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Abstrakt 
Undervisningen i naturvetenskap ska bland annat bidra till att utveckla elevers förmåga 

att hantera olika källor och resonera naturvetenskapligt. Med utgångspunkt i olika 

argument för och emot mjölk och/eller vegetabiliska alternativ som måltidsdryck 

undersöks i denna studie hur elever i årskurs 5 diskuterar en fråga med naturvetenskaplig 

grund. Eleverna lyssnade i en liten grupp till några texter om mjölk och/eller vegetabiliska 

alternativ och fick sedan välja mellan mjölk, havre- och mandeldryck, samt diskutera och 

motivera sitt val. Eleverna hanterade i sina diskussioner inte data systematiskt utan 

bortsåg från data som inte stödde deras initiala val. De var inte heller kritiska mot de 

texter som de lyssnat till. Däremot ägnade de mycket tid åt att diskutera giltighet och 

relevans hos varandras argument. För att elever ska kunna resonera kring en fråga på ett 

naturvetenskapligt vis, krävs undervisning som ger dem möjlighet att träna på dessa 

förmågor. 

 

Nyckelord 
Resonemang, argumentation, naturvetenskap, mjölkdryck, grundskola. 

 

Tack 
Ett stort tack går till de elever som deltagit i denna studie, och delat med sig av sina tankar. 

Jag vill även tacka min handledare och andra i min närhet, som på något vis stöttat mig i 

arbetet. 
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1 Inledning 
Varje dag gör vi människor en mängd olika val som påverkar oss själva och andra i större 

eller mindre omfattning. För att förstå konsekvenserna av de val vi gör, och som hjälp att 

fatta de bästa besluten, behöver vi kunskap. Den kunskapen kommer idag från en mängd 

olika källor, varav skolans biologiundervisning är en viktig källa till kunskap om allt 

levande, såsom våra egna kroppar och naturen runt omkring oss. 

   Enligt läroplanen för den svenska grundskolan ska eleverna dock inte enbart serveras 

faktakunskap. De ska också ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda 

kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet” (Skolverket 2017a:159). Eleverna 

ska alltså också träna på att använda sina kunskaper till att resonera om och fatta 

genomtänkta beslut. Flera forskare vittnar om att denna förmåga inte är något som 

kommer naturligt utan måste övas upp (Hogan & Maglienti 2001; Roychoudhury 2007; 

McNeill 2011). 

   I vardagen utanför skolan pockar marknadsföringen av olika produkter obönhörligt på 

elevernas och vår uppmärksamhet. Reklam, men också artiklar i olika tidningar, försöker 

framstå som hjälpen vi behöver för att fatta våra beslut. Vi översköljs ständigt av 

argument om varför vi ska välja en viss produkt. Många av dessa argument är tydligt 

vetenskapliga, men olika forskningsresultat kan ibland gå emot varandra. I dessa 

situationer ställs våra kunskaper och förmåga att tolka och värdera olika argument på sin 

spets och ett kritiskt förhållningssätt är absolut nödvändigt. 

   För ett par år sedan hamnade Oatly, som producerar havremjölk, och Svensk Mjölk, 

som företrädde svenska mjölkbönder, i konflikt med varandra kring sättet på vilket Oatly 

framställde havremjölk som bättre än komjölk (Djerf 2014). Även idag finns det en tydlig 

motsättning mellan de som förespråkar växtbaserade produkter framför komjölk (t.ex. 

Stenholtz & Björkbom 2018), och de som tvärtom menar att den svenska 

mjölkproduktionen är både bra, nyttig och nödvändig (t.ex. Borgström 2017). 

Argumenten, som framförs av båda sidor, rör t.ex. hälsa, miljö och olika etiska aspekter. 

   Mjölkprodukter av olika slag är ett vanligt inslag i de flesta svenska elevers vardag, och 

debatten runt dem är ett tydligt exempel på när biologiämnets undervisning kring miljö, 

hälsa och naturbruk kan hjälpa eleverna att resonera kring och ta ställning i en viss fråga. 

Därmed kan den också användas som grund för att undersöka hur elever använder sig av 

olika källor och argument för att dra slutsatser och motivera sina val för varandra, vilket 

jag ämnar göra i detta arbete.  
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1.1 Skolans styrdokument 

I kursplanen för biologi (Skolverket 2017a:158ff) finns flera skrivningar om 

undervisningens betydelse för utvecklingen av elevernas förmåga att resonera 

naturvetenskapligt och källkritiskt i en valsituation. I beskrivningen av ämnets syfte står 

det exempelvis att undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 

tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom 

undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och 

värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.[…] Därigenom ska eleverna 

ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör 

hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet” (Skolverket 2017a:158). Formuleringarna 

handlar både om att kunna hantera och bedöma användbarheten i externa källor såsom 

faktatexter och debattartiklar, och att med naturvetenskapliga metoder kunna granska de 

resultat de själva och deras klasskompisar kommer fram till genom undersökningar i 

klassrummet (Skolverket 2017a).  

   Kommentarmaterialet till kursplanen (Skolverket 2017b) utvecklar ytterligare hur 

elever bör diskutera en fråga och motivera sina ställningstagande. Bland annat nämns ”en 

strävan att underbygga påståenden och uppfattningar med faktastöd och logiskt hållbar 

argumentation” (Skolverket 2017b:7). Skillnaden mellan enkla och utvecklade 

motiveringar, som kan innebära skillnaden mellan två olika betygssteg, förklaras också: 

”Enkla motiveringar kännetecknas ofta av att de är allmänt hållna och baseras mer på 

subjektiva värdeomdömen än på utvecklade argumentationer. Mer utvecklade 

motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika aspekter och baseras på allt mer 

tydliggjorda argumentationer och tankegångar” (Skolverket 2017b:33). 

   För att uppnå ett godkänt betyg i årskurs 6 räcker det dock att: ”Eleven kan samtala om 

och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att 

ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen 

och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och 

använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas 

användbarhet. […] Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla 

resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på” (Skolverket 2017a:163). 

   Även om fokus i denna uppsats inte ligger på ämnesinnehållet, bör det ändå noteras att 

en diskussion om och ett ställningstagande mellan mjölkdrycker av olika ursprung kan 

kopplas till läroplanen på flera sätt. I det centrala innehållet (Skolverket 2017a:160f) 

inkluderas bland annat kunskaper om naturbruk, människans beroende av och påverkan 
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på miljön, samt en hållbar utveckling. Olika näringämnen behandlas visserligen mer i 

detalj i kemiundervisningen (Skolverket 2017a:181), men produkternas betydelse för 

hälsan kan också beröras i biologiundervisningen. Kommentarmaterialet (2017b:7) 

nämner specifikt valet av ett livsmedel, som ett bra exempel på när ovan nämnda innehåll 

samspelar med etiska och estetiska aspekter.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Tidigare forskning 

Flera internationella studier finns om elevers resonemang och argumentation i de 

naturvetenskapliga ämnena. Däremot har jag inte hittat någon svensk studie som faller 

inom ramen för det jag undersöker. Min studie är därmed ett svenskt komplement till 

befintlig forskning.  

   Nedan beskrivs den forskning jag har tagit del av gällande naturvetenskapligt 

resonemang bland elever. Först behandlas resonemang i ett större samhälleligt perspektiv, 

som också involverar etiska och politiska aspekter. Därefter beskrivs de mest 

grundläggande komponenterna i ett naturvetenskapligt resonemang och hur dessa 

hanterats av elever i tidigare forskning. Slutligen presenteras kort den bild av 

mjölkprodukter som allmänheten kunnat möta i media de senaste åren. 

 

2.1.1 Naturvetenskapligt innehåll i samhällsfrågor 

Naturvetenskap förklarar hur den fysiska världen är uppbyggd och fungerar. Dessa 

kunskaper kan vi människor använda till att utforma våra samhällen och fatta beslut som 

rör våra liv i smått och stort. För att förstå hur de fakta som naturvetenskapen gett oss kan 

påverka vår vardag, och applicera ett etiskt och socialt innehåll på vetenskaperna kan 

Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) användas (Evagorou, Jimenez-

Aleixandre & Osborne 2012; Bossér 2017). 

