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Sammanfattning 
Mänsklighetens påverkan på planeten gör att utbildning framhålls som avgörande för hållbar 

utveckling. Tidigare forskning har visat på behovet av nya strategier att undervisa 

naturvetenskap vilket innebär stora utmaningar för lärare. I studien har författaren 

tillsammans med en lärare vidareutvecklat en didaktisk modell, med tillägget att öka elevers 

agentskap, vid arbete med en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll med 

ställningstagande om förnybara energikällor. Det empiriska materialet består av 

ljudinspelningar av samtal mellan elever på samhällsprogrammets första årskurs. Ett 

analytiskt ramverk utvecklades utifrån Sadlers aspekter av SNI (Sadler, Barab & Scott, 2007) 

och Biesta och Tedders (2007) definition av agens. I linje med tidigare forskning visar 

resultatet att elevernas argumentation kännetecknas av komplexitet, mångfald av perspektiv 

respektive SNI-frågans pågående karaktär, samt en låg grad av kritiskt förhållningssätt. 

Studien bidrar med nya insikter om agens och ger lärare möjligheter att reflektera över 

strategier för SNI-undervisning, utifrån både innehåll och demokratiska arbetsformer genom 

elevers agentskap. 

 

Nyckelord 

Agens, SNI, hållbar utveckling, didaktisk modell, demokrati, elev argumentation 

Abstract 
The planetary impact from human activities calls attention to education for sustainable 

development. Previous research shows the need for new practice like socio-scientific issues 

(SSI) education and accordingly brings new challenges for science teachers. In collaboration 

with a teacher the present study is developing a didactic model, specifically enhancing 

students’ agency in the context of a SSI aimed at making students decide on future renewable 

energy. The data consisted of audio-recordings from group talk between Swedish social-

science students in grade 10. An analytical framework was designed based on Sadler’s four 

aspects of SSI (Sadler, Barab & Scott, 2007) and the concept of agency defined by Biesta and 

Tedder (2007). The results show a high level of three aspects; complexity, multiple 

perspectives and SSI as an ongoing inquiry and also a low level of students’ scepticism 

towards biased information. The study presents new knowledge of agency in science 

education and opportunities for teachers to reflect on strategies for designing SSI in a 

democratic setting.  
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Inledning 

I 2010 års skollag (1 kap; 5§) slås det fast att: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet”. Vad som är att betrakta som den vetenskapliga grunden har 

definierats på flera sätt. Den kan ses som ett systematiskt sätt att utforska tillvaron i ett 

växelspel mellan teori och empiri, och att då kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig 

relevant forskning (Skolverket, 2013).  

 

Även den beprövade erfarenheten har tolkats på olika sätt. SKL (2018) menar att det handlar 

om professionell erfarenhet då lärare lär av varandra på ett systematiskt sätt och att detta 

sprids och dokumenteras. Skolverket (2013) understryker att all erfarenhet inte är beprövad 

erfarenhet då den ska vara systematiskt prövad, dokumenterad och genererad under en längre 

period och av många.  

 

I ”Utredningen om utvärdering av utbildning” (SOU, 2009) framförs två olika synsätt på hur 

lärares gemensamma kunskapsbas skulle kunna utvecklas: Antingen från ett uppifrån och ned-

perspektiv där lärare ses som forskningskonsumenter av centralt framtagna reformer, eller 

från ett inifrån drivet arbete där lärare är producenter som medskapare av kunskap.  

 

Anderberg (2016)  konstaterar att efterfrågan på skolnära forskning med lärares frågor och 

behov som utgångspunkt har ökat kraftigt de senaste åren, och att forskare utvecklat både 

metoder och teori för att möta behov från såväl skolverksamheter som lärarutbildning. 

Forskningen sker vanligen genom intervention av faktiska situationer i klassrummet där lärare 

och elever är aktiva. Forskningen är ofta iterativ, dvs. något prövas, undersöks, dokumenteras, 

analyseras, förändras och prövas igen i ett cykliskt förlopp (Anderberg, 2016), vilket 

resulterar i en didaktisk modell (Wickman, Hamza, & Lundegård, 2018).  Ryve, Hemmi och 

Kornhall (2016) föreslår att uppbyggnaden av lärarprofessionens egna och gemensamma 

kunskap gärna kan ske i växelverkan mellan forskare och skolan.  

 

Föreliggande studie utgår från en lärares befintliga undervisningspraktik inom gymnasieämnet 

naturkunskap och ett avsnitt om energifrågor och hållbar utveckling. En viktig del av 

undervisning i hållbar utveckling är demokrati (Lundegård & Wickman, 2007) Det innebär 

bland annat att elever deltar i pluralistiska diskussioner med alternativa utgångspunkter, och 

där den enskilda eleven erbjuds egna initiativ och agens att formulera argument för att ta 

ställning i hållbarhetsfrågor. Demokrati är sålunda en del redan i den undervisning som eleven 

genomlever, och inte något som enbart sker efter skolans slut (ibid.). 

 

Studien är ett försök att kombinera ett inifrån-perspektiv med ett uppifrån och ned-perspektiv 

från den didaktiska forskningen. Uppifrån-perspektivet kommer in genom att anpassa en 

didaktisk modell för planering och genomförande av en undervisningssekvens, med tillägget 

att organisera aktiviteter som leder till ökat agentskap hos elever. Inifrån-perspektivet 

synliggörs därefter, genom kvalitativa analyser av elevers gruppdiskussioner med 

demokratisk prägel på vägen mot ett beslut om vilken förnybar energikälla som Sverige ska 

satsa mera på i framtiden.
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Bakgrund 

Att mänsklighetens livsföring påverkar planeten Jorden, och att vi står inför enorma 

utmaningar att göra omfattande förändringar av vår livsföring i relation till naturens 

begränsningar, är inte längre en framtida dystopi utan en påtaglig realitet (Rockström et al, 

2009). Utbildning framhålls ofta som direkt avgörande för att uppnå en mer rättvis och hållbar 

värld (http://www.un.org/sustainabledevelopment). Frågan är hur undervisning kan 

organiseras för att bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling? 

