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Abstract Naturvetenskap är en viktig kunskap att besitta för alla i ett 

samhälle. Inte minst för att förstå och förhålla sig kritisk mot 

mycket av den information som vi möts av dagligen genom media. 

De val vi gör påverkar oss som individer både lokalt och globalt, 

inte bara idag utan även framåt. Trots ämnets betydelse för 

samhället är många elever allt mindre intresserade av 

naturkunskap i skolan. Deras brist på intresse för naturvetenskap 

har visat sig genom flera internationella studier där 

studieresultaten så väl som attityden gentemot ämnet försämrats. 

Den här systematiska litteraturstudien syftar därför till att 

 belysa det faktum att naturkunskapsundervisningen är i behov av 

en förändring för vända den här negativa trenden. Studien syftar 

även att undersöka hur naturkunskapsundervisningen kan 

utvecklas genom en relativt ny undervisningsmetod. Denna 

undervisningsmetod lyfter sociovetenskapliga frågor där eleverna 

får utreda aktuella händelser eller problem genom att angripa det 

inte bara naturvetenskapligt utan även bland annat etiskt och 

socialt. Flera forskningsresultat visar att detta är ett arbetssätt 

som ger positiva effekter på elevers förståelse och engagemang i 

ämnet. Ytterligare forskning behövs inom ämnet, särskilt med 

fokus på grundskolan, för att anpassa arbetsmetoden för alla 

åldrar.   
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1. Inledning 

Klockan ringer in och en grupp högstadieelever samlas utanför klassrumsdörren. 

Läraren kommer gående mot dem för att låsa upp dörren. Han bär på en hög med slitna 

böcker, på bokryggen står kemi med stora bokstäver. I alla fall på de böcker som 

fortfarande har sitt omslag kvar. Läraren släpper in eleverna i kemisalen, bänkarna står 

uppradade så att eleverna kan sitta två och två. I salen är det kallt och en frän, stickande 

lukt får några elever att hålla för näsan tills de vant sig av känslan. Läraren skriver upp 

några sidor på tavlan och ber en elev att dela ut böckerna, det blir en per bänk. Längst 

bak i salen sitter två elever med jackorna på och ser ointresserade ut. De får en 

tillsägning att ta av sig jackorna, men eleverna vill inte och klagar på att det är för kallt. 

Läraren börjar hålla sitt vanliga tal om vilka faror som kan uppstå i kemisalen om man 

inte har full koll på vart man har sina kläder eller sitt hår osv. Tillslut tar de av sig 

jackorna och hänger dem vid dörren. Lektionen börjar med en snabb genomgång på 

tavlan, därefter får eleverna läsa de sidor som läraren skrivit upp. "När ni läst klart kan 

ni börja med laborationen", säger läraren och lägger fram en stencil på varje bänk, "men 

glöm inte ta på er labbrocken och skyddsglasögon först".  

 Enligt LGR11 (Skolverket, 2011, s. 111, 127 & 144) ska undervisningen i 

biologi, fysik och kemi ge eleverna möjligheten att, med sina egna erfarenheter och 

aktuella händelser som grund, ställa frågor för att utveckla sin förmåga att kritiskt 

granska olika slags källor.  Men istället beskriver Lindahl (2003, s. 31-32) att de mest 

förekommande aktiviteterna under naturkunskapslektionerna är att lyssna på det 

läraren säger, skriva av lärarens anteckningar från tavlan, samt att laborera utifrån en 

given mall.  

 Flera forskningsresultat vittnar om att elevernas intresse för naturkunskap 

i skolan är svalt och deras betyg sjunker (Ekborg et al., 2012, s. 37-40). Lindahl (2003, s. 

34) belyser att det trots allt finns en stor grupp elever som tycker naturvetenskap är 

intressant, även om hon instämmer i det faktum att eleverna är negativa till 

naturkunskap som ämne i skolan. Koballa och Glynn (2007, refererad i Ekborg et al., 

2012,  s. 44) menar på att elever behöver känna att de har kontroll över sitt lärande, 

vilket leder till att de då i högre grad väljer att arbeta mer avancerade uppgifter och 

anstränger sig mer för att lyckas. Är deras möjlighet till att påverka undervisningen 
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liten, kommer de istället känna som att deras begränsningar är större än möjligheterna 

och deras motivation minskar.  

 Samhället kommer alltid på ett eller annat sätt vara i behov av individer 

som kan bidra med naturvetenskaplig kunskap. Skolan bör därför ta denna nedåtgående 

spiral på allvar och vända trenden för elevernas minskade intresse för naturkunskap i 

skolan. Undervisningen måste bjuda in elevernas nyfikenhet för att skapa förståelse hur 

det som lärs i kemisalen även har ett samband med det som kan upptäckas utanför.  

2. Bakgrund 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av hur elevers attityd gentemot 

naturvetenskapsämnet är kopplat till sämre resultat i skolan. Därefter följer en 

beskrivning och definition av den arbetsmetod som litteraturstudien är ämnad att lyfta 

som ett alternativ för utveckling av den naturvetenskapliga undervisningen - Socio 

scientific issues (SSI). Kapitlet är indelat i underrubriker och först presenteras den 

forskning och de argument som menar att naturkunskapsundervisningen behöver 

förändras, därefter förklaras begreppet SSI mer ingående och till sist hur arbetssättet 

kan användas som en del i undervisningen.  

2.1 Forskning om och argument för utveckling 

Citatet nedan visar på den problematik som den naturvetenskapliga undervisningen står 

inför idag. 

 

Rather than asking how can we get more young people to pursue science, the 

first question that any country must ask is whether school science is failing to 

communicate why a knowledge of science and a knowledge about science are 

both hard won and valuable in contemporary society and, if so, how can that 

failure be addressed?(Osborne & Dillon, 2008, s. 15). 

 

Osborne och Dillon (2008) hänvisar till flera forsningsresultat angående undervisning i 

de naturorienterade ämnena i sin rapport Science Education in Europe: Critical 

Reflections, bland annat belyser de ROSE-projektet. ROSE (the Relevance of Science 

Education) är ett internationellt forskningsprojekt som, till skillnad från TIMSS (Third 

International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International 
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Student Assessment) vars syfte är att studera elevers lärande utifrån testresultat och 

kognitiva faktorer, undersökte ROSE elevers attityder och andra emotionella faktorer 

gentemot de naturorienterade ämnena (Sjøberg & Schreiner, 2010, s. 4-5). I projektet 

deltog 34 länder, varav övervägande delen bestod av länder i  Europa och samtliga av de 

nordiska länderna. Studien krävde bland annat att de länder som deltog har ett 

obligatoriskt skolsystem med elever upp till 15 år. Utifrån det mätinstrument som 

projektet tagit fram fick eleverna svara på 16 frågor som på olika sätt berörde deras 

upplevelse och uppfattning om undervisningen i ämnena i fråga. Resultatet visade en 

korrelation mellan en mer negativ attityd inför naturkunskaps ämnet och hur 

välutvecklat landet är. I de flesta europeiska länder och i synnerhet de nordiska 

länderna tillsammans med Japan var eleverna särskilt negativt inställda till de 

naturorienterade ämnena. Elever i de rikare länderna i studien gav svar som visar att de 

inte är övertygade om att naturvetenskapen kan ge kunskaper som är viktiga för vårt 

samhälle idag och i framtiden ämnena (Sjøberg & Schreiner, 2010, s. 5-6, 8-9, 15).  

 Gustafsson (2010, s. 27) tar upp vikten av att öka elevernas intresse för 

ämnet på grund av det faktum att samhället i framtiden kommer vara i behov av 

yrkesverksamma naturvetare inom flera yrkeskategorier. Osborne och Dillon (2008, s. 

7) menar dock att naturvetenskapen är en verksamhet som i ett globalt perspektiv inte 

lider någon brist på naturvetare, utan bristen på naturvetare inom vissa yrkesgrupper 

uppstår på lokal nivå och är därför egentligen inte i huvudsak något problem som 

naturkunskapsundervisningen bör angripa. Den naturvetenskapliga undervisningen bör 

alltså inte rikta sig mot den mindre grupp eleverna som eventuellt blir framtidens 

forskare, utan istället tillgodose en undervisning som erbjuder samtliga elever kunskap i 

och om naturvetenskap. De tar även upp betydelsen av att medborgare i allt större 

utsträckning idag behöver besitta naturvetenskapligkunskap för att kunna förstå och ta 

ställning i samhällsfrågor (Osborne & Dillon, 2008, s. 7).  