   SNI är oftast komplexa, svåra att överblicka och har flera olika svar beroende på vilket 

perspektiv som tas (Oulton, Dillon & Grace 2004; Evagorou m.fl. 2012). Eftersom 

evidensen i frågan är motsägelsefulla och slusatserna som dragits ofta baseras på olika 

värderingar, kan många personer debattera frågan utan att komma fram till något entydigt 

svar (Evagorou m.fl. 2012:403). Abd-El-Khalick (2003:43) beskriver hur komplext det 

kan vara att fatta beslut i SNI: ”Engaging in the problem most likely would lead to several 

alternative ‘solutions’ each with an incomplete set of burdens and benefits. Next, an 

informal decision (including not making one) is made. However, given the lack of 
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algorithms to go about weighting the identified burdens and benefits, a decision 

regarding a socio-scientific issue necessarily involves a judgement call…”. 

   Komplexiteten hos SNI kan dock medföra flera fördelar till en undervisningssituation. 

De moraliska och politiska dilemman som omgärdar naturvetenskapen i SNI gör 

exempelvis att de har stor potential till att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt. För 

att få syn på och kunna analysera den underliggande vetenskapen, tvingas eleverna ofta 

att se förbi sina egna värderingar, vilket enligt Evagorou m.fl. (2012:402f) även gör det 

lättare att delta i diskussioner om andra synsätt och värderingar. 

   Via SNI blir eleverna uppmuntrade till att bidra i debatter och de utvecklar förmågan 

att hantera komplexitet och fatta välinformerade beslut, skriver både Simmoneaux 

(2008:181) och Evagorou m.fl. (2012). Eleverna måste balansera skeptisism med en 

öppenhet för nya tankar, och får en bättre förståelse för den tveksamhet som kan råda i 

vetenskapliga rön. I stort kan det bidra till att eleverna blir mer rustade för att delta i 

samhället. 

   Utöver utvecklandet av dessa allmänna förmågor, har Zohar & Nemet (2002) och 

Pedretti (2003) upptäckt att även elevernas inlärning av själva ämnesinnehållet gynnas 

när de engageras i SNI. 

   Zeidler & Keefer (2003:415) menar dock att förståelsen för ämnesinnehållet är 

underställd den allmänna förmågan att hantera oenigheter och motsättningar.”Developing 

a generic understanding of the nature of controversy and the ability to deal with it is more 

important than developing students’ understanding of a particular issue per se” (Zeidler 

& Keefer 2003:415). 

 

2.1.2 Att resonera naturvetenskapligt 

För att elever ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till naturvetenskap, måste de 

inte bara lära sig fakta. De måste också förstå hur vetenskap är uppbyggt och hur nya 

kunskaper tillkommer. ”Science includes more than just concepts and facts, but also 

encompasses scientific ways of thinking and reasoning” (McNeill 2011:793). 

   Ett begrepp för att beskriva förmågan att ta del av, förstå och bidra till en 

naturvetenskaplig praktik är naturvetenskaplig litteracitet. Detta definieras av OECD 

(2017:22) i ramverket för PISA, som ”the ability to engage with science-related issues, 

and with the ideas of science, as a reflective citizen”.  Vidare innefattar det förmågan att 

känna igen, ge och utvärdera förklaringar till olika naturvetenskapliga fenomen, kunna 

utforma och utvärdera vetenskapliga undersökningar, kunna analysera och utvärdera data, 

slutsatser och argument i olika situationer, samt att kunna dra vetenskapligt hållbara 
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slutsatser (OECD 2017:22). Centralt för den naturvetenskapliga litteraciteten är att med 

ett kritiskt förhållningssätt kunna resonera och argumentera kring olika slutsatser, samt 

att själv kunna dra slutsatser på vetenskapliga grunder (Hackling, Goodrum & Rennie 

2001:7; Osborne, Erduran & Simon 2004; Hackling & Sherriff 2015:14). 

   Grunden i ett vetenskapligt resonemang utgörs av en slutsats, som baseras på data och 

stöds av ett rättfärdigande, menar Toulmin (1958), som också har skapat en modell för 

att illustrera detta (se Figur 1.). Begreppet data står i denna modell för fakta, som kan 

observeras och mätas, och därför är svåra att bestrida, om inte mätningarna har utförts på 

ett felaktigt sätt. Slutsatsen grundas visserligen i data, men bör också motiveras med mer 

generella, hypotetiska påståenden, som, om de stämmer, binder ihop slutsatsen med data 

och används för att rättfärdiga denna koppling (Toulmin 1958:97f; Evagorou m.fl. 

2012:412).  

 

 

 

Figur 1. Modell över vetenskapligt resonemang. Fritt efter Toulmin (1958).  

 
2.1.3 Svårigheter i att resonera naturvetenskapligt 

Elever visar i flera undersökningar en tendens att basera sina slutsatser på egna idéer, 

istället för den data de har tillgång till (Zeidler 1997; Hogan & Maglienti 2001; 

Roychoudhury 2007; Evagorou m.fl. 2012). Besluten som elever tar bygger ofta på en 

personlig uppfattning av problemet, och om eleverna identifierar sig med någon av 

aktörerna, vilket gör att elevernas bakgrund spelar roll för vad de väljer och vilka 

argument de använder, även om de får samma material (Evagorou m.fl. 2012:420f). I 

studien av Evagorou m.fl. (2012:419), som gjordes med två klasser med 12-13-åringar 

kring en SNI om europeiska respektive gråa ekorrar, utgick majoriteten av eleverna från 

emotionella argument. 

   Elever har också visat sig ha svårt för att hantera eventuella motsättningar i data, då 

eleverna i flera studier använde den data som passade deras initiala tankar, men 

ignorerade data som motsade dessa (Zeidler 1997; Hogan & Maglienti 2001; 

Roychoudhury 2007; Evagorou m.fl. 2012). Detta belyser behovet av att  elever får dela 
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med sig och diskutera det de tror, eftersom de då kan bli bättre på att se även de argument 

som motsäger dem, menar Evagorou m.fl. (2012:424). Större mängder information kan 

också leda till svårigheter i att sammanfatta och utvärdera allt, vilket Ratcliffe (1996) och 

Jiménez-Aleixandre & Pereiro-Munoz (2002) har observerat hos gymnasielever.  

   Tendensen att bortse från delar av tillgängligt material upptäcktes även hos vuxna 

lekmän när Hogan & Maglienti (2001) undersökte skillnader och likheter i hur 

vetenskapsmän, respektive lekmän och elever i årskurs 6-8, resonerade och drog 

slutsatser utifrån ett material. Lekmän och forskare hade visserligen en likartad 

tankeprocess, men dessa två grupper var olika nogranna i val och ordning av 

komponenterna, även om man bortsåg från de fördelar som forskarnas specialkunskap 

gav (Hogan & Maglienti 2001). Skillnaden handlar således inte om mognad ur ett 

kognitivt perspektiv, utan om vad man är van vid och har tränat på, vilket Hogan & 

Maglienti (2001) kopplar till ett sociokulturellt perspektiv på utveckling. När elever inte 

är vana vid det naturvetenskapliga arbetssättet, blir det svårare för dem att utöva det i 

praktiken (Roychoudhury 2007; McNeill 2011:793). 

   Några vanliga misstag som Hogan och Maglienti (2001:664) har identifierat är, utöver 

att tolka data subjektivt och att ignorera kritiska variabler, att inte arbeta systematiskt och 

att försöka få till en effekt snarare än att förklara densamma.  

   Misstagen hos elever och lekmän kan bero på att de inte har förstått hur man bör arbeta 

när man genererar, tolkar och utvärderar bevis. Lekmäns misstag beror ofta på att de ser 

sina tidigare teorier som färdig fakta, istället för hypoteser som kan och bör omprövas när 

nya bevis framträder, menar Kuhn, Garcia-Mila, Zohar & Andersen (1995). Dessa har 

dock senare mötts av kritik från forskare som menar att misstagen har andra orsaker 

(Hogan & Maglienti 2001). 