SNI-undervisning - plattform för naturvetenskaplig allmänbildning 

Elevers möjlighet att utveckla naturvetenskapliga kunskaper och förmågor för att delta i ett 

komplext yrkes- och samhällsliv uttrycks ofta i termer av naturvetenskaplig allmänbildning 

eller medborgarbildning (Roberts & Bybee, 2014). I kommentarmaterialet ”Om ämnet 

Naturkunskap” står det: ”De kunskaper eleverna utvecklar i ämnet naturkunskap ger en 

naturvetenskaplig medborgarbildning” (Skolverket, 2018). 
 

Exakt vilka kunskaper som utgör naturvetenskaplig allmänbildning råder det delade meningar 

om, men en vanlig utgångspunkt är de två visioner som Roberts (2007) formulerat. Enligt 

Vision I omfattar ortodox naturvetenskaplig allmänbildning förmågan att förstå vetenskapliga 

begrepp och teorier samt naturvetenskapliga metoder, som individen omsätter och använder 

framförallt inom naturvetenskap. Vision II verkar i motsatt riktning, genom efterfrågan av de 

kunskaper och förmågor som behövs för att hantera samhällsfrågor med naturvetenskapligt 

innehåll i det dagliga livet.  
 

Undervisning i naturvetenskap som utgår från samhällsfrågor med naturvetenskapligt 

innehåll, benämnt som SNI (Ekborg et al, 2012) eller med den internationella benämningen 

SSI (Socio-Scientific Issues), har framförts som ett sätt att stödja elevers utveckling av 

kunskaper och förmågor som behövs för deltagande i vårt demokratiska samhälle (Bossér, 

2018; Sadler, Barab & Scott, 2007). SNI har beskrivits som frågor med naturvetenskaplig bas 

med stor betydelse för samhället, frågor som är kontroversiella och som innehåller 

värderingar och etiska resonemang (Ratcliffe & Grace, 2003). Vidare har Sadler et al (2007) 

karaktäriserat SNI-undervisningen utifrån fyra aspekter: (1) komplexa och öppna frågor som 

saknar enkla lösningar, (2) frågor som undersöks utifrån flera perspektiv, (3) frågor som har 

en inneboende osäkerhet och (4) ett skeptiskt förhållningssätt till vinklad information. 

 

SNI kan därför sägas ligga väl i linje med syftesbeskrivningen i ämnesplanen för 

Naturkunskap:  
 

”Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett 

naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära 

situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden” (Skolverket, 

2018).  

 

I den här studien har jag tagit tillvara på Sadlers et al (2007) aspekter som en del i mitt 

analytiska ramverk. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment
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Elevens agentskap 

Almers (2009) pekar på att utbildning länge haft som syfte att medborgarna socialiseras in i 

en given samhällsordning, samtidigt som det finns en uppmaning att istället skapa utbildning 

med utrymme för individer att utvecklas som individer och våga utmana och förändra den 

påverkan som man utsätts för. Begreppet empowerment tydliggjordes redan i samband med 

Rio-konferensen 1992, med en hållbar utveckling som sades vila på att människor delegerades 

makt att vara med och besluta om sin egen och andras framtid. På samma sätt har man lyft 

fram begreppet handlingskompetens, som en förmåga att kunna identifiera och ta aktiv 

ställning till de intressekonflikter som alltid kännetecknar miljöfrågor (Lundegård & 

Wickman, 2007). 

 

Då undervisning i naturvetenskap traditionellt handlat om att eleverna ska kunna 

kommunicera begrepp och fenomen i ett meningsfullt sammanhang, så blir det också en 

utmaning för läraren att möta ungdomars nyfikenhet och de frågor de ställer. För att möta 

denna utmaning behövs hänsyn även tas till elevers intressen och engagemang (Skolverket, 

2012). Internationellt används i detta sammanhang begreppet agency (Clarke et al, 2016), 

vilket kan översättas till elevinflytande, agens eller agentskap.  

 

Agens är ett begrepp som tillskrivits en mängd olika betydelser i olika sammanhang, såsom 

filosofi och sociologi. (Caiman & Lundegård, 2014). Clarke et al (2016) menar att agens kan 

ses genom både en psykologisk och en sociologisk lins. Den psykologiska linsen ser agens 

som individens självreglerande förmåga medan den sociologiska linsen ser det som en 

funktion av sociala strukturer där individer ingår. Biesta och Tedder (2007) ser agens som 

förutsättningar för människors reella påverkan och inflytande och att agensen växer fram i 

växelverkan mellan individerna och den kontext de är situerade i. Elevernas agentskap får 

betydelse när lärare och pedagoger ska organisera aktiviteter som leder till ökat agentskap 

(Lundegård, 2018). 

 

När kommunikationen sker mellan lärare och elever (i helklass, grupp eller enskilt) kan 

läraren lyssna och styra dialogen, men om kommunikationen sker enbart mellan eleverna, till 

exempel vid en laboration eller ett grupparbete, kan inte läraren styra på samma sätt. Med 

detta följer en utmaning för läraren att arrangera produktiva samtal för naturvetenskaplig 

kunskapsutveckling (Molander, 2017) och ju större utrymme för delaktighet som ges 

eleverna, desto mindre förutsägbar blir riktningen på resonemangen (Hamza, 2014). 