 Ekborg och Ideland (2012, s. 18-20) instämmer i Osbornes och Dillons 

(2008) argument, kring att idag krävs kunskaper inom naturvetenskap av alla 

samhällsmedborgare för att dessa ska kunna förstå olika resonemang som allt oftare 

förs fram i media gällande både lokala och globala samhällsfrågor som berör exempelvis 

hållbar utveckling, etiska dilemman eller politiska beslut. Denna förståelse ökar 

medvetenheten i samhället i frågor som påverkar människor på individ-, lokal-, eller 

globalnivå.   
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2.2 Socio-scientific issues; en definition 

Aikenhead (1985, refererad i Gustafsson, 2010, s. 32) undersökte i en studie om hur 

gymnasieelever i grupp diskuterade samhällsfrågor med anknytning till naturvetenskap 

och teknik, samt hur de kom fram till sina beslut. Utifrån hans studie kom senare, den 

sortens frågor och frågeställningar, att forma begreppet socio-scientific issues - SSI. 

Sadler (2004, s. 513) har definierat begreppet och menar på att socio-scientific issues 

berör sociala dilemman med kopplingar till naturvetenskap. Samt den process som 

krävs för att lösa dessa problem, något som kännetecknas av ett informellt resonemang 

och beskriver det skapande och den analys av olika ställningstaganden i förhållande till - 

och som svar på - komplexa situationer. Ekborg och Ideland (2012, s. 9) har valt att 

översätta socio-scientific issues och benämner den här sortens frågor som 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll och förkortar detta med SNI. Gustafsson 

(2010) däremot benämner dem istället som sociovetenskapliga frågor. Jag kommer 

fortsättningsvis att använda mig av Gustafssons (2010) sociovetenskapliga frågor.   

2.2.1 Sociovetenskapliga frågor; en grund för demokratiska ställningstaganden 

Ekborg och Ideland (2012, s. 21) menar att arbeta med sociovetenskapliga frågor är en 

arbetsmetod som kan utveckla undervisningen i de naturorienterade ämnena. 

Arbetsmetoden behandlar innehåll både i naturvetenskap, som innebär att kunna tolka, 

förstå och tillämpa olika naturvetenskapliga begrepp och processer. Samt innehåll om 

naturvetenskap, vilket tar upp den kunskap som ger eleverna insikt i naturvetenskapens 

utveckling över tid och hur vissa naturvetenskapliga antaganden kan förändras och 

motbevisas. Det handlar även om att bli förtrogen med naturvetenskapliga 

observationer och laborationer. Gustafsson (2010, s. 30-33) bekräftar denna åsikt 

genom att belysa hur arbetet med sociovetenskapliga frågor kan stärka elevernas roll 

som medborgare i samhället i form av att aktivt kunna ta ställning i olika frågor, 

ifrågasätta och kritiskt granska resonemang och information de möts av i till exempel 

media. En förmåga vi värdesätter i vårt samhälle förklarar Gustafsson (2010, s. 31) är 

förmågan att kunna tänka kritiskt. Detta innebär bland annat att vara källkritisk, 

förmåga att ställa väsentliga frågor för ämnet, göra ett ställningstagande och 

argumentera för detta, samt dra slutsatser, men också att visa på en förmåga att förstå 

och pröva andras åsikter. En annan aspekt av ett kritiskt tänkande är att besitta goda 

ämneskunskaper, men även att kunna sätta dem i en kontext tillsammans med de 
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normer, värderingar och antaganden som de olika åsikterna eller resonemangen bygger 

på. För den naturvetenskapliga undervisningen betyder detta att elever bör utveckla 

sina förmågor att söka bevis för naturvetenskapliga fenomen och kritiskt granska dessa 

för att därifrån ta genomtänkta beslut. Att som medborgare i ett demokratiskt samhälle 

är detta en viktig förmåga, då vi ständigt står inför val både vardagliga och politiska som 

påverkar oss individuellt, men även nationellt och eventuellt till och med globalt 

(Ekborg & Ideland, 2012; Gustafsson, 2010).  

2.2.2 Sociovetenskapliga frågor; med verkligheten i klassrummet 

Ett sätt att skapa förutsättningar för lärandet är att läraren planerar en 

undervisning som utgår från elevers intresse, erfarenheter och tidigare kunskap 

(Skolverket, 2011, s. 12).  Ekborg och Ideland (2012, s. 17) belyser även att en 

verklighetsanknuten undervisning är en förutsättning för lärande. På detta sätt 

utgår undervisningen från elevernas egna förkunskaper inom ett visst område. För 

att möta detta kan läraren till exempel inleda ett arbetet om 

matspjälkningssystemet genom att fråga eleverna vad de ätit under dagen. Läraren 

kan också välja att förlägga undervisningen i en annan miljö än klassrummet 

genom att göra ett studiebesök eller en fältstudie. Men då man arbetar med 

sociovetenskapliga frågor gör man tvärtom beskriver Ekborg och Ideland (2012, s. 

17). Istället för att utgå från dessa till synes verklighetsanknutna exempel, 

använder läraren sig av massmedia för att hitta äkta aktuella nyheter och 

händelser i samhället. Meningen är att eleverna ska få med sig redskap att ta sig an 

den information som de möts av dagligen. Detta är information som, till skillnad 

från de exempel som läraren själv skapar, inte nödvändigtvis är helt objektiv. 

Något som utmanar eleven att tänka källkritiskt. Att arbeta med 

sociovetenskapliga frågor får eleven möjlighet att lära sig dels naturvetenskapliga 

kunskaper, men också att vara källkritisk och även att både samarbeta i grupp men 

också att arbeta självständigt (Ekborg & Ideland, 2012, s. 18-19).  

 Sociovetenskapliga frågor har alltid en naturvetenskaplig grund och 

frågorna som ställs ska eventuellt vara av betydelse för samhället. Det kan till exempel 

vara frågor som rör ny teknologi, miljö eller hälsa. Grundtanken är att eleverna ska 

fördjupa sig i ämnet och ställa sig frågan - Vad behöver jag veta för att förstå det här? Ett 

exempel på ett sådant ställningstagande kan vara huruvida man ska vaccinera sig mot 
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ett aktuellt virus (ex. svininfluensan). Läraren kan också välja att handleda eleverna för 

att få dem att tänka på fler aspekter, samt från hur det lilla och lokala även kan påverka 

globalt (Ekborg & Ideland, 2012, s. 18). De sociovetenskapliga frågorna har sin bas i 

naturvetenskapliga fakta, men frågorna berör ofta även etiska dilemman. Genom att 

belysa denna aspekt av ett samhällsproblem kan eleverna få med sig redskap för att 

förstå och hantera dessa dilemman. Detta gör att de sociovetenskapliga frågorna kan få 

flera resultat utan något korrekt svar. Även om eleverna är överrens om faktainnehållet 

bör de sociovetenskapliga frågorna vara såpass öppna att eleverna kan bedöma 

argumenten och  göra ett individuellt ställningstagande (Ekborg & Ideland, 2012, s. 19-

20).  

  Att undervisa om SNI innebär inte att uppfostra den unga generationen att 

sluta röka, leva miljöväntligt och sköta sin hälsa, utan om att ungdomar ska 

ges möjlighet att utveckla kunskaper och få redskap så att de kan ta ansvar 

för sig själv och sitt beteende och bli kritiskt reflekterande individer (Ekborg 

& Ideland, 2012, s. 20). 

2.2.3 Sociovetenskapliga frågor; en grund för diskussion 

Gustafsson (2010, s. 29) beskriver även sitt eget arbete kring diskussionens och 

samtalets möjligheter i naturkunskapsundervisningen. Hon anser att samtal ger elever 

en möjlighet till meningsskapande, de tränar sina språkliga förmågor och lär sig även att 

visa varandra hänsyn genom att lyssna. Gustafsson (2010, s. 29) menar även att en del i 

att utveckla naturkunskapsundervisningen kan vara att eleven får träna sin språkliga 

förmågan i grupp. Eleven får då möjlighet att både träna sin egen förmåga att resonera 

och argumentera, men tränar även på att lyssna och ta del av andras argument och 

åsikter. Detta är något som Ekborg och Ideland (2012, s. 20) instämmer i då de menar 

att en grundläggande del i arbetet med sociovetenskapliga frågor är den muntliga 

diskussionen. Där får eleven utveckla sin förmåga att arbeta med sina argument så att de 

baseras på den fakta eleven sökt fram om ett visst ämne med inslag av de egna 

värderingar och sitt eget ställningstagandet samt att få möjlighet att verbalt uttrycka 

sina argument i frågan och att bli respekterad för dessa. (Ekborg och Ideland, 2012, s. 