   En alternativ förklaringsmodell är att många av misstagen beror på vad personerna 

väljer att inte göra (Hogan & Maglienti 2001). ”For instance, adults and adolescents who 

demonstrate use of sophisticated reasoning skills in one context do not necessarily display 

them in other contexts, depending on their motivations, goals, and the task specifications” 

(Hogan & Maglienti 2001:664). Människor har tillgång till både informellt heuristiskt 

tänkande och mer formella regler för logik, och använder det som passar situationen och 

syftet bäst. Vi är helt enkelt pragmatiska och använder olika delar av vår kognitiva 

repertoar, utifrån vad vi uppfattar att situationen kräver (Hogan & Maglienti 2001:664). 

   Något annat som är viktigt i ett vetenskapligt resonemang är samstämmighet mellan 

data, slutsatser och tidigare kunskap. Detta har Hogan & Maglienti (2001) kommit fram 
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till att forskare är bättre på att eftersträva än elever. Eleverna var, som tidigare nämnts, 

mer beroende av sina personliga åsikter, och kopplade inte ihop sina slutsatser med sina 

förkunskaper genom att jämföra bevis och teori (Hogan & Maglienti 2001).  

   I en undersökning av hur elever i sjätte klass drar och rättfärdigar slutsatser under 

laborationer i NO-ämnet, upptäckte Roychoudhury (2007) att eleverna i de flesta 

laborationer var bättre på att dra slutsatser som stämde överens med data, än att rättfärdiga 

slutsatserna på ett passande sätt. I många fall lämnade eleverna inte in något 

rättfärdigande till sina slutsatser överhuvudtaget (Roychoudhury 2007). 

   Elever som kan rättfärdiga sina slutsatser i enkla laborationer är bättre rustade för att 

leta efter, förstå och analysera olika motiveringar, även i större och mer komplexa frågor, 

enligt Osborne m.fl. (2004) och Roychoudhury (2007:39). Därför är det, enligt 

Roychoudhury (2007) viktigt att förmågan att resonera naturvetenskapligt börjar läras ut 

tidigt. 

   Även tillgången till ett adekvat ämnesspråk är avgörande för förmågan att kunna 

kommunicera och resonera på ett vetenskapligt sätt, vilket Hackling & Sherriff 

(2015:14ff) påpekar. 

 

2.1.4 Strategier för att öka elevers förmåga att resonera naturvetenskapligt 

För att eleverna ska träna på att rättfärdiga sina slutsatser har olika forskare utnyttjat olika 

strategier. I en studie av Hackling & Sherriff (2015) observerades en lärare i Australien 

som undervisade elever i fjärde klass. Läraren i studien utnyttjade ordet ”because” som 

stöd för att eleverna skulle sammanfoga sina slutsatser med ett rättfärdigande (Hackling 

& Sherriff 2015:17). “The word ‘because’ […] required them to draw on evidence to 

provide a warrant to support their conclusions” (Hackling & Sherriff 2015:21f). Även 

Zohar och Nemet (2002) och Roychoudhury (2007) har kommit fram till att både 

elevernas förmåga att resonera, och deras kunskapsbas, växer när de på något sätt tvingas 

motivera sina val och slutsatser. Tyvärr antar Roychoudhury (2007:26) att ett sådant 

klassrumsklimat är ovanligt, även om bade forskare och lärare verkar vara överens om att 

förmågan att kunna resonera är viktigt del av ett naturvetenskapligt kunnande. 

   Att ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna kan testa sina idéer genom att tänka högt 

och försöka förklara sina tankar, främjar elevernas utvecklig av förmågan att argumentera 

framhålls av både Roychoudhury (2007) och Hackling & Sherriff (2015:17ff). När 

eleverna uppmuntras till att ifrågasätta varandra och kritisera andras idéer, blir det också 

viktigt att ange förklaringar och bevis som grund för sina påståenden (Hackling & Sherriff 

2015:19).  
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      Roychoudhury (2007) förespråkar utöver en dialogisk miljö också konkret 

undervisning i vad som utgör god argumentation. Hon menar att eleverna i 

undervisningen bör få utforska en grundläggande modell för hur man resonerar med hjälp 

av data, samt att de bör stöttas i att göra kopplingar mellan sina observationer och tidigare 

kunskap (Roychoudhury 2007). 

   I hennes undervisningsstudie, som genomfördes i USA med 20 flickor i sjätte klass, var 

eleverna till en början oförmögna att föra ett tydligt resonemang och hade svårt att 

underbygga sina slutsatser (Roychoudhury 2007). Som hjälp fick eleverna explicit 

undervisning samt övning i att dra slutsatser från sina data och tydligt rättfärdiga sina 

slutsatser. Till en början gavs de också gott om stöd i form av förslag, ledande frågor och 

diskussioner, men under den termin som studien pågick minskades stödets omfattning 

(Roychoudhury 2007:31). Vid studiens slut hade eleverna både blivit bättre på att 

använda sina data för att komma fram till en slutsats och på att formulera ett vetenskapligt 

hållbart rättfärdigande till dessa slutsatser (Roychoudhury 2007).  

 
2.1.5 Mjölkdebatten i media 

För att ge elever övning i och erfarenhet av att resonera naturvetenskapligt, behövs ett 

ämnesinnehåll att resonera om. En Samhällsfråga med Naturvetenskapligt Innehåll, som 

sätter naturvetenskap i ett etiskt och politiskt sammanhang, kan vara valet av mjölk eller 

ett vegetabiliskt alternativ som måltidsdryck. 

   I media idag hörs flera olika röster som på olika, mer eller mindre vetenskapliga 

grunder, förespråkar alternativt fördömer produktionen och konsumtionen av mjölk. 

Något som rönte stor medial uppmärksamhet var när Svensk mjölk, i september 2014 

(Marknadsdomstolen Dom 2015:18 i Mål nr C 23/14), stämde havredrycksproducenten 

Oatly för att ha använt formuleringar som ”No milk. No soy. No badness.” och ”It looks 

like milk but isn't milk. It is made for humans (not baby cows) ” i sin marknadsföring 

vilket gav intrycket av att mjölk skulle vara dåligt för människor (Djerf 2014). Ett år 

senare gav marknadsdomstolen Svensk Mjölk rätt och Oatly fick betala vite och sluta 

använda dessa och liknande formuleringar på sina förpackningar (Wisterberg 2015). 

Skälet till beslutet är de lagar som förbjuder marknadsföring som kan uppfattas som 

vilseledande, samt marknadsföring som framställer andra produkter i dålig dager  

(Marknadsdomstolen Dom 2015:18 i Mål nr C 23/14). 

   Huruvida havredryck faktiskt är bättre för människor eller inte beror dock på vilket 

perspektiv du tar. Mjölk innehåller många vitaminer och mineraler (”Mjölk” 2018) och 

är en av de största källorna till kalcium, enligt Livsmedelsverket (2018) – något som 
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producenterna gärna påpekar i sin reklam (Arla 2018). Å andra sidan finns det studier 

som visar att ett högt intag av mjölk kan leda till att man dör i förtid (TT 2017). 

   Utöver argument som gäller produkternas näringsinnehåll och deras påverkan på vår 

hälsa, framförs också argument som gäller produktionens påverkan på vår miljö, samt 

etiska argument om hanteringen av korna vid framställning av mjölk. Representanter för 

Vego Eco (Velander Gisslén 2104), Djurens Rätt och Läkare för framtiden (Stenholtz & 

Björkbom 2018) skriver debattartiklar som framställer mjölkreklamen som ren 

propaganda, full med felaktigheter, samtidigt som LRF (Borgström 2017) försöker 

försvara sig och påpeka de positiva miljöaspekter som betande kor har för den biologiska 

mångfalden i det öppna landskapet. 

   De som tar plats i media representerar ofta större organisationer med ett tydligt intresse 

och en potentiellt bakomliggande agenda, samtidigt som deras artiklar är välformulerade 

och innehåller referenser till andra väl ansedda källor. Som konsument är det lätt att bli 

förvirrad av dessa röster som, med logiska argument och vetenskapliga referenser, 

förespråkar än det ena, än det andra.  