 

I den här studien har jag tagit tillvara på att demokrati genomsyrar undervisningen i hållbar 

utveckling och att agentskap, utifrån Biesta och Tedders definition, är en viktig del i studiens 

didaktiska modellering av undervisningspraktiken. 

Informell argumentation och beslutsfattande 

Förmågan att argumentera har stor betydelse för samhällsmedborgare och är även ett centralt 

begrepp inom SNI-undervisning (Eriksson, 2014.). Enligt Nationalencyklopedin kommer 

ordet argument av latinets argumentum som betyder bevis, slutsats eller skäl. Argumentation 

är ett mångsidigt begrepp som har getts olika innebörd. Argument kan beskrivas som den 

produkt som elever formulerar för att uttrycka och berättiga påståenden eller förklaringar, och 

argumentation som den sociala process där argumenten formuleras (Rudsberg, 2014).  
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Man brukar skilja på formell och informell argumentation (Eriksson, 2014). Formell 

argumentation är vanlig inom naturvetenskaplig utbildning när det handlar om 

välstrukturerade problem med fasta ramar, då formella och deduktiva resonemang med regler 

för logik och matematik används. Men eftersom SNI-frågor utmärks av komplexa och öppna 

frågor utan givna ramar och svar har informell argumentation lyfts fram som ett centralt sätt 

att föra resonemang (Wu & Tsai, 2007). I informella sammanhang beror ramarna på 

individers personliga kunskaper, personliga värderingar, attityder och föreställningar (Means 

& Voss, 1996) samt tillgänglig information från olika källor (Chang & Chiu, 2008).  

 

Popov (2016) menar att det är viktigt att samhällsfrågorna inte reduceras till enbart en 

faktabaserad fråga eftersom SNI-frågor också handlar om vilket samhälle vi vill ha, vilket 

bygger på vad individen värderar som önskvärt eller mindre önskvärt. Undervisningen ska 

därför helst inkludera exempelvis etiska, sociala och ekonomiska argument för ett ge en 

realistisk inramning. Dessutom är det vanligt att de olika argumenten (till exempel 

vetenskapliga, sociala och ekonomiska) hamnar i konflikt med varandra och att det är viktigt 

att eleverna får uppleva detta (Popov, 2016). 

 

Forskningsöversikter (Eriksson, 2014; Rudsberg, 2014) har uppmärksammat att elever ibland 

använder endast de argument som går bäst ihop med deras nuvarande kunskaper och 

personliga värderingar. Det görs genom att de ignorerar eller bortser från information som 

innehåller motsägande argument i förhållande till deras personliga åsikter, och som riskerar 

att omkullkasta deras nuvarande ståndpunkt. Eriksson och Rundgren (2012) har demonstrerat 

att elever ofta blandar ihop fakta och värde och använder sig mer av värdebaserade än 

faktabaserade argument när de tar ställning i SSI-frågor. Rundgren, Eriksson och Chang 

Rundgren (2016) har påvisat liknande resultat då de visar att elevernas beslutsfattande styrs av 

en sammanblandning av kunskapsbaserad information, personliga värderingar och 

samhällsnormer.  

Syften och frågeställningar 

Planering och genomförande av SNI-undervisning innebär flera utmaningar för såväl lärare 

som elever. Läraren har många hänsyn att ta såsom skrivningar i styrdokument, elevgruppens 

sammansättning och förkunskaper. En viktig del i arbetet med SNI-frågor är att ge elever 

möjlighet till agens. Studiens övergripande syfte är att utgå från en didaktisk modell för SNI-

frågor, som stöd för planering och genomförande av en längre undervisningssekvens kring 

elevers beslutsfattande om förnybar energikälla för en hållbar utveckling, men också 

vidareutveckla modellen för att ge elever ökat agentskap.  

 

Det andra syftet är att analysera elevers argumentation under smågruppsdiskussioner, för att 

se vilka innehållsliga aspekter som kan urskiljas och på vilket sätt dessa är länkade till 

agentskap. Utifrån agentskap är den kunskap som eleverna efterfrågar under gruppdiskussion 

samt vilka argument som till slut väger tyngst för beslutet också viktiga att lyfta fram. 

Följande frågeställningar har formulerats:  

 

1. Vilka innehållsliga aspekter kan urskiljas i elevernas informella argumentation kring 

förnybara energikällor för en hållbar utveckling? 

2. Vilka tecken på agens kan urskiljas i elevernas informella argumentation kring 

beslutsfattande om förnybara energikällor för en hållbar utveckling? 

3. Vilka argument väger tyngst vid beslut om förnybar energikälla för en hållbar 

utveckling?  
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Metodologi 

Att utveckla en undervisningsstrategi med stöd av en didaktisk modell 

Planering och genomförande av SNI-undervisning kräver andra strategier jämfört med 

traditionella sätt att undervisa i naturvetenskap och därför är det inte förvånande att det har 

visat sig innebära stora utmaningar för lärare i naturvetenskap (Bossér, 2018; Christenson, 

Gericke & Chang Rundgren, 2017).  

 

En avgörande uppgift inom didaktiken är att begreppsliggöra vad lärare gör och möter i 

undervisningen som kan utgöra modeller av hur undervisning fungerar (Wickman et al, 2018). 

Modellerna ger lärarna ett professionellt språk för att diskutera didaktiska frågor och kan 

användas som ett redskap för planering och analys av undervisning, på ett sätt som går utöver 

förenklade idéer om ”what works” och ”evidence-based practice”, genom att stödja lärares 

professionella omdöme och agens för en utvidgad handlingskompetens (Wickman et al, 

2018).  

