion Köttproduktion positivt för lokala bönder kan tjäna pengar. 

EkV Ekologisk mat … kanske den ekologiska maten egentligen ligger på ett rimligt pris och det är den andra 

som är alldeles för billig. 

EkP  (Materialet innehöll inga argument med denna kod). 

SocK Psykisk hälsa och 

träning 

För personer med psykisk ohälsa kan motion också fungera som social träning. 

SocV Sockerkonsumtion Det är mysigt och trevligt att fika tillsammans. 

SocP Sockerkonsumtion Instabilt blodsocker, jobbigt för både en själv och andra. 

___________________________________________________________________________ 

 

Omräknat till procentandelar utgjorde kunskapsargumenten 82 % av alla argument, 

värderingsargument 16 %, argumenten baserade på personlig erfarenhet 3 % (Figur 4a). Vad gäller 

perspektiv som argumentationen utgår ifrån så var 54 % av argumenten från ett biologiskt perspektiv, 

28 % från ett ekonomiskt perspektiv och 17 % från ett socialt perspektiv (Figur 4b). 

 

 

Figur 4. Fördelning av elevernas argument på a) naturvetenskaplig kunskap, värderingar och personliga erfarenheter, samt b) 

på i vilken utsträckning elevernas argument berörde områdena biologi, ekonomi och sociala faktorer (efter modell, se Fig. 2). 
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Argument baserade på kunskap var vanligast inom alla perspektiv (biologiskt, ekonomiskt och socialt) 

men utgjorde den proportionellt största delen inom biologiskt och ekonomiskt perspektiv med över 80 

% av argumenten medan värderingar utgjorde bas för 10 % av argumenten från biologiskt perspektiv 

och 15 från ekonomiskt (Figur 5). Ekonomiskt perspektiv saknade helt argument baserade på 

personlig erfarenhet. Också för socialt perspektiv var kunskapsargument klart dominerande med 52 % 

av argumenten men andelen argument baserade på värderingar var större jämfört med biologi och 

ekonomi (38 %) och det var även andelen argument baserade på personlig erfarenhet (10 %) (Figur 5). 

 

 

Figur 5. Andel argument från biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, baserade på kunskap, värdering eller erfarenhet. 

 

 

Skiljer sig typen av argument mellan olika ämnen? 

 

Av de åtta olika grupperna har alla huvudsakligen kunskapsbaserade argument medan bara en grupp, 

sockerkonsumtion, har argument baserade på personliga erfarenheter (Figur 6). De flesta 

kunskapsgrundade argumenten är antingen B eller C, det vill säga generell eller specifik kunskap, 

totalt finns endast 3 missförstånd (A). Argumenten som baseras på värderingar är ungefär jämnt 

fördelade på grundade och ogrundade värderingar. Sex grupper har flest argument från perspektivet 

biologi medan två grupper, vardagsmotion och kost och träning, har flest argument från ett 

ekonomiskt perspektiv. Socialt perspektiv har den minsta andelen argument hos alla grupper utom 

sockerkonsumtion, träning och psykisk hälsa samt sömn och hälsa.  
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Figur 6. Antal argument baserade på kunskap, värderingar och erfarenhet från perspektiven biologi, ekonomi och socialt för 

respektive ämne/grupp. 
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Könsskillnader i argumentens grund och perspektiv 

 

Vad gäller skillnader i argumentation mellan könen så var flickor mer benägna att argumentera från 

ett biologiskt perspektiv medan pojkar i högre grad argumenterade från ett ekonomiskt perspektiv 

(Figur 7a). Både pojkar och flickor utgick främst utifrån kunskapsargument. Grupper med pojkar har 

fler värderingsbaserade argument medan gruppen som hade argument med personliga erfarenheter 

bestod av flickor (Figur 7b). 

 

Figur 7. Andel argument (i %) inom kategorierna biologi, ekonomi och socialt (a) samt antal argument baserade på kunskap, 

värderingar respektiver erfarenheter (b) i grupper bestående av enbart flickor eller enbart pojkar. 