 

3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med mitt arbete är att öka kunskapen om hur elever resonerar och argumenterar i 

en fråga med naturvetenskaplig koppling. Jag vill undersöka hur elever använder sig av 

olika källor och sina kunskaper i biologi för att diskutera och ta ställning i en fråga 

kring jordbruk och sin egen konsumtion. Genom att be elever göra ett val mellan mjölk, 

havredryck eller mandeldryck och motivera detta val i en gruppdiskussion, vill jag 

undersöka vilken typ av argument de tar fasta på och hur de motiverar sina val. Detta 

kan i sin tur hjälpa lärare att få insikt i hur de kan undervisa för att främja elevernas 

förmåga att hantera och diskutera en komplex fråga med en naturvetenskaplig grund.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka mönster går att finna i hur elever i årskurs 5 diskuterar, fattar beslut och 

motiverar sina val i en gruppdiskussion där de ombeds välja mellan mjölk och ett par 

vegetabiliska alternativ? 

2. Vilken typ av argument använder sig eleverna av för att motivera sina val? 

3. Hur utnyttjas innehållet i olika källor, som presenteras i samband med diskussionen? 
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4 Metod och material 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

Min undersökning använder sig av kvalitativa metoder. Data består av gruppdiskussioner 

som har analyserats kvalitativt och fenomenologiskt  för att beskriva och tolka de mönster 

som uppstod i elevernas argumentation (Denscombe 2016). 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

För att undersöka hur elever resonerar i en fråga gällande naturbruk höll jag 

gruppdiskussioner om mjölk och mjölkproduktion med totalt 15 elever i årskurs 5. 

Eleverna valdes utifrån bekvämlighetsprincipen, vilken ibland används i studier med 

begränsade resurser i form av tid och pengar (Denscombe 2016). Att jag kände klassen 

väl, var också en avgörande faktor då jag behövde elever som kunde känna sig trygga 

med att diskutera något med mig närvarande. Eleverna kom från och gick i skolan i ett 

förortsområde till en medelstor tätort i södra Sverige. Deras lärare beskrev klassen som 

normalpresterande och majoriteten hade svenska som modersmål. Av klassens 22 elever 

ingick 15 stycken i min undersökning. Dessa 15 elever var de som fått tillstånd att delta 

från sina vårdnadshavare.   

   Eleverna delades in i fyra grupper och har tilldelats fingrerade namn, där elever som 

tillhör samma grupp har samma begynnelsebokstav (därför refereras grupperna 

hädanefter till som grupp L, A, E respektive I). Grupperna bestod av fyra elever per grupp, 

bortsett från grupp I som bara innehöll 3 elever. Jag höll diskussionerna med alla grupper 

under samma dag, varav grupp L och A träffade mig innan lunch och grupp E och I efter. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag började mitt undersökningstillfälle med att läsa fyra texter om mjölk och 

mjölkproduktion (bilaga A-D) för den aktuella gruppen. Eleverna hade egna kopior av 

texterna under läsningen och fick avbryta mig om de ville ha något ord förklarat. Texterna 

har sammanställts från olika källor och sedan redigerats och delvis skrivits om av mig, 

för att passa undersökningen och elevernas nivå. Källorna till texterna valdes med 

utgångspunkt i att de skulle spegla flera olika perspektiv på mjölkdrycker och innehålla 

många olika argument, som var möjliga för eleverna att använda i sina diskussioner. En 

balans mellan antal argument för mjölk respektive vegetabiliska alternativ har också 

eftersträvats. 

   Den första texten (bilaga A) kommer från Hjärta mjölk, som är en sammanslutning av 

svenska mjölkbönder och mejerier, och förespråkar svensk mjölk som måltidsdryck. Den 
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beskriver kor som gör stor nytta för miljön i jämförelse med den lilla andel växthusgaser 

de släpper ut. Dessutom står det att mjölk är både näringsrikt och gott. Nästa text (bilaga 

B) är en sammanslagning av texter från Djurrättsalliansen och Djurens rätt, och 

förespråkar vegetabiliska alternativ genom att beskriva några olika sätt kor kan fara illa 

på i mjölkindustrin. Den tredje texten (bilaga C) är en reklamtext från Alpro och 

förespråkar också vegetabilska alternativ. I texten står det att produktionen av sojadryck 

kräver mindre resurser än att ta mjölk från kor, och sojadryck framställs som ett ”mera 

logiskt” alternativ. Den sista texten (bilaga D) kommer från Livsmedelsverket (med ett 

mindre inslag från Hjärta mjölk) och beskriver både för- och nackdelar med 

mjölkprodukter som livsmedel. I Livsmedelsverkets text står det både om kors negativa 

klimatpåverkan och deras positiva bidrag till den biologiska mångfalden i öppna 

landskap. I texten står det också att mejeriprodukter innehåller mycket näring, men att ett 

intag av 2-5 dl per dag räcker för att tillgodose en människas behov av kalcium. 

   Direkt efter läsningen, som tog ungefär fem minuter i anspråk, blev eleverna 

presenterade för tre förpackningar. En kom från ett lokalt mejeri och hade innehållit 

mjölk, en kom från Alpro och hade innehållit mandeldryck och den sista kom från Oatly 

och hade innehållit havredryck. Därefter ombads eleverna diskutera mjölkproduktion 

utifrån följande fråga: Mjölk kommer från kor, men kan också tillverkas av mandel eller 

havre. Vilken sorts mjölk vill du dricka och varför? Eleverna hade fortsatt tillgång till de 

texter som nyligen lästs och kunde även läsa t.ex. innehållsdeklarationen på 

förpackningarna. Diskussionerna varade mellan 10 och 25 minuter och hade olika behov 

av stöd, i form av följdfrågor från mig, för att inte avstanna. 

   Följande frågor ställdes som följdfrågor till de olika grupperna. Bokstäverna inom 

parantes anger vilken/vilka grupper frågan ställdes till:  

(A, E) Spelar det någon roll vilken av de olika dryckerna man väljer?  

(L, E) Vilka fördelar finns med mjölken? 

(E) Vilka nackdelar finns med mjölken? 

(E) Vilka fördelar finns med havre- och mandeldrycken? 

(E) Vilka nackdelar finns med havre- och mandeldrycken? 

(E) Hur borde mjölkproduktionen se ut? Hur ska korna ha det? 

(A, I) Vilka för- och nackdelar finns med hur man tillverkar mjölk? 

   Mot slutet av varje diskussion ställde jag frågan: Var det något av det som vi nyss läste 

som påverkar vad du tycker om de olika typerna av mjölk? för att få reda på mer om hur 

de påverkats av texterna. 
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4.4 Analysmetod 

Under gruppdiskussionerna spelades ljudet in och relevanta delar av inspelningarna 

transkriberades. Ljudinspelningarna analyserades sedan kvalitativt för att besvara min 

forskningsfråga.  

   Jag har utgått från argumentationsmodellen från Toulmin (1958), som menar att en 

slutsats bygger på data och stöttas av ett rättfärdigande. I analysen av elevernas 

diskussioner har elevernas val av vilken produkt som är bäst eller sämst klassifierats som 

deras slutsatser. Data är den information som eleverna har tillgång till genom texterna de 

läst och texten på förpackningarna, samt deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Oftast 

används data som grund för slutsatsen. Exempelvis kan ”Mandeldrycken innehåller minst 

protein” anges som motiv till att mandeldrycken väljs bort. För att förstå hur data om 

proteinhalten leder till en slutsats om vilken produkt som är sämst, rättfärdigas 

kopplingen med ett påstående som binder ihop dem två, exempelvis ”Protein är nyttigt 

för kroppen”. I analysen av hur eleverna argumenterar och motiverar sina val har den data 

som slutsatsen grundat sig i, med eller utan tillhörande rättfärdigande, utgjort ett 

argument, som motiverar en slutsats. 

   Sadler & Zeidler (2005) har utformat ett ramverk för att kategorisera olika typer av 

argument och skapat tre kategorier för detta: rationella, emotienella och intuitiva. Jag har 

i min analys utgått från dessa kategorier. 

   De olika kategorierna: 

Intuitiva – eleven väljer (bort) något utan att tidigare, eller i direkt anslutning, ange ett 

skäl för valet. Skälet kan också vara väldigt vagt i stil med ”den här är bättre”. Valet 

bygger helt på subjektiva uppfattningar. 

Emotionella – eleven väljer (bort) något på grund av sina känslor för produkten, sig själv 

eller andra aktörer i frågan t.ex. korna. Valet bygger på subjektiva uppfattningar av 

produkten eller aktörerna, och/eller rättfärdigas av subjektiva värderingar.  