20). Dessa delar av att arbeta med sociovetenskapliga frågor stämmer väl överens med 

det öppna klassrumsklimat som beskrivs i Skolverkets publikation Förskolans och 

skolans värdegrund (2013). I vilken det beskrivs att ett öppet klassrumsklimat präglas 
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av allas lika rätt till talutrymmet och diskussionerna som förs är fria och karaktäriseras 

av respekt inför varandra. I ett sådant klassrum finns en tilltro mellan lärare och elev 

som bidrar till elevers kunskapsutveckling och delaktighet. Samtalet och goda relationer 

har betydelse för lärandet och ligger som grund för ett öppet klassrumsklimat 

(Skolverket, 2013, s. 64-66).  

 

3. Problemformulering  

Som beskrivits i kapitel 2 finns det underlag för argumentet att 

naturkunskapsundervisningen behöver lyftas och utvecklas för att öka dels elevers 

intresse samt attityd gentemot dessa skolämnen. En eventuell risk om elevers intresse 

för naturvetenskap fortsätter att sjunka är att kunskap går förlorad. Kunskap som är 

viktig för att förstå och kritiskt granska sina val och vad dessa val har för betydelse för 

människor, natur och framtiden, nationellt och globalt. Kunskap som därför inte bör 

särskiljas till en mindre del av samhället, utan är en allmänbildning som är viktig för 

hela samhället och alla dess medborgare.  

4. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var därför att undersöka ett begränsat urval 

forskningsresultat kopplade till arbetet med sociovetenskapliga frågor som en slags 

alternativ undervisningsmetod i det naturvetenskapliga klassrummet utifrån aspekter 

som demokrati, attityd, kunskap och förståelse.  Detta undersöks med ett visst fokus åt 

grundskolans tidigare år utifrån frågorna:  På vilka sätt kan undervisning i ämnet 

naturkunskap utvecklas genom arbetet med sociovetenskapliga frågor? Samt: Vilka 

vetenskapliga bevis finns för att undervisning med sociovetenskapliga frågor är en 

metod som ökar elevers intresse och förståelse för naturvetenskap?  

5. Metod 

I följande kapitel beskrivs de metoder som använts för denna systematiska 

litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie definieras av ändamålet, vilket är att 

"identifiera, bedöma och syntetisera" samtliga studier som anses vara relevanta för 

ämnet, beskriver Petticrew och Roberts (2006, refererad i Eriksson Barajas, Forsberg & 
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Wengström, 2013, s. 28). För att göra en systematisk litteraturstudie krävs ett urval av 

lämpliga studier som kan bilda ett underlag för de slutsatser som litteraturstudien ska 

mynna ut i, utifrån den eller de  frågor som ställts (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 26). I 

denna systematiska litteraturstudie undersöktes ett urval vetenskapliga artiklar som 

berör ämnet naturvetenskap och mer specifikt sociovetenskapliga frågor. Kapitlet är 

indelat i två delar som till att börja med beskriver datainsamlingen och därefter 

databearbetningen. 

5.1 Datainsamling  

Som underlag för datainsamlingen användes till en början i första hand boken 

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet (Ekborg och Ideland, 2012) för att 

skapa en mindmap med ett antal frågor som ansågs relevanta för studien att besvara. Ur 

boken av Ekborg och Ideland (2012) framkom det första sökordet "Samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll", detta gav dock få träffar i databasen Swepub. Av 

abstracten framgick att dessa två träffar inte var relevanta för studien. Vidare 

bearbetning av litteraturlistan i ovanstående referens gav det andra sökordet "socio-

scientific issues", vilket gav fler relevanta  träffar. Till en början användes främst, som 

tidigare nämndes, databasen Swepub som tillhandahåller flera olika slags publikationer, 

däribland vetenskapliga artiklar, avhandlingar och bokkapitel. För att sökningen skulle 

ge relevanta träffar användes två inklusionskriterier, det ena var "referee-granskat". 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 61-62) beskriver referee-granskningen eller peer-

reviewing som det sista steget i den vetenskapliga artikelns process för att bli 

publicerad och innebär att två oberoende experter har godkänt artikelns innehåll och 

kvalitet. Det andra inklusionskriteriet var "tidskriftsartiklar".  

 För att bredda sökningen användes därefter Summon, en samlad databas 

med publikationer från bland annat Swepub och DiVA samt flera internationella 

databaser. Även i Summon användes sökordet "socio-scientific issues". Detta gav ett 

antal internationella träffar, såväl som flera av de träffar som tidigare framkommit i 

sökningar på Swepub. För att avgränsa antalet träffar användes, utöver "peer-review" 

och "tidskriftsartikel", fler inklusionskriterier än vid den tidigare sökningen i Swepub.  

Till sist gjordes även sökningar i databasen ERIC - The Education Resources Information 

Center, som mer specifikt riktar sig mot vetenskapliga publikationer inom pedagogik 
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och utbildning. Även här användes sökordet "socio-scientific issues" och 

inklusionskriterierna "peer-reviewed" och "journal articles".  

 Utöver "socio-scientific issues" användes även två namn för att söka efter 

relevant data. Dessa namn, "Claes Malmberg" och "Troy Sadler" återkom som referenser 

och författare i ett flertal vetenskapliga artiklar samt i de tidigare sökningarna och 

ansågs därför vara av relevans.  Nedan följer en tabell med de databaser och sökord (se 

Tabell 1) som använts för att söka fram den data som kommer att presenteras i 

resultatet. En mer detaljerad översikt av sökhistoriken visas i Bilaga C som även 

innefattar urvalsstegen 1 och 2. 

 

Tabell 1. Urval från sökhistorik 

Sökord Swepub Summon ERIC 

Samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt 
innehåll 
 

Samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt 
innehåll 
 

  

Socio-scientific issues 
 

Socio-scientific issues 
 

Socio-scientific issues 
 

Socio-scientific issues 
 

Claes Malmberg 
 

Claes Malmberg 
 

  

 

5.1.1 Granskning 

Varje sökning resulterade i ett antal artiklar som till en början ansågs relevanta för 

studiens syfte. Utifrån titel, nyckelord och abstract valdes 31 artiklar ut för vidare 

bearbetning. Återigen  ställdes de frågor som framställts på mindmapen för att välja ut 

vilka artiklar som skulle väljas ut för urval 1. Det var här viktigt att, även om valet 

gjordes att ha en bred ingång till resultatet, ringa in det centrala i vad frågorna skulle 

utmynna i för svar. För urval 2 sammanfattades artiklarnas abstract till några få 

nyckelmeningar eller begrepp som senare kategoriserades till fem kategorier. Detta gav 

en överblick i hur artiklarna skulle stämma in i studiens syfte och frågeställning. Här 

kortades antalet artiklar ner till först nio och därefter sju. Detta beslut togs på grund av 

ett misstag, då en av artiklarna - vid närmre läsning - visade sig vara en sammanställning 

av litteratur och forskning. Den andra var även den en sammanställning av två artiklar 

som redan valts ut och skulle därför inte fylla någon funktion för resultatet mer än 

upprepning.  
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 Eriksson Barajas et al. (2013, s 179-192) har sammanställt en checklista 

med punkter för både den kvalitativa artikeln så väl som den kvantitativa, för att 

kontrollera att en artikeln är vetenskaplig. Utifrån dessa punkter granskades de sju 

valda artiklarna för att kontrollera deras trovärdighet. Fem av artiklarna var av 

kvalitativ ansats och två artiklar av en kombinerad ansats granskades samtliga artiklar 

utifrån checklistan för kvalitativ ansats (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 188-192). Två av 

artiklarna var studier med en kombinerad ansats och granskades då ytterligare utifrån 

Eriksson Bajaras et al. (2013, s. 184-187) checklista för kvantitativ forskningsmetod. De 

punkter som valdes som aktuella för artiklarna var huruvida de ansågs uppfylla validitet 

och reliabilitet, något som båda artiklarna ansågs uppfylla. 

 Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69-70) menar att en vetenskaplig artikel 

måste bygga på en etisk grund där forskaren i fråga tagit hänsyn till etiska principer. I 

sex av artiklarna som inkluderats i resultatet framkommer det tydligt hur de etiska 

ståndpunkterna arbetats utefter, i en av dem är detta dock inte uttryckt. I den artikeln är 

inga detaljer kring deltagarna eller skolan nämnda vilket kan tolkas som att forskarna 

ändå tagit hänsyn till etiska principer.  