 

 

Diskussion  

 

Kunskap, värderingar och personliga erfarenheter som grund för argument 

 

Resultaten från denna studie visar att eleverna huvudsakligen använde naturvetenskaplig kunskap och 

inte värderingar eller personlig erfarenhet för att underbygga sina argument (Figur 4a). Resultatet är 

mycket tydligt då hela 82 % av argumenten i studien baserades på kunskap och endast 16 % på 

värderingar. Detta resultat står i motsats till det som Christenson (2011) och Christenson med fler 

(2012) såg i sina studier, nämligen att värderingar var den vanligaste grunden för argument. Eftersom 

inget kunskapstest gjordes förutom den skriftliga argumentationen kan jag inte med säkerhet säga att 

eleverna i denna studie verkligen behärskade all den kunskap som de använde i sin argumentation 
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själva eller om de skrev av sina källor. Denna studie bygger på ett mycket mindre material, 

kategoriseringen är enklare och har inte diskuterats i grupp som i Christenson (2012). Dock kan 

resultaten från denna studie ändå anses tillförlitliga för den grupp som studien gjordes på och de stora 

skillnaderna mellan grunden för argument och perspektiv skulle sannolikt bestå även om placeringen 

av argument i de olika kategorierna diskuterats mer. En bidragande faktor till att eleverna i så hög 

grad har använt kunskap i sina argument kan vara att värderingar och etiska aspekter inte 

diskuterades i någon större utsträckning på lektionerna, utan fokus låg på kunskap. Mycket mer tid 

ägnades åt att söka och läsa faktakällor än vad som ägnades åt att diskutera värderingar, vilket 

sannolikt har påverkat resultatet. De muntliga diskussionerna var få, mycket för att det var svåra att få 

igång, men fler muntliga diskussioner, särskilt om värderingar, hade att döma av resultatet behövts i 

undervisningen för att bredda argumentationen. Christenson förklarar den höga andelen argument 

baserade på värderingar i hennes studie med att eleverna betraktar naturvetenskaplig kunskap som 

något konstant och obestridligt. En möjlighet är att eleverna i denna studie hade fått en bättre 

uppfattning om vetenskaplig kunskaps instabila natur eftersom aktuell forskning hade haft stort fokus 

i undervisningen. 

 

Klassificeringen av kunskapsargument i tre klasser, A för missförstånd, B för generell kunskap och C 

för specifik relevant kunskap visar att missförstånden är få och att kunskapen är ganska jämnt 

fördelad över kategorierna B och C (Tabell 3). Som bedömare fann jag det svårt dra gränsen mellan 

vad som var generell och specifik kunskap. Tydliga gränsdragningar mellan olika kategorier är en av 

hörnpelarna i diskursanalys, när text (det vill säga kvalitativt material) omvandlas till kvantitativa data 

(Sayago 2015, Wetherell med fler 2001). Detta kunde ha gjorts grundligare i denna studie för ett 

säkrare resultat. Något som slår mig att detaljnivån på kunskapen i argumenten verkar hänga ihop 

med vilka källor de använder, den faktorn förklarar sannolikt minst lika stor del av variationen som 

elevernas egna ämneskunskaper. Även fördelningen mellan grundade och ogrundade argument var 

jämn. Att inte fler argument var grundade kan bero på att det i instruktionerna inte har framgått att 

grundade argument värderas högre. Eleverna var även instruerade att konstruera argument inom alla 

tre perspektiv (biologisk, ekonomiskt och socialt) och gjorde därför det. Instruktionen sa däremot 

inget om att argument baserade på kunskap, värderingar eller personliga erfarenheter skulle beaktas i 

studien, vilket kan förklara att många grupper inte hade med alla kategorier av argument.  
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Argumentation ur biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv  

 

Av de tre perspektiven biologi, ekonomi och socialt kom drygt hälften av argumenten från biologi 

