Självskattning - en reflektionsövning
om attityder till nya tekniker
Av: Ammie Berglund

Exempel

Surfplattor

Tillverkning
av läkemedel
med hjälp
av genmodifierade
bakterier

Genmodifierad
frukt som tål
virusangrepp

Hur bekant är du
med tekniken?

Hur bedömer
du nyttan för
dig själv?

Inte alls

Hur bedömer
du riskerna?

Vilken attityd har
du till tekniken?

Ingen nytta alls

Inga risker, en
säker teknik

Helt negativ, vill
inte använda alls

Känner till lite,
inte testat själv

Liten nytta finns

Få risker, men
inget allvarligt

Delvis negativ,
använder nog inte

Har testat, men
använder sällan

Ganska stor
nytta finns

Risker finns,
viss betydelse

Delvis positiv, kan
tänka mig använda

Använder
regelbundet

Mycket stor
nytta finns

Stora risker
finns

Helt positiv,
använder gärna

Inte alls

Ingen nytta alls

Inga risker, en
säker teknik

Helt negativ, vill
inte använda alls

Känner till lite,
inte testat själv

Liten nytta finns

Få risker, men
inget allvarligt

Delvis negativ,
använder nog inte

Har testat, men
använder sällan

Ganska stor
nytta finns

Risker finns,
viss betydelse

Delvis positiv, kan
tänka mig använda

Använder
regelbundet

Mycket stor
nytta finns

Stora risker
finns

Helt positiv,
använder gärna

Inte alls

Ingen nytta alls

Inga risker, en
säker teknik

Helt negativ, vill
inte använda alls

Känner till lite,
inte testat själv

Liten nytta finns

Få risker, men
inget allvarligt

Delvis negativ,
använder nog inte

Har testat, men
använder sällan

Ganska stor
nytta finns

Risker finns,
viss betydelse

Delvis positiv, kan
tänka mig använda

Använder
regelbundet

Mycket stor
nytta finns

Stora risker
finns

Helt positiv,
använder gärna

Hur bedömer du
dina kunskaper om
tekniken?

Har inga kunskaper
alls
Vet bara lite
Kan ganska mycket
Kan mycket om
detta

Har inga kunskaper
alls
Vet bara lite
Kan ganska mycket
Kan mycket om
detta

Har inga kunskaper
alls
Vet bara lite
Kan ganska mycket
Kan mycket om
detta

Ser du något samband mellan nytta, risk och din attityd till de olika teknikerna?
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