 5.2 Databearbetning 

För att bearbeta de 17 artiklar som valdes ut i urval 1 sammanfattades varje artikels 

abstract. Ett par nyckelmeningar valdes ut för varje artikel och fick representera en 

övergripande bild av artikelns innehåll. Utifrån dessa nyckelmeningar kunde kategorier 

skapas som ansågs vara väsentliga för den här litteraturstudiens syfte och frågor. Genom 

denna kategorisering valdes i första hand nio artiklar ut, varav sju av dem kommer att 

presenteras i resultatkapitlet. Nedan följer ett exempel på denna kategorisering (se 

Tabell 2). Tabellen visar att artikels innehåll berör två kategorier dels demokrati och 

naturvetenskap, samt grundskolan.  

 

Tabell 2. Kategoriöversikt  

Titel, författare Socio-
scientific 
issues 

Demokrati 
och  
naturvetens
kap  

Intresse/At
tityder 
Kunskap/F
örståelse 

Grundskol
an 

Scientific 
literacy 

 

5.  Climate 
change and 
everyday life, 
Byrne, Ideland, 
Malmberg & 

 X  X  2 
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Grace (2014) 

 

 Efter denna kategorisering följde inläsning av artiklarnas resultat, det 

framkom då att två av de nio utvalda artiklarna inte skulle fylla sitt syfte för den här 

systematiska litteraturstudien och valdes därför bort.  Därefter sammanfattades de sju 

kvarstående artiklarna och delades upp i sina kategorier. Efterhand kunde resultatet 

struktureras upp utefter vilka kategorier de berörde och därifrån byggdes resultatet. 

5.2. 1 Science and technology 

I litteraturen användes science and technology för att förklara naturkunskap och teknik. 

Bland annat nämner Lindahl (2003, s. 18) att science i den engelskspråkiga litteraturen 

oftast innefattar ämnena biologi, fysik och kemi medan, precis som antytt ovan, är teknik 

ett ämne utanför de naturvetenskapliga ämnena. Begreppet science kan ibland även 

beröra geografi, på samma sätt som teknik kan innefatta samhällskunskap och bild 

(Lindahl, 2003, s. 18). Den forskning som tas upp i denna systematiska litteraturstudie 

har en inriktning främst på ämnena biologi, kemi och fysik, vilka omfattas av 

benämningen naturvetenskap. 

6. Resultat 

6.1 Sociovetenskapliga frågor; med verkligheten i klassrummet 

Byrne et al. (2014) har studerat grundskoleelever i åldrarna 9-10 år. I studien valdes en 

svensk skola i Malmö och en engelsk skola i Southampton ut, skolorna har enligt Byrne 

et al. (2014) dock inte jämförts med varandra i studien. Studiens syfte var att kartlägga 

elevers resonemang i arbetet med sociovetenskapliga frågor.  

 Utifrån den insamlade data som gjordes på elevernas diskussioner kunde 

Byrne et al. (2014) kategorisera de övergripande resonemang som eleverna 

återkommande använde som argument. De kategoriseringar som gjordes var; Everyday 

Life; Science and Technology; Society; Justice; Environment; och Self-interest. Kategorin 

'Everyday Life' syftar till resonemang som berör elevernas vardag och levnadssätt, även 

resonemang där eleverna försvarade sina vanor i förhållande till den sociovetenskapliga 

fråga som diskuterats. Detta var den kategori som flest argument kunde kopplas till, 
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vilket forskarna förklarade med att samtliga av de sociovetenskapliga frågor eleverna 

arbetat med kunde kopplas till elevernas egen vardag. Efter kategorin 'Everyday Life' 

använde eleverna i stor utsträckning argument och resonemang som kunde kopplas till 

kategorierna 'Science and technology' och 'Environment' Byrne et al. (2014, s. 1496).  

 Till skillnad från Byrne et al. (2014) som utgick från aktuella frågor som 

eleverna kunde koppla till sin vardag använde Jones, Buntting, Hipkins, McKim, Conner 

och Saunders (2012, s. 688) sig av lantbruk, ett ämne som inte var lika bekant för 

eleverna; detta för att undersöka hur elevers uppfattning om framtiden kan ge 

ytterligare möjligheter i undervisningen i samband med sociovetenskapliga frågor. 

Studien innefattar elever i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet i en skola på Nya 

Zeeland, här med fokus på eleverna på lågstadiet.  

 Eleverna fick först ta del av de fem punkter som fungerade som 

utgångspunkt för det material som syftade till att öka elevernas förståelse och 

uppfattning om framtiden och vilka faktorer som kan påverka framtiden (Jones et al., 

2012, s. 697 ) Materialet verkade som underlag för arbetet kring lantbruk,, varav en del i 

materialet belyste lantbrukets utveckling under de senaste 200 åren och gav eleverna en 

tidslinje att fundera utifrån. Eleverna resonerade kring de positiva aspekterna av denna 

utveckling, samt hur utveckling kan komma att se ut i framtiden(Jones et al., 2012, s. 

597). De fem punkter som eleverna utgick från var understandning of the current 

situation; key trends; relevant drivers; develompment of possible/probable futures; 

selection of preferable future (Jones et al., 2012, s. 692). Arbetet följdes upp med en 

skrivuppgift i grupp där eleverna återigen fick svara på frågorna som ställts vid det 

tidigare tillfället. Denna uppföljning visade på hur eleverna hade resonerat kring dessa 

fem punkter utifrån ämnet lantbruk och gav Jones et al. (2012, s. 698) och lärarna en 

bild av vad eleverna tagit till sig under arbetet.  

 Även Birdsall (2013, s. 462) har studerat elever i 12 års åldern i syfte att 

undersöka hur elever i en skola på Nya Zeeland, uppfattade begreppet hållbar 

utveckling. I likhet med Byrne et al. (2014) utgick Birdsall (2013, s. 463) från ett ämne 

som hade en nära koppling till elevernas vardag. Det ämnesområde som skapades hade 

förankring till ett aktuellt problem angående en förorenad sjö i det samhälle var 

eleverna bor och innefattade både teoretiska och praktiska element.  

 För att kartlägga elevernas förståelse av begreppet lät Birdsall (2013, s. 

462) dem inledningsvis beskriva deras uppfattning om hållbar utveckling. Endast 3, av 
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de 22 elever som deltog, i projektet visade från början en förståelse för begreppet, ett 

antal som ökade till 21 elever då projektet var avslutat. Dock belyser Birdsall (2013, s. 

462) att 19 elever tolkade problemet antingen som en miljöaspekt eller utifrån en social 

kontext, och endast 2 elever kunde kombinera dessa två delar för att tolka problemet. 

Birdsall (2013, s. 462) menar på att detta visar svårigheten med att utveckla sin 

förståelse för hållbar utveckling utifrån fler än en aspekt. En elev uttryckte sin förståelse 

för hållbar utveckling på följande vis; "keep something good and something healthy that 

... will last a long time so that people after you will benefit from it as well" (Birdsall, 

2013, s. 463).    

 Resultatet visade även, enligt Birdsall (2013, s. 464) att eleverna under 

projektet utvecklat sin vetenskapliga förståelse, då hon kunde se en ökning av 

vetenskapliga resonemang i elevernas förklaringar och tolkningar. Elevernas tolkningar 

blev därmed även mer komplexa. Birdsall (2013, s. 465) menar på att eleverna fick 

under projektets gång utveckla sin egen ståndpunkt i frågan om hur den förorenade sjön 

skulle tas hand om i relation till hållbar utveckling, efterhand kunde de även 

argumentera dessa ståndpunkter med den vetenskaplig kunskap de lärt sig.  

 Även Byrne et. al (2014, s. 1498) upptäckte att eleverna, i sina diskussioner, 

tog hänsyn till varandras erfarenheter, kunskap och perspektiv. De diskuterade även hur 

politiska beslut och överrenskommelser skulle kunna påverka frågorna som 

diskuterades. Elevernas resonemang kunde också kopplas till flera olika av de 

sammanställda kategorierna, vilket Byrne et. al (2014, s. 1498) ansåg visade på en 

förmåga att förstå hur de komplexa sociovetenskapliga frågorna för samman delar till en 

helhet.  