(Figur 4b), vilket kan bero på att tyngdpunkten i kursen låg på biologi, även om ekonomiska och 

sociala aspekter också togs upp. Att 28 % respektive 17 % av argumenten hörde till perspektiven 

ekonomi och socialt visar att eleverna har viss kapacitet att bredda sina argument och därmed skapa 

argument av högre kvalitet. Intressant är att Sadler och Zeidler (2004) fann att elever med hög grad av 

ämnesförståelse klarade av att se sin SNI från fler perspektiv. En starkt bidragande faktor till att 

eleverna i studien klarade att se sina frågor ur olika perspektiv är sannolikt modellen för hållbart 

tänkande (Figur 1) som de har arbetat mycket med tidigare i naturkunskap och som innehåller de tre 

perspektiven.  

 

Koder för argumentgrund och perspektiv 

 

Av de koder som presenterades i Figur 3 återfanns visserligen alla utom värderingasbaserat argument 

ur ekonomiskt perspektiv i det totala insamlade materialet men ingen av de enskilda grupperna hade 

med alla koder i sin argumentation, vilket innebär att deras argument kunde ha hållit högre kvalitet. 

Till viss del stämmer Sadlers (2004) konstaterande att många elevargument är enkla och relativt 

ytliga. Djupgående förklaringar saknas och även om eleverna argumenterar både för och emot sin 

fråga, eftersom det var en uttalad del av uppgiften, så finns stor potential för utveckling vad gäller att 

se att båda sidor kan ha övertygande argument. Min uppfattning är att det är svårt för eleverna att 

släppa tanken på ett rätt svar, därför blir argumentationen för ena sidan mer engagerad och 

motargumentationen inte övertygande. Exempelvis presenterade gruppen som hade ämnet 

vardagsmotion flera bra anledningar till varför vardagsmotion är bra för hälsan, ekonomin och miljön 

men gav endast följande motargument: ”Anledningar till att man inte utför någon vardagsmotion kan 

vara att man inte tycker att det spelar någon roll eller att man hellre vill göra något annat”. Det är 

viktigt att läraren föregår med gott exempel och visar vad god argumentation innebär och hur olika 

perspektiv kan vägas mot varandra utan att det ena måste vara rätt och det andra fel. 

 

Andelen argument som grundades på personliga erfarenheter var försvinnande liten (Figur 4a), vilket 

stämmer överens med resultaten från Christenson med fler (2012). Christenson med fler (2012) 

förklarade ett liknande resultat med att eleverna helt enkelt saknar personliga erfarenheter i frågan. 

Det är dock inte troligt i denna studie, dels eftersom ämnena var vardagsnära och dels eftersom 
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eleverna valde ämne själva efter intresse och då ofta något som de hade personlig erfarenhet av. 

Skolverket (2016) tipsar om att använda sig av elevers vardagsuppfattningar i undervisningen genom 

muntliga diskussioner. Kanske hade fler personliga erfarenheter kommit fram i muntliga diskussioner 

är de gjorde i den skriftliga argumentationen som användes som underlag i den här studien. En 

muntlig diskussion uppfattas lätt som mer informell och det kan göra det lättare för eleven att lufta 

sina egna erfarenheter. Det perspektiv där eleverna mestadels uttryckte sina personliga erfarenheter i 

den här studien var det sociala perspektivet (Figur 5). Det är möjligt att erfarenheter från sociala 

sammanhang är lättare att uttrycka eftersom de inte förknippas med faktakunskap som kan vara ”fel” i 

lika hög grad som biologiskt och ekonomiskt. Det är även möjligt att eleverna inte tror att det är ok att 

använda sina egna erfarenheter i argumentationen. Som lärare kunde jag ha utgått mer från elevernas 

erfarenheter och varit tydligare med att det inte gör något om felaktiga uppfattningar uttrycks, 

eftersom det ger diskussionsunderlag och kan gynna förståelsen (Skolverket 2016). Figur 5 visar även 

att andelen argument som baseras på värderingar är mer än dubbelt så stor för perspektivet socialt 

jämfört med biologi och ekonomi. Det tyder på att mer diskussion om värderingar hade behövts i 

undervisningen, särskilt för perspektiven biologi och ekonomi. Min upp upplevelse är att eleverna 

hakade upp sig på att ge de ”rätta svaren”, kanske fokus borde ha legat mer på att se olika perspektiv. 