 

Det har länge funnits didaktiska modeller att tillgå från forskning inom 

naturvetenskapsämnenas didaktik. Det utvecklas också nya modeller, genom så kallad 

didaktisk modellering. Rundgren et al. (2016) har utvecklat en undervisningsstrategi eller en 

didaktisk sex-stegs-modell för SNI-frågor. Modellen har prövats tidigare i Sverige inom 

vargfrågan, miljögifter i Östersjöfisk samt gruvdrift efter sällsynta jordartsmetaller.  

 

I den här studien har jag tagit tillvara på den modellen för att göra en didaktisk modellering 

(se fig.1) tillsammans med den lärare jag samarbetat med. Med andra ord har vi kombinerat 

lärarens inifrån-perspektiv, från tidigare undervisningserfarenheter av energifrågor och hållbar 

utveckling, med ett uppifrån-och-ned-perspektiv från modellen. Därigenom kan vi också 

problematisera när och hur som elevens agentskap kan ingå i modellen, vilket lyfts fram på 

olika sätt i steg 3-6: I steg 3 söker eleven information och formulerar argument för och emot 

en förnybar energikälla. I steg 4 presenterar, diskuterar och beslutar gruppen om en förnybar 

energikälla samt får också möjligheten att ställa frågor. I steg 5 så återberättar grupperna sina 

beslut i helklass och läraren återkopplar svar på eventuella frågor. I steg 6 slutligen fattar 

eleven ett enskilt beslut baserat på det som framkommit under de olika stegen i modellen. 

 

  
Figur 1: En undervisningsstrategi i form av en SSI-instruktionsmodell som genomgått didaktisk modellering 

(Efter Rundgren et al., 2016).  
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Epistemologiska utgångspunkter 

Studiens utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv vilket bygger på att kunnande och 

lärande är situerat i en social praktik som omfattar mycket mer än den enskilda individens 

kognition (Sadler, 2009). Teoretiskt utgår jag från ett teoretiskt ramverk som beskriver 

lärande som situerat och därigenom kan följa människors lärande som det uttrycks genom 

handling och yttranden (Sadler, 2009).  

 

Föreställningen om att kunnande och lärande är situerat i ett socialt sammanhang har en lång 

historia, där översättningen och tolkningen av Vygotskijs texter är en anledning till förnyat 

intresse under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Sedan dess har det situerade 

lärandet blivit ett kraftfullt och populärt ramverk som också har använts inom 

naturvetenskaplig didaktisk forskning (Sadler, 2009).  

 

Det situerade lärandet framhåller situationen som lärande individer har i specifika miljöer 

eller kontexter och hur deltagare, idéer, verktyg eller artefakter bidrar till att forma dessa olika 

kontexter i så kallade ”communities of practice”; exempelvis när elever utvecklar sin identitet 

genom att delta i demokratiska förhandlingar i en SSI (Sadler, 2009).  Biesta och Tedder 

(2007) ser att agens är en förutsättning för människors reella påverkan och inflytande och att 

agensen växer fram i växelverkan mellan individerna och den kontext de är situerade i.  

 

Sadler et al (2007) identifierade fyra aspekter då beslut ska fattas i kontexten socio-

vetenskaplig argumentation; att deltagarna i en SSI-fråga ska (1) uppfatta komplexiteten i 

SSI-frågor, (2) utforska SSI-frågor från många perspektiv, (3) inse att SSI-frågor utgör en 

pågående utredning samt (4) uttrycka en skeptisk hållning när de möter vinklad information. 

 

I den här studien har jag tagit tillvara på Sadlers aspekter tillsammans med Biesta och Tedders 

definition av agens, och utvecklat ett analytiskt ramverk för att kunna urskilja aspekter och 

agens genom kvalitativa analyser av innehållet i gruppdiskussionerna. I följande avsnitt ges 

därför en fördjupad beskrivning av ramverket. 

 

Analytiskt ramverk  

(1) Att synliggöra komplexiteten  

SSI är komplexa, öppna och angelägna frågor som saknar enkla lösningar. Därför är det 

viktigt att undvika förenklingar och framhålla eventuell osäkerhet och oförutsägbarhet när en 

SSI-fråga formas (Sadler et al, 2007). Studier har visat att individer som deltagit i SSI 

förändrar sin ståndpunkt med tiden, från en så kallad förreflekterande ståndpunkt - som ofta 

ser endast en faktor utifrån orsak och verkan - till att förändras mot en reflekterande 

ståndpunkt som blir mer relativ och sannolikhetsbaserad (Sadler et al, 2007). Här ser vi att 

utveckling av agens gynnas av växelsverkan mellan individer (Biesta & Tedder, 2007), vilket 

är samstämmigt med utvecklingen av en reflekterande ståndpunkt då komplexitet synliggörs 

under gruppdiskussion. 

(2) Att uppmärksamma flera perspektiv på frågorna 

Aktörer inom en SSI-fråga kan inta olika ståndpunkter, men sinsemellan föra fram plausibla 

lösningar baserade på personliga prioriteringar och principer. Forskning inom argumentation 

har därför lyft fram vikten av att eleverna kan uppmärksamma andra perspektiv än deras egna, 

speciellt när andra perspektiv direkt utmanar deras egna föreställningar (Sadler et al, 2007). 

Flera studier av SSI-frågor har därför utvecklat bedömningsunderlag där formulering av egna 
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väl underbyggda argument eller tänkbara motargument ingår i deltagarnas förmågor att 

överväga flera perspektiv (se till exempel Christenson, Gericke & Chang Rundgren, 2016). På 

samma sätt som komplexitet synliggörs genom samtal så gynnas elevens utveckling av agens 

genom att möta andra elevers perspektiv (Biesta & Tedder, 2007). 