6.1.1 Ålder som faktor  

 Liknande resultat framkom utifrån den studie av Jones et al (2012, s. 703) 

där deras slutsatser visade på att eleverna i samtliga åldrar (8-16 år) visade förståelse 

för hur förändringar kan påverka ett visst ämne (så som lantbruk), samt att eleverna 

visade att de kunde göra genomtänkta val och värdera åsikter under punkterna 

'possible/probable futures' och 'preferable future'. Läraren för mellanstadieklassen 

ansåg att elevernas engagemang var högt och att arbetsmetoden hade positiva effekter 

på elevernas lärande (Jones et al., 2012, s. 697). Dock menar Jones et al. (2012, s. 698) 

att aspekter såsom miljö och politik inte togs upp på grund av att det ansågs eventuellt  
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vara för avancerat för elever i 8års åldern. Ändå menar Jones et al. (2012, s. 698-699) att 

detta skulle fördjupat resonemangen och elevernas personliga uppfattning i punkterna 

'Possible/probable futures' och 'Preferable future'.   

 Elevernas åldrar var även något som både Byrne et al. (2014) och Birdsall 

(2013) tog hänsyn till i sina forskningsresultat. Även om studien visade på flera positiva 

resultat i elevernas lärande och förståelse för hållbar utveckling, menar dock Birdsall 

(2013, s. 470) att elevernas ålder påverkade hur komplexa resonemang de kunde förstå 

eller själva producera. Byrne et al. (2014, s. 1507) belyser i sin studie att elevernas 

förståelse för naturvetenskapliga resonemang var begränsade vilket påverkade 

diskussionerna, trots detta var teknologi lösningen på flera av deras sociovetenskapliga 

frågor.  

 Byrne et al. (2014, s. 1507) menar utifrån sin studie att i de situationer då 

eleverna stötte på problem eller kom i konflikt med varandra på grund av 

meningsskiljaktigeter var också de tillfällen som gav möjlighet att utveckla deras 

diskussioner om den sociovetenskapliga frågan. I dessa diskussioner la eleverna fram 

argument baserade på vetenskapliga och teknologiska principer - utifrån den egna 

kunskapsnivån - och gjorde ställningstagande. Detta menar Byrne et al. (2014, s. 1507-

1508) visar på även dessa unga elever ändå kan delta som aktiva medborgare som 

gynnas samhället med sin kunskap och förståelse för sociovetenskapliga frågor och 

problem.  

6.2 Sociovetenskapliga frågor; ur lärarens perspektiv 

Byrne et. al (2014, s. 1503) belyser att elevernas ostrukturerade användning av flera 

olika argument i diskussionerna kring sociovetenskapliga frågor, kan ses som en 

vägvisare för hur undervisningen och läraren behöver stötta elevernas fokus så att de 

kan utveckla sin förståelse och kunskap i naturvetenskap. Byrne et al. (2014, s. 1508) 

anser även att undervisningen bör skapa möjligheter för eleverna att diskutera 

sociovetenskapliga frågor som berör ämnen så som miljö och hälsa för att eleverna ska 

utveckla sitt kritiska tänkande och stärka deras roll som samhällsmedborgare. De menar 

även att öppna upp för pedagogiska förändringar och ge eleverna dessa möjligheter till 

diskussion är den förändring som skolan och lärare måste arbeta för (ibid.). 
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6.2.2 Massmedia som hjälpmedel 

 Klosterman, Sadler och Brown (2011) utgår även de från lärarens perspektiv då de 

undersökte hur lärare på en skola i sydöstra USA använder media som ett hjälpmedel i 

klassrummet för att arbeta med sociovetenskapliga frågor och hållbar utveckling. 

Klosterman et al. (2011, s. ) använder sig av begreppet NIMM (Non-Instructional Mass 

Media) och kopplar samman detta med SSI. Det visade sig att även om nästan all media 

som togs upp under projektet kunde kopplas till SSI gjordes detta sällan uttalat. Endast 

14 % av de tillfällen då forskarna var närvarande diskuterades SSI i samband med NIMM 

och de frågor som togs upp berörde till exempel föroreningar i Mexikanska golfen, 

alternativa energikällor och stamcells forskning. Dock menar Klosterman et al. (2011, s. 

62) att det fanns flera tillfällen då läraren borde eller skulle kunnat lyft SSI som en 

aspekt av den media som eleverna arbetat med.  

 Tre naturkunskapslärare observerades i deras respektive klassrum under 

nio veckor. En av dessa lärare, kallad Amanda, använde vid flera tillfällen NIMM som en 

utgångspunkt för sociovetenskapliga frågor, som till exempel befolkningstillväxt, 

avskogning, bekämpningsmedelsanvändning och bevarandet av våtmarker. De övriga 

två lärarna tog hjälp av NIMM i sin undervisning, men gjorde endast kopplingen till SSI 

vid ett par enstaka observationstillfällen (Klosterman et al., 2011, s. 64). Klosterman et 

al. (2011, s. 70) kunde konstatera att även då lärarna använde media som hjälpmedel i 

klassrummet relativt ofta, gjordes det sällan för att belysa eller diskutera 

sociovetenskapliga frågor, med undantag från Amanda. Detta undantag menar 

Klosterman et al. (2011, s. 70), precis som Byrne et al. (2014), Jones et al. (2012) och 

Birdsall (2013) övervägt som påverkande faktor, kan bero på elevernas ålder som de tre 

lärarna undervisade i. Då Amanda undervisar för de äldre åldrarna och de två andra 

lärarna undervisar för de yngre åldrarna. De menar även att lärarnas möjligheter att 

belysa sociovetenskapliga frågor genom NIMM var relativt stora, ändå fokuserade 

lärarna mer på att eleverna skulle analysera innehållet i exempelvis tidningsartiklar 

eller annan form av media (2011, s. 71).  

  I de intervjuer med sju lärare som Ekborg, Ottander, Silfer och Shirley 

(2013, s. 612) gjort för sin studie framkom att även då lärarna haft intentionen att föra 

in verkliga exempel i sin undervisning så hade de inte tidigare stött på begreppet SSI. 

Vilket fick Ekborg et al. (2013, s. 612) att ifrågasätta hur lärarna uppfattade och förstod 

begreppet. Särskilt då lärarna ofta valde att inte använda verkliga exempel för att 
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eleverna lättare skulle förstå en specifik naturvetenskaplig företeelse. Samtliga av de sju 

lärarna som intervjuades svarade att arbetet med de sociovetenskapliga frågor som 

ingick i studien inte skiljde sig märkbart från hur de vanligtvis planerar och genomför 

sin undervisning. Ändå valde alla sju lärare att förbereda eleverna inför arbetet med 

studiens sociovetenskapliga frågor, samt benämnde arbetet som något som låg utanför 

den vanliga undervisningen. Lärarna upplevde därför arbetet som tidskrävande och att 

eleverna gick miste om viktig kunskap inom ämnet då frågorna inte enbart berörde 

ämnet naturvetenskap. En av lärarna berättade även att hon valt ut en klass mer 

högpresterande elever till att delta i arbetet. Trots detta ansåg lärarna att elevernas 

intresse för naturvetenskap förbättrades då de arbetade med sociovetenskapliga frågor 

och de såg möjligheter med att undervisa på liknande sätt i framtiden (Ekborg et al., 

2013, s. 613).  

6.3 Sociovetenskapliga frågor; ur elevens perspektiv 

Utifrån samma sociovetenskapliga frågor studerade Ottander och Ekborg (2012) även 

elevernas upplevelse av att arbetsmetoden. 1500 högstadieelever i Sverige fick svara på 

en enkät och resultatet visade att eleverna upplevde bland annat ha lärt sig att 

argumentera och söka efter relevant information (Ottander & Ekborg, 2012, s. 1156). De 

flesta eleverna gav ett högre svar på frågan om de lärt sig nya fakta än att de lärt sig 

naturvetenskap, detta trots att arbetet ingick som en del i undervisningen av 

naturkunskap (Ottander & Ekborg, 2012, s. 1157). Ottander och Ekborg (2012, s. 1157) 

belyser också i sin studie att ju mer eleverna ansåg ämnet intressant fick en positiv 

inverkan på hur mycket de uppskattade att de lärt sig. Eleverna svarade även att de 

ansåg de olika sociovetenskapliga frågorna som ingick i studien var aktuella, intressanta 

och relevanta för dem och deras framtid. Dock svarade eleverna att de inte lärt sig mer 

naturvetenskap från arbetet med sociovetenskapliga frågor än vad de lärt sig från sin 

ordinarie undervisning. Istället framhöll flera elever att de lärt sig annan värdefull 

kunskap som, tidigare nämnt, grupparbete, argumentera och söka efter information 

(Ottander & Ekborg, 2012, s. 1158-1159). 
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6.4 Kritik mot SSI som arbetsmetod  

