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Samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll
– en kartläggning av undervisningsmöjligheter

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar är i första hand 
till för förskollärare och lärare. De riktar sig också till beslutsfattare som på olika sätt 
kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund. 
Sammanställningarna har även en given plats i olika utbildningssammanhang, inte 
minst på lärarutbildningarna. 

I denna systematiska kartläggning sammanställs forskning 
om undervisning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt 
innehåll (SNI).

SNI är ett eget målområde 
i undervisningen
Det har sedan länge diskuterats hur utbildningen i skolan 
kan förhålla sig till pågående samhällsförändringar. Bland 
annat har det uppmärksammats att skolan behöver bli bättre 
på att förbereda eleverna för den ekonomiska, sociala och 
tekniska utveckling de möter. En bättre förståelse av hur våra 
samhällen formas och förändras skapar förutsättningar för 
människor att utvecklas som individer, samhällsmedlemmar 
och i yrkeslivet. 

En central idé med att undervisa i SNI är att eleverna ska 
tillägna sig ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar för-
mågor som gör det möjligt för dem att värdera olika hand-
lingsalternativ och ta ställning. Betoningen ligger ofta på att 
eleverna ska få träna på att argumentera och ta informerad 
ställning med hänsyn till olika aspekter och perspektiv.

 Vad är syftet med kartläggningen?
Syftet med kartläggningen är att erbjuda lärare kunskap om 
och inspiration till undervisningen i SNI. Genom att beskriva 
och kategorisera den undervisning som uppmärksammas i 
forskningsstudier skapar kartläggningen en idébank med 
exempel på ämnesinnehåll samt arbetssätt och metoder som 
kan användas. 

Vad har vi studerat?
Forskningsfrågan som kartläggningen besvarar är: 

Vad kännetecknar undervisning i samhälls-
frågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) 
där elever får möta och använda både kunskaper 
och värderingar?

För att definiera SNI har vi använt fyra kriterier:

• Frågan är relevant för samhällsutvecklingen.
• Frågan är ämnesövergripande och komplex, det vill säga 

att olika aspekter och tänkbara ställningstaganden att 
resonera om hänger samman på ett svåröverskådligt sätt.

• Naturvetenskapliga kunskaper har en central betydelse 
för de resonemang som kan föras om frågan.

• Etiska perspektiv och värderingar är relevanta för 
frågan, hur man kan resonera om och göra 
ställningstaganden i relation till denna.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Kartläggningens huvudresultat består av tre kategorier som  
har skapats, vilka representerar de didaktiska val som adresse-
ras i forskningen om SNI i undervisningen.

1. Vad undervisar man om – vilka SNI adresseras? 

Resultaten visar att undervisningen behandlar SNI som fal-
ler inom två övergripande kunskapsområden: miljö och 
hållbar utveckling samt hälsa och teknisk utveckling.



Inom området miljö och hållbar utveckling adresseras frå-
gor om klimatförändringarna och växthuseffektens förstärk-
ning i relation till bland annat människans livsföring och 
energianvändning. Undervisningen omfattar vidare bland
annat frågor om skydd för arter och biologisk mångfald samt 
utsläpp av miljöskadliga ämnen.

Inom området hälsa och teknisk utveckling adresseras 
bland annat frågor om medicinska behandlingar och biotek-
nik bland annat i relation till etiska utmaningar, liksom livs-
medelsfrågor såsom våra matvanors betydelse för hälsan.

2. Hur är undervisningen utformad – vilka 
metoder och arbetssätt används? 

När det gäller undervisningens utformning visar kartlägg-
ningen att den vanligen har inslag av flera typer av aktivite-
ter och material. En undervisning som belyser värden, 
tänkbara avvägningar och kunskapsosäkerheter förutsätter 
också vanligen att eleverna deltar aktivt i och med att de 
behöver reflektera i relation till möjliga ställningstaganden. 
Gruppdiskussioner, debatter och rollspel är exempel på 
arbetssätt. 

Att elever får arbeta undersökande, genom att ta eget 
ansvar för att finna, välja ut och bedöma information, är van-
ligt i undervisningen som studierna beskriver. 

3. Vilka mål och syften framträder i den 
undervisning som har studerats? 

I kartläggningens studier framträder en mångfald av mål och 
syften i undervisningen. Dessa kan betona att elever ska få 
förutsättningar såväl att förvärva kunskaper som att utveckla 
vissa förmågor eller färdigheter.  

Exempel på lärandemål som tydligt framkommer är 
elevers möjligheter till att göra informerade ställningstagan-
den och att de ska utveckla en förståelse av argumentets bety-
delse för att kunna resonera kvalificerat är. Studierna visar att 

relationen mellan lärare och elever är betydelsefull för elever-
nas känsla av meningsfullhet och deras utveckling och 
lärande. Genom att lärare närvarar, deltar aktivt i elevernas 
aktiviteter och stödjer dem under processen ökar elevernas 
känsla av engagemang och glädje i lärandet. 

Hur kan resultaten användas?
Kartläggningen kategoriserar och beskriver det undervis-
ningsinnehåll som forskningen inom området adresserar. 
Kartläggningen ger också kunskap om framträdande mål 
och syften med undervisningen som studierna beskriver 
eller relaterar till. På så sätt erbjuder kartläggningen en bred 
palett av didaktiska valmöjligheter som kan användas i 
undervisningen. Den ger en samlad bild av vilka SNI som 
har belysts, vilka metoder och arbetssätt som har använts 
samt vilka mål och syften som har varit aktuella.

Kartläggningen kan vidare tjäna som ett verktyg för att 
identifiera studier som belyser ett visst undervisnings- eller 
forskningsinnehåll som man är särskilt intresserad av. 

Vilka studier ingår?
Kartläggningen omfattar 157 studier som är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter under åren 1997–2021 och har 
genomförts med elever i ett 30-tal länder. Ungefär en femtedel 
av studierna är gjorda i Sverige, men alla studiers undervis-
ningsinnehåll stämmer väl överens med det uppdrag som 
framhålls i de svenska läroplanerna.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för-
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att

• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Våra systematiska forskningssammanställningar genom-
förs i projektform.  I projektgruppen ingår både externa 
forskare med särskild ämneskompetens inom översiktens 
område och medarbetare vid institutet. Externa granskare, 
såväl forskare som lärare, har bidragit med värdefulla syn-
punkter.

www.skolfi.se | Twitter @skolfi | facebook @skolforskningsinstitutet
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