Rationella, näringsinnehåll – elevens val bygger på argument som kan anses vara 

objektiva (även om de ibland är felaktiga eller svåra att mäta). 

 

4.5 Etiska överväganden 

I min studie uppfyller jag informationskravet, konfidentialitetskravet och kravet på 

samtycke i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2017). Innan min undersökning 

blev eleverna och deras vårdnadshavare informerade om studiens syfte och 

tillvägagångssätt både muntligt och skriftligt. Samtycke att delta inhämtades skriftligen 
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från vårdnadshavarna (utom i ett fall, då samtycket skedde muntligen över telefon). 15 av 

22 elever valde att delta och namnen på dessa elever har fingrerats. Nyttjandekravet i 

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2017) berör inte mig eftersom jag inte 

kommer använda det material jag har samlat in till något annat än denna uppsats. 

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet, eller validitet, är ett begrepp som används för att beskriva om en 

undersökning verkligen undersöker det som är tänkt, dvs. hur bra data som samlas in 

egentligen representerar fenomenet som undersöks (Johannessen & Tufte 2003:47). Min 

studie undersöker elevers argumentation genom att försätta dem i en situation då de 

argumenterar. Därför anser jag att min undersökning har hög trovärdighet. 

   En studies tillförlitlighet, eller reliabilitet, handlar om att den ska ge samma resultat 

även om den görs vid ett senare tillfälle, eller av en annan forskare med samma metod 

(Denscombe 2016). Eftersom undersökningsobjekten är människor som kan ändra 

uppfattning, och analysen är gjord kvalitativt, vilket alltid innebär ett visst mått av 

subjektivitet, går det inte att säkerställa att en ny undersökning skulle ge exakt samma 

resultat. Genom att försöka förhålla sig så objektiv som möjligt i undersökningen och 

analysen är förhoppningen ändå att en annan forskare skulle få ett liknande resultat.  

   I min studie är undersökningsgruppen för liten för att kunna anses vara representativ, 

vilket utesluter att resultatet kan generaliseras. Istället kan begreppet överförbarhet 

användas. Resultaten i min studie skulle kunna vara överförbara till andra elever med 

liknande förutsättningar, eller diskussioner om andra ämnen, även om fler studier på fler 

elever behövs för att avgöra hur representativ min studie är. 

 

5 Resultat och analys 
Nedan beskrivs och analyseras studiens resultat utifrån forskningsfrågorna. Först 

beskrivs de mönster som gick att finna i sättet på vilket eleverna valde en produkt, 

motiverade sina val och argumenterade med varandra. Därefter beskrivs vilka olika 

typer av argument eleverna använde sig av, och slutligen hur eleverna hanterade olika 

källor. 

 

5.1 Mönster i elevernas diskussioner 

I de olika diskussionerna gick det att finna några olika mönster som var gemensamma för 

grupperna. Mönstren, som presenteras nedan, handlade om när och med vilka argument 
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de gjorde ett val, huruvida eleverna hanterade data systematiskt eller inte, om det fanns 

någon struktur i sättet på vilket de diskuterade och hur de bemötte varandras argument. 

 

5.1.1 När och hur elever väljer 

I diskussionernas början ställdes eleverna inför en valsituation då de ombads välja en av 

de tre produkterna och sedan motivera sitt val. De flesta elever höll fast vid detta första 

val genom hela diskussionen och ändrade sig inte även om de bemöttes av motargument 

från de andra eleverna. De få elever som ändrade sitt val under diskussionen bytte mellan 

de två vegetabiliska alternativen. 

   Ibland ändrade eleverna sig tillfälligt, bara för att en kort stund senare ändå argumentera 

för förstahandsvalet. Edvin erkände sig till exempel överbevisad av Ester, Ella, och 

Emilia, när de menade att det inte var snällt mot korna att välja mjölken. En liten stund 

senare, när frågan om kornas välmående åter kom på tal, menade Edvin tvärtom att det 

inte spelar någon roll för korna om vi dricker mjölk eller inte. 

Ester: […] då är ju det bättre för korna, för de producerar ju redan, eller så här, 

jättemycket mjölk, och då är det bättre att köpa sådan här [mandelmjölk] eller sådan här 

havre. 

Ella: Ja.  

Emilia: Och den är vegansk. 

Edvin: Jaha. Då byter jag. Då tar jag de två [havre- och mandeldrycken]. 

[…] 

Ella: [Havre- och mandeldrycken] är bättre för korna och miljön. 

Edvin: Fast korna tar ju ändå ut mjölk. De gör bara mer och mer mjölk. De kan inte 

direkt stoppa korna, att ta ut mjölk från dem. 

   Även om valet inte ändrades under diskussionens gång, gjorde motiveringarna delvis 

det. Ungefär hälften av de initiala valen baserades på vilken dryck eleverna var vana vid 

och tyckte var goda. Den andra hälften valde oftast ett vegetabiliskt alternativ av etiska 

och/eller miljöskäl. Mot slutet av diskussionerna kom eleverna, oavsett vilken produkt de 

argumenterade för, oftast också med argument som rörde näringsinnehållet i produkterna. 

   Ett par elever vittnade dock om att texterna som lästes innan diskussionen, samt själva 

diskussionen, inte skulle spela så stor roll för deras agerande framöver. Både Axel och 

Leo menade exempelvis att det allra viktigaste argumentet trots allt var smaken:  

Axel: Så, då är den här [havredrycken] lite billigare, men ändå, så är [mjölken] 

fortfarande lite godare, än [havredrycken], för ingen vill ha [havredrycken], som det är 

jag säger.  
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--- 

Leo: [Havredrycken] skulle jag ändå tro att den här är nog den mest naturvänliga, men 

den där [mjölken] vill jag ändå ha för att den är jättegod. 

   Ida hade visserligen argumenterat för de vegetabiliska alternativen i diskussionen med 

Isak och Ines, men sa ändå att hon skulle fortsätta dricka mjölk i framtiden. 

   De flesta elever valde en av dryckerna (eller möjligtvis båda de vegetabiliska 

alternativen) och argumenterade sedan för att deras val var rätt val. Endast i Grupp I 

diskuterades en kompromiss, då Isak föreslog att mängden mjölk som konsumeras borde 

begränsas, och att allt behov därutöver borde tillgodoses med havredryck.  

 
5.1.2 Systematisk hantering av data och struktur i diskussionerna 

Det var ganska tydligt att en stor majoritet av eleverna, efter att ha gjort sitt inledande val, 

använde tiden till att hitta fördelar med sitt eget alternativ och leta nackdelar med de andra 

alternativen, snarare än att systematiskt jämföra olika argument. Ludvig letade 

exempelvis aktivt efter argument mot havredrycken, för att övertyga de andra om att 

mjölken var rätt val.  

Ludvig: Den där, mjölken, den vanliga, den är godare. Då, den, men alltså, men… 

[mandeldrycken] tar för mycket vatten. Den här [havredrycken] vad tar den här för 

mycket av? Vad, vad… ge mig den. Vad har den för mycket? Den här har mycket salt. 

   Denna jakt på fördelar hos det egna valet och nackdelar hos de andra, ledde ofta till att 

produkterna inte jämfördes likvärdigt. Flera elever framförde argument för eller emot en 

specifik produkt, trots att argumentet egentligen var giltigt för alla produkterna. Det var 

exempelvis fler än Ludvig som menade att någon av produkterna var dålig för att den 

innehöll salt, utan att först ha kontrollerat om de andra produkterna innehöll lika mycket 

(eller mer) salt. I vissa fall fick de stå oemotsagda med denna typ av påstående. I många 

fall ledde dock argument om vad produkterna innehöll till ett intensivt läsande av 

näringsdeklarationerna för att jämföra de olika produkterna.  

   Även med all tillgänglig fakta hände det dock att data ignorerades till förmån för den 

egna ståndpunkten. När Axel läste upp en lång lista på vitaminer och mineraler i mjölken 

och Adam svarade med en ganska kort lista på vitaminer i mandeldrycken, menade Alice 

genast att mandeldrycken var bra för att den innehöll så mycket vitaminer. Sedan blev 

Axel nertystad när han försökte få fram att samma vitaminer också fanns i mjölken. 