Roberts och Gott (2010) menar att kartlägga huruvida sociovetenskapliga frågor, som 

metod för att utveckla förståelse och fördjupa kunskap i naturvetenskap, har tillräckliga 

bevis för påståendet att elever lär sig nödvändig fakta och kunskap som krävs för att 

föra naturvetenskapliga resonemang.  De studerade därför grundskollärare under 

utbildning och hur deras kunskap och förståelse för naturvetenskap baserat på antal 

frågor och innebörden av dessa frågor som studenterna ställde i klassrummet (Roberts 

& Gott, 2010, s. 212-213). Studenterna blev presenterade för ett material med 

anknytning till en aktuell samhällsfråga i området, de fick även svara på frågor inför och 

efter arbetet för att Roberts och Gott (2010, s. 215) skulle kunna dra slutsatser om 

studenternas förståelse från deras svar. Därefter intervjuades även 12 studenter som 

valdes ut på grund av att de antingen ställt ett flertal eller fåtal frågor under kursens 

gång (Roberts & Gott, 2010, s. 217). Resultatet visade en minskning, från det första 

testet till det avslutande, av de frågor som tog upp sociala aspekter i det angivna 

samhällsproblemet (Roberts & Gott, 2010, s. 219). Roberts och Gott (2010, s. 223) 

framhåller att efter kursens gång ställde studenterna istället fler kritiska frågor och 

kursinnehållet gav dem en större naturvetenskaplig grund för dem att ifrågasätta. 

Utöver detta ställde studenterna generellt varken fler eller färre frågor vid första testet 

än vid det andra. Robert och Gott (2010, s. 223) kunde även se att frågorna vid det 

avslutande testet utgick ifrån vetenskapliga aspekter i högre grad än sociala.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Datainsamling 

För att få en översikt av vad denna systematiska litteraturstudie skulle innefatta 

skapades till en början en mindmap. Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga 

klassrummet av Ekborg och Ideland (2012) hölls i fokus och utifrån det skapades 

punkter i form av frågor. Punkterna var 'ökar SSI elevers förståelse och kunskap?', 'vad 

är SSI?', 'hur använder lärare SSI i undervisningen?' och 'hur kan SSI utveckla 
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naturkunskapsundervisningen i grundskolan?'. Dessa frågor fick avgöra vilka artiklar 

som var relevanta för resultatet i den här litteraturstudien.  

 Därefter inleddes steget att söka efter artiklar. En relativt bred ingång 

användes då det enda sökord som initialt användes var "socio-scientific issues". Att 

endast använda detta sökordet valdes därför att hålla sökträffarna inom ämnet, men 

utan att begränsa dem, så att artiklar som skulle vara av relevans försvann i 

avgränsningar. Detta möjliggjorde ett stort urval artiklar, vilket var positivt till en 

början. Som nämndes tidigare valdes artiklar ut beroende på om deras abstract kunde 

svara på eller relateras till någon utav de frågor som ställts på mindmapen.  

 Till en början gjordes sökningar i databasen Swepub och därefter Summon, 

men då Swepub är inkluderad i Summon gav sökningen en del liknande träffar. Dock gav 

det ett högre antal träffar än Swepub och därför användes fler inklusionskriterier för att 

avgränsa sökresultatet. En sista sökning gjordes på sökordet "socio-scientific issues" i 

databasen ERIC för att till viss del kontrollera om sökordet kunde ge ytterligare 

relevanta träffar som kunde svara på de ställda frågorna. I flera av resultaten återkom 

två namn, därför valdes att göra enskilda sökningar på dessa namn. "Claes Malmberg" 

och Troy Sadler" i databaserna Swepub respektive ERIC. Valet av databas till respektive 

sökning gjordes utifrån ett antagande om högst träffar. Att detta antagande gjordes, 

dessutom utan att säkerställa om det faktiskt förhöll sig på så vis skulle kunna vara en 

nackdel för studien. Möjligen skulle sökningar gjorts på "Claes Malmberg" i ERIC och 

liknande med "Troy Sadler" vilket eventuellt skulle ge ett annat resultat.  

7.1.2 Datagranskning 

En process inleddes för att kvalitetssäkra de artiklar som valts ut för att kunna 

inkluderas i studien. Denna granskning gjordes utifrån Eriksson Bajaras (2013, s. 184-

192) checklistor för forskning med antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats. Någon 

checklista för forskning med kombinerad ansats har författarna inte sammanställt. Det 

skulle därför kunna vara en svaghet i studien att två artiklar inte blivit granskade utifrån 

en given mall eller checklista. För att kompensera detta har dessa två artiklar 

kvalitetsgranskats utifrån checklistan för kvalitativ ansats med utvalda punkter från 

checklistan för kvantitativ ansats. De punkter som valdes ut var då hur artiklarna 

uppfyllde validitet och reliabilitet. Ytterligare ska tilläggas att endast en av artiklarna 

inte nämner hur forskarna förhållit sig gentemot etiska principer, den valdes ändå att 
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tas med utifrån att detta var den enda som förhöll sig kritisk mot att använda 

sociovetenskapliga frågor och ansågs därför relevant. Dock som tidigare nämnt finns det 

inga ingående beskrivningar av deltagarna eller annat i studien som skulle kunna 

medföra att det skulle gå att utläsa vem som deltagit eller var. 

7.1.3 Databearbetning 

När urval 1 och 2 var klart fanns sju artiklar som skulle inkluderas i litteraturstudiens 

resultat. Den sammanfattning av nyckelmeningar som sammanställts utifrån artiklarnas 

abstract gav fem kategorier; Socio-scientific issues; Demokrati; Attityd och kunskap; 

Grundskolan och Scientific literacy. Dessa gav en överblick av vad artiklarna berörde och 

hur de skulle kunna flätas samman. De kategorier som valdes som mest centrala var den 

demokratiska aspekten, grundskolan samt attityder och kunskap. Detta valet togs för att 

begränsa studiens omfattning då det skulle blivit ett för stort material att belysa alla 

dessa delar.  

7.2 Resultatdiskussion 

I följande kapitel kommer resultatet diskuteras utifrån studiens syfte som var att 

undersöka på vilka sätt undervisningen i ämnet naturkunskap kan utvecklas genom att 

arbeta med sociovetenskapliga frågor. Samt vilka vetenskapliga bevis det finns för att 

sociovetenskapliga frågor ökar elevers intresse och förståelse för naturvetenskap. 

 Majoriteten av den forskning som tagits upp i den här litteraturstudien har 

visat på positiva resultat. Lärare såväl som forskare framhäver de fördelar med att 

arbeta med sociovetenskapliga frågor. Till exempel beskriver Byrne et al. (2014, s. 1491) 

att arbeta med sociovetenskapliga frågor ger elever möjlighet att, genom egna 

erfarenheter och den kunskap de besitter, förstå och lösa de samhällsproblem som även 

kan ha en inverkan på deras egen vardag. Byrne et al. (2014, s. 1491) föreslår att detta 

är förmågor som skolan bör uppmuntra eleverna till att utveckla. De menar att elevers 

engagemang i sociovetenskapliga frågor stärker deras bild som aktiva 

samhällsmedborgare (Ibid.).  

 Om vi ser till elevernas allt sämre resultat i och bristande intresse för 

naturkunskap, är det viktigt att skola och lärare är öppna för alternativa 

undervisningsmetoder. Även om de elever i den intervju som Ottander och Ekborg 
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(2012, s. 1158-1159) genomfört svarade att de inte själva ansåg att de lärt sig mer 

naturvetenskap genom sociovetenskapliga frågor än vad de tror att de skulle lärt sig 

genom den vanliga undervisningen fanns det ändå fördelar med arbetsmetoden. 