(3) Att formulera undersökande frågor 

SSI-frågor är situerade i ostrukturerade och verkliga problem där en undersökande process 

pågår och där potentiellt viktig information inte alltid är bestämd, känd, och där en osäkerhet 

förekommer – såsom den gör vid den naturvetenskapliga forskningsfronten. Den sociala 

dimensionen i en SSI-fråga bidrar också med osäkerhet utifrån vilken möjlig påverkan ett 

beslut kan få på ekonomier eller sociala normer (Sadler et al, 2007). När deltagarna ska fatta 

beslut så ska de också känna till att man kan ställa frågor eller efterfråga information, gärna 

uttryckt så att sociala och naturvetenskapliga frågor ställs samtidigt (Sadler et al, 2007). Att 

eleverna formulerar och undersöker sina egna frågor under gruppdiskussion är även det ett 

tydligt tecken på agens (Biesta & Tedder, 2007). 

(4) Att förhålla sig kritiskt 

Ett kritiskt förhållningssätt är alltid viktigt inom naturvetenskap, och förmodligen än mer vad 

gäller en SSI-fråga. Aktörerna i en SSI-fråga sitter ofta i beroendeposition och partiskhet kan 

därför inverka. Det betyder inte att alla aktörer nödvändigtvis manipulerar evidens för att 

gynna den egna saken, men att perspektivval kan inverka på vad som praktiseras. I vilken 

utsträckning elever uppvisar ett kritiskt förhållningssätt är en öppen fråga, men tendensen är 

att många elever inte är så kritiska som de borde vara (Sadler et al, 2007). Även i detta 

avseende har eleverna stor nytta av varandra genom att kritiskt jämföra information och 

därigenom utveckla sin agens (Biesta & Tedder, 2007).  

 

Metod 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har följt riktlinjerna för forskningsetik vid Stockholms Universitet (Vetenskapsrådet, 

2005). Innan undervisningssekvensen påbörjades så informerades eleverna muntligt och 

skriftligt om syftet med inspelningarna och hur materialet skulle användas i termer av lagring 

av material, anonymitet och konfidens, samt möjligheten att när som helst avstå från fortsatt 

deltagande. Alla elever i studiens empiriska del var äldre än 15 år men fick ändå betänketid att 

ge samtycke tillsammans med vårdnadshavare. Eftersom två elever valde att inte ge sitt 

samtycke till inspelning, men ändå kunna genomföra alla delar i undervisningen, så valde 

läraren att placera dem i varsin grupp som inte spelades in. 

Deltagare och datainsamling 

Det empiriska materialet utgår från de ljudinspelningar samt posters med Post-it-lappar som 

gjordes under gruppdiskussionerna. Eleverna som deltog i inspelningarna var mellan 16 och 

17 år gamla och var i slutet av den första terminen på sitt första år på gymnasiets 

samhällsvetarprogram, och ungefär halvvägs in i den obligatoriska kursen naturkunskap 1b. 

Totalt genomfördes sex gruppsamtal mellan 30 och 45 minuter, där fyra grupper spelades in 

med totalt 15 elever. Inspelningarna gjordes med hjälp av IPads och de digitala filerna samt 

bilderna på respektive poster kopierades med hjälp av Air Drop till dator för vidare 

bearbetning.  
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Det finns för- och nackdelar med att använda antingen ljud- eller videoinspelningar för att 

samla in data. De mest uppenbara nackdelarna med endast ljud är att nyanser som gester 

missas, till exempel när någon instämmer i ett uttalande. Med hjälp av video är det också 

mycket lättare att identifiera vem som talar, vilket visade sig vara bitvis svårt med endast 

ljudupptagning. Att valet föll på ljudinspelning berodde främst på att samtalsrummens ytor 

generellt var för små, för att få med alla deltagare i bild.  

Transkribering 

Transkribering är en mycket tidskrävande aktivitet och därför är avgränsningar ofta 

nödvändiga. Empiriskt material transkriberas därför ofta i relation till syfte och 

frågeställningar (Rudsberg, 2012), vilket gjorde att jag avstod att transkriberade vissa partier i 

samtalen. Nästa avvägning är hur nära det muntliga som transkripten återges för att bli 

trovärdiga och ändå ta hänsyn till läsvänlighet, exempelvis pauser, upprepningar och 

stakningar. Bedömningen gjordes att trots tidsinsatsen framställa transkriberingen så lik det 

muntliga som möjligt, för att senare bestämma om utdragen behövde bli mer läsvänliga. 

Transkriberingen försvårades av att jag i en grupp hade två elever med väldigt lika röster. Av 

tidsskäl tvingades jag nöja mig med att transkribera tre av fyra samtal, då ett samtal tog mer 

än tio gånger så lång tid att transkribera som samtalens längd.  

Dataanalys och urval 

Den kvalitativa dataanalysen av gruppdiskussionerna har genomgått flera bearbetningar. I den 

första bearbetningen så läste jag igenom transkripten utan att göra några noteringar. I den 

andra bearbetningen så kodades materialet utifrån relevans i förhållande till de preliminära 

frågeställningarna, genom att markera teman och nyckelord. Det empiriska materialet 

påverkade metodologin då de teman som framkommit ledde till nya studier av tidigare 

forskning, och med det följde en precisering av frågeställningarna. Den tredje och sista 

bearbetningen gjordes i förhållande till de preciserade frågeställningarna och följer då 

metoden meningskoncentrering när kategorier identifieras i det empiriska materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2017).  

 

Bryman (2016) pekar på att kontext kan gå förlorad när man plockar ut textstycken. Min 

ambition har därför varit att dels redovisa resultaten i form av en narrativ text med både 

verbala yttranden och viktiga icke-verbala handlingar, som ska förklara tid, plats och syfte, 

och dels i sammanfattande tabeller. Urvalet av utdragen i resultat strävar efter att ge en 

representativ bild av elevernas röster från samtalen samt också visa läsaren exempel där 

aspekter, agentskap samt viktning av argument för beslut framträder. Tabellerna redovisar 

däremot samtliga innehållsliga aspekter från samtalen och inte enbart det som redovisas i 

utdragen. Den narrativa texten och tabellerna ska därför ses som en helhet. 