Axel [läser på mjölken]: ”Näringsämnen: Bland annat timin, ribafimin, niqin, vitamin 

B6, folsin, vitamin B12, eeh, nar.. natrumkalium, ospör, magnesium, singk, selen, jod!” 

Det är jod i den här. 
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Agnes: Det är det i [havredrycken] också. 

Adam [läser på mandeldrycken]: ”Vitamin D, E, B2 och B12”. 

Alice: Ja, [mandeldrycken] är bra! För det… Det är liksom vitaminer, och… 

Axel: Va? B12, det ligger i [mjölken] också. 

Alice: Men. 

Adam: Men åh, båda är mjölk. 

Axel: Jaha. 

Alice: Så, nu… är vi färdiga med den frågan. 

Det förekommer också exempel på elever som tänkt framföra något som argument, men 

avbrutit sig själva och snabbt försökt gå vidare, när de insett att data talar emot dem. 

   Diskussionerna följde inte någon struktur som exempelvis behandlade en produkt, eller 

ett argument i taget. Istället handlade de om olika aspekter allteftersom elevernas 

associationer förde diskussionen dit. Ibland pratade de olika eleverna om helt olika saker 

samtidigt. I följande utdrag argumenterar Lovisa för att mandeldrycken är snällast mot 

naturen samtidigt som Ludvig läser en näringsdeklaration, Leo funderar kring skillnaden 

mellan havre och andra sädesslag och Linn berättar vilken produkt som verkar godast: 

Lovisa: Vänta, nej, jag hade tagit Alpro eftersom att den, den är fri från gluten och 

mjölk och liksom gluten och mjölk, alltså vi tar ju det från naturen typ eller vad man 

säger. 

Ludvig [läser på mjölken]: Noll komma en… 

Leo: Havre, det är väl typ den enda…  

Linn [samtidigt]: Jag tror att den här är godast [visar upp mandeldrycken]. Jag gillar 

nötter. 

Leo [utan avbrott]: …vetesorten, det är väl enda sorten som inte har gluten i sig, 

eller… vete och sånt har ju gluten i sig. 

Lovisa [samtidigt]: Alpro verkar mer såhär snäll mot naturen typ. 

   Eleverna kunde också håll fast vid och återkomma till samma argument flera gånger. I 

Grupp L, vars diskussion varade i 26 minuter, påpekade Leo redan efter 3 minuter att det 

går åt mycket vatten när mandlar odlas. Detta argument återkom han sen till inte mindre 

än tolv gånger, varav den sista var i de sista sekunderna av diskussionen. På samma vis 

återkom Ella ofta till att valet av mjölk var sämre för korna och Alice hävdade flera gånger 

att förpackningen till mandeldrycken såg mest spännande ut. 
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5.1.3 Att bemöta och ifrågasätta argumentens giltighet och relevans 

I diskussionerna ägnade eleverna mycket tid åt att ifrågasätta och diskutera hur data skulle 

tolkas, samt giltigheten och relevansen för de olika argumenten, även om dessa begrepp 

aldrig användes explicit. Grupp L försökte exempelvis fundera ut om ”mandel (2,3%)”, 

som stod i innehållsförteckningen till mandeldrycken, kunde ge dem svaret på hur många 

mandlar till antalet det finns i varje förpackning mandeldryck. 

   Ett exempel på resonemang kring giltigheten i ett argument finns då Grupp A diskuterar 

om det stämmer att salt är onyttigt.  

Axel: Nej, nej. Salt här [i mandeldrycken]. Salt! Salt: 0,14! 

Alice: Men [Axel], du är inte rolig. 

Axel: Nä, men chips har mycket salt i sig, och därför är de onyttiga, eller hur? 

Alice: Ja. 

Adam: Nej. 

Axel: Jo, det är de. 

Adam: Det är inte därför. 

Axel: Är det inte? 

[…] 

Adam: Salt ger mer smak. 

Axel: Ja, men det är inte bra med för mycket salt… Jaja, ja. 

   Även om Adam hävdar att det inte är saltinnehållet som gör chips onyttiga, håller 

Axel fast vid påståendet att salt inte är bra.  

   Både Grupp L och Grupp E diskuterade relevansen i argumentet att aveln gör kor sjuka 

eller att tjurkalvar slaktas för att de inte ger mjölk, när det ändå finns så många kor, och 

Grupp I fördes ett resonemang om huruvida hänsyn behöver tas till de personer som är 

allergiska mot olika ämnen. 

 

5.2 Olika typer av argument 

I elevernas diskussioner framfördes argument som var såväl intuitiva som emotionella 

och rationella. Tabell 1 ger exempel på elevargument tillhörande de olika kategorierna. 

   Ofta framfördes de intuitiva argumenten i början av diskussionerna, men allteftersom 

diskussionerna pågick samlade eleverna på sig argument ur de andra två kategorierna.  

   De emotionella argumenten rörde oftast elevernas personliga uppfattningar av 

produkterna eller kornas välmående ur ett etiskt perspektiv. Alice utgick exempelvis från 

vilken förpackning hon tyckte såg bäst ut, medan Lovisa försökte få sina kamrater att 
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känna medlidande för korna. De emotionella argumenten kunde också handla om 

huruvida hänsyn skulle tas till eventuella allergiker. 

 

Tabell 1. Exempel på elevers argument tillhörande de olika katergorierna 

Kategori Exempel 

Intuitiva ”Jag skulle ta den [havredrycken] eller den 

[mandeldrycken].” /Ella 

--- 

”Jag… jag tar nog också den [mjölken]. Jag vet inte… ” 

/Ludvig 

Emotionella ”Och sen den här, den här [mjölken] ser ju såhär tråkig ut 

liksom, det här ser ju typ ut som att, som att de bara liksom, 

alltså… de… Och den här [mandeldrycken], den ser ändå 

såhär najs, och bara ’Ja, yes, jag har hittat Guds mjölk.’ ” 

/Alice 

--- 

”Ja, men vi säger att du, vi säger att du är en ko nu, så 

kommer alla och tar all din mjölk. Och sen, så bara får du 

slaktas och ge bort hela dig till andra människor som äter 

upp dig. Det är ju inte kul, det.” /Lovisa 

Rationella ”Det är, kolla den här [mjölken] har bara vitamin D. Den 

här [havredrycken] har vitamin D och vitamin B12.” /Ines 

--- 

”Och kolla, sen har vi den här [mandeldrycken], alltså de 

här är alltid två kronor [dyrare]. Sådan här mjölk är alltid 

två kronor [dyrare], än den här mjölken.” /Axel 

 

   Eleverna hittade många rationella argument för eller emot de olika produkterna. De 

rationella argumenten handlade ofta om näringsinnehållet med utgångspunkt i 

näringsdeklarationerna på mjölken och mjölkdryckerna. Många rationella argument rörde 

också miljön och vilka naturresurser som krävs för att tillverka dryckerna. Andra 

rationella argument gällde exempelvis hållbarhetstiden eller priset på de olika 

produkterna.  
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   Många av elevernas argument bestod bara av den data som de stödde sin slutsats på. 

Endast i ett fåtal fall utvecklades argumenten till att även innehålla ett rättfärdigande. 

   Även om eleverna kunde utnyttja de texter som lästs i början och näringsdeklarationerna 

på förpackningarna, var dessa källor, samt elevernas tidigare kunskaper, ofullständiga, 

vilket ledde till att eleverna gissade sig fram till en del data och därmed byggde flera av 

sina slutsatser på felaktiga grunder. 

 

5.3 Källhantering 

I elevernas diskussioner återanvändes bara några få av de argument som framfördes i 

texterna som lästes innan diskussionen. Det argument som återanvändes mest var det som 

handlade om att avel kan bidra till sjukdomar hos korna. Även påståendet om att vi borde 

bli veganer för djurens skull, användes av vissa som ett argument. Annars hänvisade de 

flesta elever till texten i mer allmänna ordalag. Så gjorde till exempel Adam: 

Adam: Av det vi har läst i texten, så uppfattar jag det som att [mjölken] är sämst. 