Naturkunskapsundervisningen kan inte fortsätta ses som en fristående del av skolan där 

övriga ämnen integreras och lämnar biologi, fysik och kemi utanför. Att argumentera, 

söka information, värdera information, resonera kring källor och ta ställning är sådant 

som vanligtvis kopplas samman med ämnen som samhällskunskap och svenska, men 

enligt flera av de nämnda forskarna som presenterats i resultatet, borde även i 

naturkunskap. Lärare, skola och samhälle behöver fokusera på att utbilda framtida 

samhällsmedborgare som kan bidra med viktig kunskap inom naturvetenskap oavsett 

om det handlar om små eller stora områden. Även den individ som inte är intresserad av 

genmodifierade livsmedel går till affären och handlar mat. Det är en individ som genom 

kunskap om hur den sortens livsmedel påverkar kroppen, naturen och världen kan ta ett 

genomtänkt beslut. Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla en 

förståelse för sin omvärld. Precis som Jones et al. (2012) och Birdsall (2013) belyser i 

deras forskning, ökade elevernas förståelse för faktorer som påverkar framtiden och 

vilken inverkan vi människor kan ha på hållbar utveckling. I båda exemplen fanns det 

faktorer som de ansåg begränsade eleverna, så som deras unga ålder. Detta påverkade 

dock inte deras engagemang, de genomförde uppgifterna utifrån sin förmåga - något 

som förespråkas inom skolan.  

 De som däremot verkade vara vaksamma eller avvaktande mot att arbeta 

med sociovetenskapliga frågor var de lärare som Ekborg et al. (2013) intervjuade. 

Samtliga lärare beskrev det som att det hade varit extra arbete, istället för en tillgång. 

Vilket öppnar upp för frågan om det är tidsbrist som ska få styra hur undervisningen för 

naturkunskap ser ut istället för elevernas behov av förändring? 

 Avslutningsvis vill jag även nämna den studie som ämnade att kritisera det 

faktum att sociovetenskapliga frågor skulle kunna ge elever tillräcklig kunskap för att 

klara av naturvetenskapliga resonemang eller diskussion (Roberts & Gott, 2010). Dessa 

menade att naturvetenskapliga bevis inte kan produceras genom att ställa frågor som 

kan ha flera tänkbara svar. Detta är ett argument med många sanningar, å ena sidan har 

vetenskap ett specifikt syfte att forska svar som kan bidra till utveckling, å andra sidan 

finns det mer kunskap att hämta i naturvetenskap än bara naturlagar och fakta. Vi 

människor är alltid på väg in i en framtid där kunskap alltid kommer att vara viktig. Det 
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är en skolas ansvar att möjliggöra för dess elever att utveckla sådan kunskap som gör att 

de kan vara aktiva medborgare som bidrar till sitt samhälle.  

 

8. Konklusion och implikation 

Den här systematiska litteraturstudie belyser det faktum att skolämnet naturkunskap 

behöver nya undervisningsmetoder för att nå elevernas intresse. Detta för att vända 

trenden av elevers minskade intresse i ämnet. En sådan undervisningsmetod föreslår 

flera forskare är att arbeta med sociovetenskapliga frågor som skulle kunna inspirera 

elever, inte till att bli framtidens forskare utan, till att kunna bidra till det samhälle de 

lever i. Studien har innefattat både nationell och internationell forskning vilket har gett 

en bred översikt över ett problem som upptäckts i flera länder med västerländsk kultur. 

Forskningen som tagits upp i studien har även gett exempel på hur arbetet med 

sociovetenskapliga frågor kan se ut i klassrummet, hur lärare väljer att arbeta med 

denna sortens frågor och även hur eleverna tagit sig an dessa frågor. Ett visst fokus har 

riktats mot elever i grundskolan, dock är den forskning som tar upp denna åldersgrupp 

begränsad. Det skulle som fortsatt forskning vara intressant att se mer av hur denna 

undervisnings- och arbetsmetod kan användas på grundskolan. Det saknas även 

forskning inom ämnet med fokus på vilka elever gynnas av just det här arbetssättet. 

Något som skulle kunna påverka hur lärare väljer att arbeta med sociovetenskapliga 

frågor. Mitt förslag är att integrera sociovetenskapliga frågor i de laborationer som 

redan görs, samt att introducera nya kunskapsområden genom att använda media på 

olika sätt. Läraren skulle till exempel kunna inleda ett arbetsområde om människans 

organsystem genom att visa ett nyhetsinslag eller en artikel om en svår och ovanlig 

organtransplantation, följt av frågor som rör etiska dilemman kring organdonation. Att 

en utveckling inom undervisningen i ämnet behövs tyder flera vetenskapliga bevis på, 

men hur denna utveckling ska ske och i vilka former behöver diskuteras. För ämnena 

svenska och matematik har det skett förändringsformer genom lärarlyft, på liknande 

sätt skulle ett forum för de naturorienterade ämnena kunna skapas för att stötta lärare i 

den förändring som behöver göras.  
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Bilaga A - Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

2014-11-13 Swepub "Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll" 5 2 2 0 

2014-11-13 Swepub "Socio-scientific issues" 
 

 Avgränsning 1: Refereegranskat 
 Avgränsning 2: Tidskriftsartikel 

70 
 

48 
19 

 
 
 

9 

 
 
 

5 

 
 
 

2 
2014-11-18 Summon "Socio-scientific issues" 

 
  Avgränsning 1: Scholarly & Peer-      
  review 
 Avgränsning 2: Tidskriftsartikel 
 Avgränsning 3: Science 
 Avgränsning 4: Engelska 
 Avgränsning 5: 2009-2014 

11 486 
 

7511 
 

7178 
827 
819 
416 

 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

3 
2014-11-21 Swepub "Claes Malmberg" 

 
 Avgränsning 1: Refereegranskat 
 Avgränsning 2: Tidskriftsartikel 

92 
 

35 
14 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

1 
2014-11-21 ERIC "Socio-scientific issues" 

 
 Avgränsning 1: Peer-reviewed only 
 Avgränsning 2: Science education 
 Avgränsning 3: Journal articles 
 Avgränsning 4: Elementary 
  Education 

411 
 

239 
66 
62 

 
2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 
2014-11-21 ERIC "Troy Sadler" 

 
  Avgränsning 1: Peer-reviewed only 
 Avgränsning 2: Science education 

62 
 

52 
21 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

0 



 

Bilaga B:1 - Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

Publikatio

nsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2012 

 

Research in 

Science 

Education, 

42(6) 

Swepub 

 

"Socio-scientific 

issues" 

 

Inklusionskriterier:  

1. Refereegranskat 

2. Tidskriftsartikel 

 

 

Christina 

Ottander 

och 

Margareta 

Ekborg  

"Students' 

experience of 

working with 

socio-scientific 

issues - a 

quantitative 

study in 

secondary 

school" 

En del i ett pågående 

projekt som heter 

"Socio-scientific 

issues - A way to 

improve students' 

interest and 

learning". Att 

undersöka huruvida 

SSI kan hjälpa till att 

lyfta elevers intresse 

för naturvetenskap 

och om SSI förbättrar 

elevers 

problemlösningsförm

åga och 

beslutsfattande.  

Kvantitativ 

metod 

 

1500 elever i 

åldrarna 13-15, 

samt 70 lärare 

svarade på ca 

140 

enkätfrågor 

från skolor i två 

svenska 

regioner.  

Eleverna svarade 

att de utvecklat sin 

förmåga att 

argumentera och 

söka efter relevant 

information. 

  



 

Bilaga B:2 - Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

Publikationså

r 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterie

r 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2012 

 

Research in 

Science 

Education, 

42(4). 

Summon 

 

"Socio scientific 

issues" 

 

Inklusionskriterier: 

1. Scholarly & Peer-  

review 

2. Tidskriftsartikel 

3. Science 

4. Engelska 

 5. 2009-2014 

 

 

 

Alister Jones, 

Cathy Buntting, 

Rose Hipkins, 

Anne McKim, 

Lindsey Conner 

och Kathy 

Saunders  

Developing 

students' 

futures 

thinking in 

science 

education 

Att undersöka 

hur elever i 

olika åldrar tog 

sig an ett 

bestämt SSI, 

samt att 

kartlägga 

begreppsuppfa

ttning.  

Sociokulturell 

ansats med 

utrymme för 

triangulering. 

Data samlades in 

genom 

observationer, 

fältanteckningar, 

ljudinspelningar 

av samtal mellan 

lärare och elever, 

feedback från 

lärare och elever 

i slutet av 

studien, med 

mera. 

Fyra 

naturkunskapslär

are på olika 

klassnivåer med 

elever i åldrarna 

8-16 på Nya 

Zeeland.   

Eleverna visade 

förståelse för hur 

olika faktorer 

påverkar 

framtiden inom 

ett specifikt 

område eller 

ämne. De visade 

även förmåga att 

kunna värdera 

och fatta beslut.  