 

Redovisningen av det empiriska resultatet strävar efter igenkänning och överförbarhet. 

Ambitionen är att läsaren ska få ta del av exempel på verkliga sammanhang och därigenom 

känna igen sig. Vidare kan de analytiska redskapen förtydliga och begreppsliggöra samtalen 

och på så sätt synliggöra innehållsliga aspekter och aspekter som är länkade till agens, här 

kallade agentiska aspekter. I kvalitativa analyser av detta slag så görs inget anspråk på 

generaliserbarhet utan strävan är att läsaren ska känna igen sig och reflekterat överföra 

resultaten till den egna undervisningspraktiken. 
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Resultat och analys  

Nedan redovisas utdrag från steg 4 i den vidareutvecklade sex-stegs-modellen, då två 

elevgrupper samtalar kring förnybara energikällor med uppgiften att komma fram till ett 

gemensamt beslut om vilken energikälla som Sverige ska satsa på i framtiden. I steg 3 före 

samtalen har eleverna sökt information och formulerat argument som de kategoriserat på 

Post-it-lappar med för- och nackdelar för respektive energikälla. Samtalen pågår i grupprum 

där eleverna använder en gemensam poster för att fästa Post-it-lapparna på under samtalet. 

Först beskriver jag aktiviteten som ett narrativ med hjälp av olika talsekvenser genom utdrag 

från transkriberingen, följt av kommentarer utifrån mina frågeställningar, där formen följer 

Caiman och Lundegård (2015). Slutligen sammanfattas innehållsliga och agentiska aspekter 

samt argument för beslut i tabeller efter respektive grupps narrativa text. Med hänsyn till de 

forskningsetiska principerna har eleverna fått fiktiva namn. 

Grupp A – Vattenkraft är vårt beslut! 

Nedan redovisas ett samtal mellan eleverna Valter, Börje, Kim och Vincent samt en sekvens 

där man tillkallar läraren för att ställa frågor om hur man ska använda postern. Samtalet pågår 

i omkring 30 minuter där eleverna börjar med att i tur och ordning presenta sin energikälla 

under 10 minuter och därefter föra en diskussion i cirka 20 minuter. 

Att uppmärksamma flera perspektiv på frågorna (sekvens 1) 

Gruppen påbörjar diskussionen om val av energikälla. Samtalet börjar lite trevande men 

efterhand så utforskar man argumenten som presenterats. Vi kommer in i samtalet efter 11 

minuter när eleverna väljer att jämföra energikällorna utifrån ett ekonomiskt perspektiv:  

 
VALTER: Jag tycker då att solenergi verkar väldigt bra. Det är också kostnader, eller jag vet 

inte. KIM: Men, solenergi verkar ju vara bäst till produktionen, för den tar ingen plats, 

förutom solcellerna då som behövs i anläggningen. BÖRJE: Jag håller med om det, när den 

väl är klar och man kan ta in den i huset, då är det billig energi. KIM: Mm. BÖRJE: Så det är 

ju ett bra sätt att fram energi och alla de här energikällorna kostar väl ändå pengar att starta. 

VALTER: Det går väl ändå inte att undvika att det kostar pengar. Gruppen: Nej! 

Kommentar 

I sekvensen ser vi hur gruppen enas om att de förnybara energikällorna kostar att anlägga men 

att energin som sedan produceras är billig. Den innehållsliga aspekt som synliggörs här är att 

energikällorna jämförs utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Agensen framträder när eleverna 

väljer att jämföra energikällorna och tillsammans utvecklar en gemensam överenskommelse. 

Att synliggöra komplexiteten (sekvens 2) 

Samtalet fortsätter med att man funderar kring den energi energikällorna kan ge under året: 

 
BÖRJE: Jag tycker inte att nackdelarna är så illa. Det enda man önskar att det kunde vara 

lite mera energi man fick ut från dem. VALTER: Ja, vindkraften, får man inte mycket av. 

VINCENT: Nej! VALTER: Då måste man ha jättemycket av dem. KIM: Och det tar ju 

svinmycket plats! VALTER: Ja, och det kostar ju ganska mycket att göra ett enda 

vattenkraftverk. KIM: Och den är ju ganska stor, det är ju liksom fem stycken som står där 

bortåt (anger platsen) och det ger ju knappt någonting. VALTER: Ja, dom är ju stora och 

behöver ju vind också. Solen finns ju där, den försvinner inte. KIM: Oavsett om det är sol så 

kommer det solenergi. BÖRJE: En nackdel som ändå är ganska självklar med solenergi är att 

under vintern i Sverige så får vi knappt någon energi. KIM: Jo, men lite blir det ju. BÖRJE: 

Någonting jag läste, var att vattenkraft och vindkraft kompletterar varandra. KIM: Det blåser 

mer på vintern, typ? BÖRJE: Ja, men vi ska ju bara välja en energikälla!  
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Kommentar 

I sekvensen synliggörs den agentiska aspekten komplexitet, framförallt när Börje påminner sig 

att energikällor kan komplettera varandra under året. Sekvensen visar tydligt att eleverna 

väljer att hålla sig till målet med uppgiften att välja en energikälla. På så sätt avgränsar det 

möjligheten att ytterligare utforska den här möjliga vägen till beslut.  

Att formulera undersökande frågor (sekvens 3) 

Det är flera sekvenser under samtalet där gruppen efterfrågar naturvetenskapliga kunskaper. 