   Ingen gång sa eleverna något som tydde på att de var kritiska mot att använda texterna 

som källor. Tvärtom verkade även den mest personligt hållna biten i texterna fungera som 

ett faktaargument. Lovisa resonerade exempelvis som följer: 

Lovisa: Men jag tänker så här, varför vi inte tar vanlig mjölk det är för att vi läste ju nu 

att såhär, de producerar ju mjölk och sånt, alltså det är bra, men alltså ändå vi ska ju 

försöka bli vegana stod det ju, eller såhär, ja. 

   Istället för texterna använde många elever förpackningarna till de olika produkterna 

som faktakällor. Framför allt användes innehållsförteckningen och näringsdeklarationen 

för att jämföra de olika produkterna. 

   När eleverna bemötte varandras argument hände det dock att de ställde frågor om 

ursprunget till påståendet i stil med ”Hur vet du det?” och ”Var står det?”. Eleverna 

använde också frågor för att utnyttja varandra som kunskapskällor och i förhand få stöd 

till sina argument. I Grupp I användes Isak som referensperson av både Ida och Ines, 

innan de drog sina slutsatser. 

Ida: [Isak], är fett dåligt? 

Isak: Nej, fett är faktiskt inte dåligt. 

Ida: Då är den här [havredrycken] bäst. 

[…] 

Ines: Är vitamin B12 bra? 

Isak: Alltså alla slags vitaminer [är bra]. 
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Ines: Då är den här [havredrycken] mer vitaminer i sig. 

   En del elever verkade väldigt säkra på sin sak, genom att fortsatta använda samma 

argument länge, även om de andra eleverna sa emot. Andra elever visade en större 

osäkerhet och ifrågasatte ofta sina egna argument, om de inte fick stöd hos andra. 

 

6 Diskussion 
Nedan diskuteras först resultatet av denna studie. Därefter förs en diskussion om metoden 

och slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Många av mina elever fattade sina beslut baserat på personliga uppfattningar av 

produkterna, istället för genom en jämförelse av all tillgänglig data. Detta stämmer väl 

överens med tidigare forskning, som också menar att eleverna utnyttjar data selektivt för 

att bevisa sin tes (Zeidler 1997; Hogan & Maglienti 2001; Roychoudhury 2007; Evagorou 

m.fl. 2012). Precis som att Hackling & Sherriff (2015) använde ordet ”because” för att få 

elever att motivera sina slutsatser, använde jag frågan ”varför?” för att be mina elever 

motivera sitt beslut innan de ens påbörjat diskussionen. Kanske är det också vanligare att 

lärare ber sina elever att motivera sina beslut, efter att de är tagna, istället för att be dem 

först diskutera riktigheten och relevansen i olika argument och först därefter fatta beslutet. 

   Om Roychoudhury (2007) har rätt i att ett klassrumsklimat som främjar elevernas 

resonemangsförmåga är ovanligt är det inte förvånande att mina elevers diskussioner var 

ostrukturerade och delvis osammanhängande. Dessutom kan gruppdiskussionerna i den 

här studien, som utförts i en liten grupp vid sidan av det normala klassrummsarbetet, ha 

upplevts som den typ av informella sammanhang Hogan & Maglienti (2001) menar gör 

att eleverna tillåter sig själva att resonera mindre formellt. 

   Många av eleverna inkluderade inte några rättfärdiganden i sina argument. Detta beror 

antagligen på att eleverna i många fall har gemensamma referensramar, där exempelvis 

påståenden om vad som är nyttigt eller onyttigt upplevs som självklart, och därför kan 

rättfärdigandet uteslutas eller förmedlas implicit genom tonfall eller kroppsspråk till de 

andra klasskamraterna. För att elevernas argumentation ska hålla i mer formella 

situationer behöver de dock bli tydligare i sin kommunikation. 

   Att eleverna bara använde en liten del av argumenten i texterna kan bero på att de 

innehöll för mycket information för att vara hanterbart för eleverna, precis som Ratcliffe 

(1996) och Jiménez-Aleixandre & Pereiro-Munoz (2002) kommit fram till i sina studier. 
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Näringsdeklarationerna på förpackningarna var på det viset kanske en informationskälla 

som kändes konkretare, då siffror är lätta att jämföra. 

   Eleverna visade inte att de var kritiska mot texterna jag gett dem, även om de innehöll 

vinklad information. Å andra sidan frågade jag aldrig eleverna specifikt om detta. Hade 

jag gjort det, hade de kanske klarat av att granska texterna med mer källkritiska ögon. Att 

eleverna intuitivt litade på informationen tyder dock på att de behöver träna mer på det 

källkritiska förhållningssättet.  

   Däremot ägnade eleverna mycket tid åt att granska och resonera kring varandras 

argument. I detta resonemang ställdes också många frågor som kan användas som 

ingångar till en fortsatt undervisning om ämnesinnehållet. Att en del av elevernas 

slutsatser byggde på gissningar och felaktiga grunder, styrker också behovet av mer 

undervisning av såväl ämnesinnehåll som vetenskapliga metoder. 

   Frågan om mjölk i jämförelse med havredryck och mandeldryck, var en fråga som 

eleverna redan hade en uppfattning om innan de gick innan diskussionen påbörjades. 

Många av eleverna drack redan mjölk, eller ett vegetabiliskt alternativ, till vardags. Därför 

var det väntat att eleverna skulle komma med en hel del personliga argument i frågan. Att 

många ändå kunde skifta fokus och även utnyttja flera rationella argument under 

diskussionens gång, tyder på att förutsättningar för ett mer vetenskapligt resonemang 

finns. Däremot är det inte fel att beslutet i slutändan ändå avgörs av subjektiva omdömen. 

Läroplanen talar bara om elevens förmåga att använda sina kunskaper till att fatta beslut 

(Skolverket 2017a), vilket beslut som sedan fattas är upp till eleverna själva. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Att frågan om mjölk i jämförelse med ett par vegetabiliska alternativ är bred och komplex 

blir tydligt när man försöker ta fram ett material som grund till elevernas diskussioner. 

Att försöka förmedla en heltäckande bild till eleverna inom loppet av fem minuter är 

antagligen omöjligt. Därför gav jag dem istället lite smakprov på olika argument som kan 

framföras i debatten. Hade materialet använts i en undervisningssituation borde det i 

kommande lektioner ha kompletterats med fler perspektiv.  

   Ett par av följdfrågorna kan ses som ledande, då de styrde in eleverna på en viss typ av 

argument. I dessa fall sa dock eleverna bara ett fåtal meningar som svarade specifikt på 

frågan. Därefter bytte eleverna självmant fokus för att diskutera någon annan aspekt. 

Därför bör dessa frågors påverkan på resultatet inte ha utgjort någon betydande andel. 
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6.3 Vidare forskning 

Som jag konstaterade i bakgrunden, finns det ett behov av fler svenska forskningsstudier 

kring elevers resonemangsförmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Dessa hade 

exempelvis mer djupgående kunnat fokusera på elevers förmåga att hantera källor eller 

bemöta varandras åsikter 

   Det skulle också vara intressant med en longitudinell studie som undersöker huruvida 

ett aktivt tränande på liknande uppgifter, som i denna studier, gör elever bättre rustade 

för att resonera naturvetenskapligt.  
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https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/mejeriprodukter---rad
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Bilagor 

Bilaga A Text om mjölk 1 – Svensk mjölkproduktion av Hjärta mjölk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild på bonde med en ko från Skånemejeriers hemsida. 

Källa: https://storhushall.skanemejerier.se/wp-content/uploads/2016/03/bonde.jpg 

(Hämtad 2018-04-11) 

 

Svensk mjölkproduktion 
Öppna landskap, en biologisk mångfald och våra mjölkkor som tack vare 
svensk lag får gå ute och beta gör oss världsunika.  
 
Kor och bönder är till stor nytta på flera håll. Kornas bajs används som gödsel 
vilket behövs för att man ska kunna odla grönsaker, havre och vete. Gödsel kan 
också omvandlas till biogas som vi använder som bränsle till bussar och för att 
värma upp hus.  
 
Att korna sen rapar ur sig växthusgas som påverkar klimatet negativt har en 
väldigt liten påverkan på miljön. Hela världens mjölkproduktion står för endast 
3% av all klimatpåverkan. 
 
I vintertider utan färskt grönbete att tillgå, går korna inne och äter ett slags syrat 
gräs som kallas ensilage. Korna äter till 90% svenskt foder och det mesta har 
odlats och skördats på den egna gården.  
 