 

Könsskillnader i argumentation 

 

Det var intressant att könsjämförelsen visade att flickor hade fler argument från perspektivet biologi 

och baserade sina argument mest på kunskap, medan pojkar hade fler argument från perspektivet 

ekonomi och en högre andel värderingsbaserade argument (Figur 7). Underlaget i den här studien är 

för litet för att dra generella slutsatser men att flickor i högre använde kunskap i sina argument passar 

väl in i bilden om duktiga flickor med högre betyg (Skolverket 2012). Att flickor generellt har är 

duktigare i skolan och har högre betyg kan bero på flera orsaker, som förväntningar förknippade med 

kön och att pojkar utvecklas senare (Sjögren och Hydén 2013). 

 

Slutsats 

 

Av mina resultat drar jag slutsatsen att lärarens implicita och explicita budskap om vad som utgör 

värdefull grund för argument påverkar elevernas argumentation. Jag har i min undervisning betonat 

kunskap och talat om den senaste forskningen inom olika områden och därmed använder mina elever 

kunskap som främsta grund för sina argument. Om jag hade lagt större vikt vid värderingar kanske det 
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hade blivit tvärtom. Att använda undervisningstid till att gå igenom teori för argumentationsteknik, 

informationssökning och källkritik innebär mindre undervisningstid till ämnesinnehåll. Samtidigt har 

läraren mindre kontroll över elevernas kunskapskällor när de arbetar fritt med SNI. Detta stämmer väl 

överens med vad Ekborg med fler (2013) fann. En viktig aspekt av detta är den stora uppmärksamhet 

som resultaten från olika internationella kunskapsmätningar fått på senare tid. Om dessa 

undersökningar mäter faktakunskaper, törs vi då chansa med SNI, där vi inte har full kontroll över 

vilka fakta eleverna lär sig eller ens att de lär sig dem, även om det finns potential för djupare och mer 

meningsfull inlärning. En undersökning om vad elever får ut av SNI visar att de tycker att de lärde sig 

mer ju mer intresserade de var av den SNI som studerades, men de tyckte inte att de lärde sig mer än 

från den vanliga undervisningen (Ottander och Ekborg 2012). 

 

Lärare tvekar inför att arbeta med SNI eftersom det är förknippat med en rad utmaningar (se till 

exempel Bursjö 2014). En av de utmaningar jag själv tänkte mycket på att i en del frågor, som 

ekologiskt jordbruk, som jag hade en grupp som arbetade med, finns det något slags värde-konsensus 

bland eleverna att ekologiskt är bra och konventionellt jordbruk är dåligt. När jag försökte bredda 

perspektivet och ta upp en debattartikel mot ekologiskt jordbruk så blev eleverna förvirrade av att jag, 

som de upplevde det, ifrågasatte ekologiskt jordbruk (som de fostrats att tycka ska vara rätt svar), 

medan jag bara försökte påpeka att det finns vissa miljöproblem även med ekologiskt jordbruk och att 

det är av stor vikt att även det konventionella jordbruket (som står för den största delen av 

livsmedelsförsörjningen) utvecklas i mer miljövänlig riktning. Just detta att frågan är öppen och att 

uppgiften ligger i att se olika perspektiv på saken och se att det finns flera möjliga ståndpunkter 

upplevde jag var svårt för många elever. Att arbeta med SNI kan vara skrämmande eftersom läraren 

aldrig kan förutsäga vad som ska komma upp i en fri diskussion. Samtidigt tror jag att de svårigheter 

som lärare upplever med SNI också är tecken på att vi i det svenska skolsystemet behöver träna mer på 

att arbeta med diskussion och argumentation. Mer forskning behövs om hur lärare kan utveckla 

undervisningen inom SNI så att elevers argumentation tränas utan att kunskapsinnehåll behöver 

offras. 
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