Här kommer vi in i samtalet direkt efter ovanstående sekvens, när behovet av att veta hur 

mycket energi som de olika energikällorna producerar. Gruppen utnyttjar då möjligheten att 

skriva ned sin fråga på en ny (blå) post-it-lapp:  

 
BÖRJE: Om jag inte misstar mig så är det så att vattenkraft brukar ge mycket 

energi…VALTER: Ja. BÖRJE: Så det är väl bra. KIM: Exakt! Men ska vi sätta dit att vi 

skulle behöva veta hur mycket energi alla energikällor gav? BÖRJE: Ja, jag hittar inga fakta 

om det kring biobränslen. Hur mycket energi de ger kan ju vara ganska avgörande. 

GRUPPEN: Ja!  VALTER: Var ska jag sätta den… i mitten? KIM: Ja! 

Kommentar 

I sekvensen ser vi att gruppen är i behov av stöd. Man väljer att skriva upp det som en fråga 

att undersöka vidare för att få hjälp med senare, så i den meningen är det uttryck för agens då 

aspekten formulera undersökande frågor kan urskiljas. Därefter tar samtalet en annan riktning 

då man lämnar denna fråga. 

Att formulera undersökande frågor (sekvens 4) 

När vi kommer in i samtalet efter 15 minuter så resonerar Börje kring nackdelar med 

biobränslen och återkommer då till energikvalitet som han presenterade i början av samtalet: 
 

BÖRJE: Jag skrev ju en nackdel med dålig energikvalitet. Men egentligen borde väl typ alla 

dem här, eller strålningsenergi är ju lite bättre än kemisk energi, Vad är det för typ av energi 

i vindkraft? Är det rörelseenergi man använder sig av? VINCENT: Mm. BÖRJE: Det är ju 

också bättre än kemisk energi. När det gäller energikvalitet så är ju biobränslen sämst. KIM: 

Är det? BÖRJE: Ja! Jag kan ju ta upp listan med energikvalitéer. VALTER: Ja, både 

vindkraft och vattenkraft är ju rörelseenergi. KIM: Det är bra! VALTER: Ja!  BÖRJE: Listan 

är då: Elektrisk energi först, sedan lägesenergi, sen rörelseenergi, strålningsenergi, kemisk 

energi, kärnenergi och värmeenergi. KIM: Men då står det mellan dom två då!? BÖRJE: Jag 

antar det. 

Kommentar 

Sekvensen visar hur gruppen formulerar och besvarar den agentiska aspekten formulera 

undersökande fråga om energikvalitet, vilket senare underlättar för gruppen att ta ett beslut.  

Att förhålla sig kritiskt (sekvens 5) 

Efter 20 minuter går gruppen över till att arbeta med postern och blir osäkra på om de ska 

flytta sina argument som använts i diskussionen mot mitten av postern. Man bestämmer sig 

för att skicka ett meddelande till läraren. Vi kommer in i samtalet när läraren påminner 

gruppen om att ta hänsyn till vilka källor de använt:  

 
Läraren: Om ni har gjort det, och är överens… det finns inget mer att säga, fler frågor eller 

något. Då kan ni värdera. Vilka argument är de tyngsta och titta på källorna lite grann. KIM: 
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Mm. Läraren: Värdera utifrån källan om de är tunga, eller inte. Så får ni in det perspektivet 

också.  KIM: Mm.  

Kommentar 

Den agentiska aspekten att förhålla sig kritiskt syns när att läraren väljer att påminna om 

källor som en hjälp att vikta argumenten för ett beslut, men avstår samtidigt från att 

kommentera vad eleverna skrivit, vilket i det avseendet är ett uttryck för agens. Agens syns 

även då eleverna har möjligheten att formulera frågan om innehållet till läraren utifrån de 

blåa lapparna, men väljer att inte göra det.  

Dags för beslutsfattande (sekvens 6) 

Efter att läraren lämnat gruppen så återgår eleverna till att göra klart postern. Man flyttar post-

it-lapparna om vattenkraft mot mitten av postern och börjar tejpa fast lapparna. Valter föreslår 

att man också visar varför man inte valt de andra energikällorna. 

 
VALTER: Så typ den här nackdelen kan vi ta fram. Ja, det var det här som var anledningen 

till att vi inte valde vindkraft. Ger inte så mycket energi så det behöver byggas många och så 

buller VINCENT: Jaaa, smart! BÖRJE: Den var smart! Vad ska vi ta för solenergi och 

biobränsle då? KIM: Skriv ”anledning varför inte”, eller "anledningen till att vi inte valde”. 

(Man fortsätter tejpa och skriva på postern).  BÖRJE: Varför valde vi inte solenergi då? KIM: 

Eh, platsen. BÖRJE: Att det tar för mycket plats. VALTER: Så det var mycket med 

energikvalitéerna. KIM: Ja! VALTER: För då valde vi mellan de två som har rörelseenergi. 

NÅGRA: Mm. VALTER: Jag skriver till det, eller ska jag skriva det på en annan lapp? KIM: 

Skriv rörelseenergi under här, bara. BÖRJE: Ja! Bra! (Man tejpar och skriver). BÖRJE: Jag 

tycker alla mina tre negativa med biobränslen funkar som varför vi inte valde det. 

Kommentar 

Den agentiska aspekten förhålla sig kritiskt betyder inget i gruppens beslutsfattande. I 

sekvensen ser vi hur gruppen blir klara med uppgiften utan några direkta invändningar, 

eftersom man inte bryr sig om att fundera på argumentens tyngd utifrån vilka källor man 

använt. 