Tack vare våra mjölkbönder och en lagstiftning hårdare än den i EU är Sveriges 
mjölkkor bland de friskaste mjölkkorna i världen. Bonden och våra mjölkkor över 
hela landet ger näringsrika och miljösmarta mjölkprodukter till barn, vuxna och 
gamla. Bara genom mjölken får vi i oss 18 av 22 näringsämnen vi behöver varje 
dag och dessutom är mjölk gott. 
  

 
 
 
 
 

   

 
/Svenska mjölkbönder och mejerier. 

 
 
 

Logotyp från Hjärta mjölk.  

Källa: 

http://customers.anpdm.com/l

rf_mjolk/1606_cus/logo_top.

png  

(Hämtad 2018-04-11) 

https://storhushall.skanemejerier.se/wp-content/uploads/2016/03/bonde.jpg
http://customers.anpdm.com/lrf_mjolk/1606_cus/logo_top.png
http://customers.anpdm.com/lrf_mjolk/1606_cus/logo_top.png
http://customers.anpdm.com/lrf_mjolk/1606_cus/logo_top.png


  
 

II 

Bilaga B Text om mjölk 2 – Mjölkfabriken av Djurrättsalliansen 

MJÖLKFABRIKEN 
 

I reklamens värld är mjölkfabriken soldränkta hagar, röda 

ladugårdar och strävsamma bönder. 

Vad händer med kalvarna? 

För att korna ska producera mjölk måste de föda kalvar. Hälften av kalvarna 

som föds är hankalvar och eftersom de inte producerar någon mjölk går de 

istället till köttproduktionen. 

Bedräglig reklambild 

På sommaren har alla kor rätt att gå ut under  

2-4 månader, men sex timmar per dygn  

räcker. Anledning till det är att korna ska  

kunna mjölkas. När bönderna får fler kor blir  

det också svårare att ordna tillräckligt med  

betesmark för alla djur.  

Avel gör korna sjuka 

Förr i tiden producerade kor 5-10 liter mjölk  

om dagen för att deras kalvar skulle bli mätta.  

Genom avel kan en mjölkko idag producera  

över 50 liter mjölk om dagen. Det här sliter  

hårt på korna, och bidrar ibland till  

sjukdomar. 

Många ser djur som produkter till för  
människor att utnyttja. Vi måste ändra vårt  
sätt att se på djuren. Ett första steg är att inte se dem som mat. Att bli vegan 
är det enklaste och viktigaste vi kan göra för djuren.  
 
 
  

 

Bild på Djurrättsalliansens logotyp. 

Källa: https://djurrattsalliansen.se/wp-content/themes/vektorcore/assets/images/dra-

logo.svg (Hämtad 2018-04-11) 

Bild på ko med kalv. 

Källa: 

http://djurfabriken.se/images/mjolk/koka

lv.png (Hämtad 2018-04-11) 

https://djurrattsalliansen.se/wp-content/themes/vektorcore/assets/images/dra-logo.svg
https://djurrattsalliansen.se/wp-content/themes/vektorcore/assets/images/dra-logo.svg
http://djurfabriken.se/images/mjolk/kokalv.png
http://djurfabriken.se/images/mjolk/kokalv.png


  
 

III 

Bilaga C Text om mjölk 3 – Goda nyheter för vår planet av Alpro 

Goda nyheter för vår planet 

Oavsett om det är nötter, ris, frukt eller soja, tror vi att mer av 

vad vi äter bör komma direkt från växtriket. Inte bara för att det 

är bättre för vår egen hälsa, utan också för att en livsstil baserad 

på växter helt enkelt är bättre för vår planet. 

Minska konsumtionen 
Mat och dryck från naturen är bättre för vår planet. Men på Alpro vill 

vi inte stanna där. Uppskattningsvis används 80-90% av världens soja till 

djurfoder. Eftersom soja utgör en sådan näringsrik föda för oss, är det inte mera 

logiskt att kringgå kon och förvandla sojan till mat och dryck för oss 

människor? 

Hoppa över kon 
Att förvandla växter till mat och dryck är ett förnuftigt och effektivt sätt att 

kunna erbjuda sunda matalternativ som är mindre skadliga för planeten. 

 

 

 

 

   Bild på gröda, ko och dryck. 

   Källa: https://www.alpro.com/se/100-vaxtbaserat/goda-nyheter-for-var-planet 

   (Hämtad 2018-04-11) 

 

Mindre mark, mindre vatten, mindre koldioxid 
Jämfört med komjölk kräver Alpro sojabaserade drycker 2 gånger mindre 

mark, 4 gånger mindre vatten och ger 2,5 gånger mindre koldioxid. Inget ont 

om vår vän kon, men är inte detta helt enkelt ett bättre sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på en 

förpackning 

sojadryck. 

 

Källa: 

https://www.alpro.c

om/upload/products

/Alpro+Drink+Origi

nal+S_N_FIN_DK+

vs2+copy1_540x57

6_p_fff.webp 

(Hämtad 2018-04-

11) 

https://www.alpro.com/se/100-vaxtbaserat/goda-nyheter-for-var-planet
https://www.alpro.com/upload/products/Alpro+Drink+Original+S_N_FIN_DK+vs2+copy1_540x576_p_fff.webp
https://www.alpro.com/upload/products/Alpro+Drink+Original+S_N_FIN_DK+vs2+copy1_540x576_p_fff.webp
https://www.alpro.com/upload/products/Alpro+Drink+Original+S_N_FIN_DK+vs2+copy1_540x576_p_fff.webp
https://www.alpro.com/upload/products/Alpro+Drink+Original+S_N_FIN_DK+vs2+copy1_540x576_p_fff.webp
https://www.alpro.com/upload/products/Alpro+Drink+Original+S_N_FIN_DK+vs2+copy1_540x576_p_fff.webp
https://www.alpro.com/upload/products/Alpro+Drink+Original+S_N_FIN_DK+vs2+copy1_540x576_p_fff.webp


  
 

IV 

Bilaga D Text om mjölk 4 – Mjölk och ost av Livsmedelsverket 

 

Mjölk och ost 
Mjölk och ost är källor till många viktiga 

mineraler och vitaminer. Men samtidigt 

har de också relativt stor påverkan på 

miljön. Sedan 70-talet har svenskarnas 

ostkonsumtion fördubblats. 

Mjölk och ost kommer från kor som släpper ut metangas, vilket är negativt för klimatet. 

Å andra sidan håller betande kor marker öppna som annars skulle växa igen. Det kan 

vara bra för den biologiska mångfalden och alla de växter, insekter och fåglar som lever 

där. Mjölk från djur som fötts upp på foder som inte har besprutats så mycket eller inte 

alls, till exempel ekologiska alternativ, bidrar till en giftfri miljö. Det är ingen skillnad 

mellan ekologisk och konventionellt producerad mjölk när det gäller klimatpåverkan. 

För hälsan 

Mejeriprodukter innehåller mycket kalcium som bland annat skelettet och tänderna 

behöver. Beroende på vad man äter i övrigt, till exempel av ost, räcker det med 2-5 dl 

fil, yoghurt och mjölk per dag för att få tillräckligt med kalcium. Mejeriprodukter 

innehåller även många andra viktiga vitaminer och mineraler, och protein. 

   Magra mejeriprodukter bidrar också till att minska risken för flera olika sjukdomar, 

bland annat högt blodtryck, stroke och typ 2-diabetes. 

 

 

 

 

Bild på Livsmedelsverkets logotyp. 

Källa: https://www.livsmedelsverket.se/ClientUI/img/other/logo.png  

(Hämtad 2018-04-11) 

 

 

 

 

Bild på ost. 

Källa: 

https://www.livsmedelsverket.se/

globalassets/livsmedel-

innehall/naringsamnen/vitaminer-

mineraler/ost.jpg/ContentDefault 

(Hämtad 2018-04-11) 

https://www.livsmedelsverket.se/ClientUI/img/other/logo.png
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/vitaminer-mineraler/ost.jpg/ContentDefault
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/vitaminer-mineraler/ost.jpg/ContentDefault
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/vitaminer-mineraler/ost.jpg/ContentDefault
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/vitaminer-mineraler/ost.jpg/ContentDefault