 

 



 

Bilaga B:3 - Artikelöversikt, kvalitativ forskning      

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterie

r 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resulta

t 

2011 

 

Research in 

Science 

Education, 42(1) 

Summon 

 

"Socio-scientific 

issues" 

 

Inklusionskriterier: 

1: Scholarly & Peer- 

review 

2. Tidskriftsartikel 

3. Science 

4. Engelska 

5: 2009-2014 

 

 

 

Michelle L. 

Klosterman & 

Troy D. Sadler 

& Julie Brown 

Science 

Teachers’ Use 

of Mass Media 

to Address 

Socio-

Scientific and 

Sustainability 

Issues 

Undersöka hur 

lärare 

använder 

massmedia - 

utan ett 

pedagogiskt 

syfte - som 

hjälpmedel i 

sitt klassrum. 

Samt hur 

lärarna kopplar 

an till 

sociovetenskap

liga frågor.   

Kvalitativ 

metod med 

grounded 

theory som 

ansats.  

En F-9 skola i 

sydöstra USA 

 

6 stycken 

naturkunskapslä

rare på skolan 

deltog i studien. 

I studiens andra 

steg valdes 3 av 

de 6 lärare ut för 

observation 

under 9 veckor.  

 

Samtliga lärare 

använde sig mer 

eller mindre av 

massmedia i sitt 

klassrum för att 

belysa olika 

ämnen inom 

naturkunskap. 

Dock var det  

bara en av 

lärarna kopplade 

sociovetenskapli

ga frågor till den 

massmedia som 

användes.  

 



 

Bilaga B:4 - Artikelöversikt, kvalitativ forskning     

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfa

ll 

Slutsats/ resultat 

2013 

 

International 

Journal of 

Environmental 

and Science 

Education, 8(3)  

 

ERIC 

 

"Socio-scientific 

issues" 

 

Inklusionskriterier:  

1. Peer-reviewed only 

2. Science education 

3. Journal articles 

4. Elementary 

Education 

 

 

Sally 

Birdsall  

Reconstructing 

the 

relationship 

between 

science and 

education for 

sustainability: 

a proposed 

framework of 

learning 

Att undersöka hur 

elever förstår 

begreppet hållbar 

utveckling i 

förhållande till 

naturkunskapsäm

net och hur denna 

förståelse kan 

utvecklas i arbetet 

med 

sociovetenskaplig

a frågor.  

Kvalitativ 

metod 

Ett 15 

veckors 

program med 

22 barn i 

åldrarna 11-

12 år på en 

skola i Nya 

Zeeland.  

Studien visade att 

elevernas förståelse 

för begreppet 

hållbar utveckling 

ökade efter att de 

hade arbetat med 

den 

sociovetenskapliga 

fråga som tog upp 

den förorenade sjön 

i deras samhälle.  

 

 

 

 

 



 

Bilaga B:5 - Artikelöversikt, kvalitativ forskning     

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2014 

 

International 

Journal of 

Science 

Education, 36(9)  

Swepub 

 

"Claes Malmberg" 

 

Inklusionskriterier: 

1. Refereegranskat 

2. Tidskriftsartikel 

 

 

Jenny Byrne, 

Malin 

Ideland, 

Claes 

Malmberg, 

Marcus 

Grace  

Climate change 

and everyday 

life: repertoires 

children use 

negotiate a 

socio-scientific 

issue 

 Undersöka 

grundskoleelev

ers 

diskussioner 

och deras sätt 

att 

sammankoppla 

kunskap kring 

SSI 

Kvalitativ 

ansats, med 

ett 

poststruktur

alistiskt och 

sociokulture

llt 

perspektiv.  

Grundskoleelever 

i åldrarna 9-10.   

99 stycken 

svenska elever 

från Malmö 

uppdelade i 25 

grupper och 72 

stycken engelska 

elever från 

Southampton 

uppdelade i 14 

grupper.  

Eleverna i studien 

använde argument 

som kunde kopplas 

till deras egen 

vardag. De visade 

att de behärskade 

komplexa 

naturvetenskapliga 

resonemang och 

visade en vilja att 

lösa problem med 

teknologi. Åldern 

påverkade 

elevernas 

förståelse och 

kunskap.  

 

 

 

 

 



 

Bilaga B:6 - Artikelöversikt, forskning med kombinerad ansats  

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfal

l 

Slutsats/resulta

t 

2010 

 

Research in 

Science & 

Technological 

Education, 28(3) 

Summon 

 

"Socio-scientific 

issues" 

 

Inklusionskriterier: 

1. Scholarly & Peer-    

review 

2. Tidskriftsartikel 

3: Science 

4: Engelska 

 5: 2009-2014 

 

 

 

Ros Roberts 

and Richard 

Gott 

Questioning 

the evidence 

for a claim 

in a socio-

scientific 

issue: an 

aspect of 

scientific 

literacy 

Roberts och Gott 

vill ifrågasätta 

om SSI som 

undervisningsm

etod är 

tillräckligt för att 

elever ska 

tillgodogöra sig 

tillräklig 

kunskap i 

naturvetenskap 

för att kunna 

föra den sortens 

resonemang som 

krävs.  

Kombinerad 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 

Deltagarna 

svarade på två 

test inför och 

efter kursen 

vilket 

analyserades 

genom 

kvantitativ 

metod. 

Intervjuer 

genomfördes 

även och 

analyserades 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

65 

högskolestude

nter ingick i 

den kurs som 

studien tog 

form, varav 12 

intervjuades .  

Resultaten 

visade att 

studenterna 

utvecklade sina 

frågor under 

kursen och vid 

det avslutande 

testet ställde mer 

kritiska frågor. 

Däremot 

diskuterar 

Roberts och Gott 

att deras 

forskning inte 

gav dem de svar 

de förväntat sig 

och yttre 

omständigheter 

påverkade 

studiens 

omfattning.  

 

 



 

Bilaga B:7 - Artikelöversikt, forskning med kombinerad ansats 

Publikatio

nsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resulta

t 

2013 

 

Research in 

Science 

Education, 

43(2) 

Swepub 

 

"Socio-scientific 

issues" 

 

Inklusionskriterier: 

1. Refereegranskat 

2. Tidskriftsartikel 

 

 

 

Margareta 

Ekborg, 

Christina 

Ottander, Eva 

Silfver och 

Shirley Simon  

Teachers' 

experience of 

working with 

socio-scientific 

issues: a large 

scale and in 

depth study 

Hur lärare 

upplever arbetet 

med SSI och hur 

de väljer innehåll 

samt organiserar 

arbetet och 

upplever 

elevernas 

intresse och 

lärande. 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats.  

70 webb-baserade 

enkätundersöknin

gar skickades ut till 

skolor i två 

svenska regioner. 

55 lärare svarade 

från 22 olika 

skolor. Majoriteten 

av de som svarade 

hade arbetat som 

naturkunskapslära

re i minst 5 år.  

Utifrån 

enkätundersöknin

gen valdes 7 lärare 

ut för intervju.  

Resultatet visade 

på två motpoler 

hos de lärare 

som intervjuades 

där de antingen 

va en 

"transmitter" 

eller en "guide".  

Forskarna 

ifrågasatte även 

lärarnas 

förståelse av 

begreppet SSI 

utifrån hur de 

besvarade 

intervjufrågorna.  

 

 

 

 



 

Bilaga C - Kategoriöversikt 

Titel, Författare Socio-scientific 
issues 

Demokrati i det 
naturvetenskapliga 
klassrummet 

Intresse/Attityder 
Kunskap/Förståelse 

Grundskola Scientific 
literacy 

 

Students' experience of working 
with socioscientific issues, Ekborg 
& Ottander (2011) 

X  X   2 

Teachers' experience of working 
with socio-scientific issues, Ekborg, 
Ottander, Silfer & Shirley (2012) 

X  X   2 

Climate change and everyday life, 
Byrne, Ideland, Malmberg & Grace 
(2014) 

X X  X  3 

Reconstructing the relationship 
between science and education for 
sustainability, Birdsall (2013) 

X   X X 3 

Developing students' futures 
thinking in science education, 
Jones, Buntting, Hipkins, McKim, 
Conner, Saunders (2011) 

X X X X  4 

Questioning the evidence for a 
claim in a socio-scientific issue: an 
aspect of scientific literacy, 
Roberts & Gott (2010) 

X  X  X 3 

Science Teachers’ Use of Mass 
Media to Address Socio-Scientific 
and Sustainability Issues,  
Klosterman, Sadler & Brown 
(2011) 

X   X  2 

 Samtliga 
 

2 4 4 2  
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