Sammanfattning av aspekter och argument för beslut (grupp A) 

 

Tabell 1: Innehållsliga aspekter och exempel på agentiska aspekter (grupp A) 

Aspekter  Innehållsliga aspekter Agentiska aspekter (exempel) 

 

Att synliggöra 

komplexitet 

Vindkraft och vattenkraft 

kompletterar varandra 

Jämför energikvalitet 

Sekvens 2: Eleverna lyfter fram flera 

energikällor (sol, vind och vatten) 

Att 

uppmärksamma 

flera perspektiv 

Naturvetenskap: Energikvalitet och 

klimat (sol, temperatur) 

Ekonomiska, sociala och ekologiska 

perspektiv (berörs) 

Sekvens 1: Man väljer agentiskt att jämföra 

energikällorna utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv och utvecklar tillsammans en 

överenskommelse  

Att formulera 

undersökande 

frågor 

Hur mycket energi ger varje 

energikälla?  

Bullrar det från vattenkraftverken? 

Sekvens 3: Formulerar och löser själva 

frågan om energikvalitet 

Att förhålla sig 

kritiskt 

Läraren påminner om källkritik för 

att vikta argumenten 

Sekvens 5: Eleverna uttrycker sig inte 

kritiskt i samtalet, trots påminnelsen 
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Tabell 2: Sammanfattning av de tyngsta argumenten som grund för beslut (grupp A) 

Energikälla För Emot 

 

Vattenkraft Hög energikvalitet  

 

Kräver stora investeringar att bygga 

Vindkraft Hög energikvalitet  Ger inte mycket energi, behöver byggas 

många 

 

Solenergi Sol finns alltid  Tar mycket plats 

 

Biobränslen Nämns inte i diskussionen, men i 

den inledande presentationen. 

Låg energikvalitet, tillgång till föda minskar, 

bekämpningsmedel och gödsel 

 

 

Grupp B – Kombinera direkt solenergi och biobränslen! 

Under samtalet deltar eleverna Bea, Wilma och Sara. Eleven som skulle presenterat ha 

vindkraft saknas. Samtalet pågår i 45 minuter där eleverna börjar med att i tur och ordning 

presentera sin energikälla under drygt 12 minuter, följt av en sekvens på ca 5 minuter där 

eleverna ställer frågor och förtydligar samt ger viss källkritik, och därefter diskussion i ca 30 

minuter. 

Att förhålla sig kritiskt (sekvens 7) 

17 minuter in i samtalet så lyfter Sara frågan hur man ska värdera statistiken från olika källor. 

 
SARA: Jag tänker det här du sa med hur mycket, alltså du vet inte om det är mycket eller lite. 

För att några av sidorna säger olika. BEA: Mm. SARA: Det gjorde dom på min också. 

Vattenfall skrev att solenergin använder hela 10-15% av solenergin (sic). BEA: Mm. SARA: 

Och boken, den skrev att den omvandlar bara 10-15% av solenergin till elektricitet. WILMA: 

Ni kommer ihåg… han (läraren) berättade för mig att de vinklar väldigt mycket på Vattenfall. 

SARA: Mm. VILMA: För dem försöker ju sälja in det här liksom, medan boken kanske är lite 

mer ärlig. SARA/BEA: Jaa 

Kommentar 

I sekvensen visar gruppen den agentiska aspekten förhålla sig kritiskt till källorna som man 

använt. Samma siffror förekommer i två olika källor men med två skilda värdeord (hela 10-

15% jämfört med bara 10-15%) där en elev bedömt läroboken som mer trovärdig. 

Att synliggöra komplexitet (sekvens 8) 

Samtalet fortsätter med en första diskussion där eleverna resonerar kring uppgiften att enas 

om bara en energikälla. Vi kommer in i samtalet när det uttrycks för första gången efter 20 

minuter: 

 
WILMA: Alltså, jag tycker att man borde kombinera… Ingen är ju helt bra. SARA: Nej 

BEA: Det finns ju nackdelar med alla. WILMA: Det är ju därför som det inte har slagit 

igenom, att man bara använder en 
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Kommentar 

Innehållsligt syns aspekten synliggöra komplexitet. Sekvensen visar också på att eleverna ger 

ett tydligt uttryck av agens då man på ett metaplan kritiskt ifrågasätter varför man ska behöva 

enas om bara en energikälla. Denna åsikt återkommer när ett beslut ska formuleras. 

Att synliggöra komplexitet och flera perspektiv på frågorna (sekvens 9) 

Diskussionen är inne på fördelar med biobränslen och vi kommer in i samtalet efter 24 

minuter när Wilma delar personliga erfarenheter av att ved är miljövänligt. Sara föreslår att de 

ska välja biobränslen, och ser både biobränslen och el som alternativ till att driva bilar.  

 
WILMA: Alltså, man kan ju göra det själv, hugga ned skog. Det gör min pappa. SARA: Ja. 

WILMA: Han jobbar med ved hela tiden. Och så eldar han i någon värmepanna i huset, så 

blir det varmt direkt. SARA: Mm. WILMA: Så det är ju väldigt miljövänligt, om man tänker 

så. Han tar ju en traktor från ett ställe till ett annat. BEA/SARA: Mm. WILMA: Så det är ju 

väldigt smidigt egentligen, och det går direkt in i vårt hus ifrån vår skog. SARA: Ja, det 

kostar ju typ ingenting. WILMA: Fast det tar ju mycket tid. Jag tror de flesta väljer bort och 

jobba med ved hela somrarna. (Paus). SARA: Jag funderar på om vi ska välja biobränslen. 

För det går ju att använda som energikälla till bilen, och det är ju bättre än, BEA fyller i: Än 

att använda bensin. SARA: Ja, men samtidigt. Vattenkraft och direkt solenergi går ju också 

att använda till el, till elbilar (Paus). WILMA: Men dom funkar ju allihopa. Alltså miljön 

förstörs, djur dör och arter hotas. Det beror ju på om man har solenergi på stora fält. Jag 

tror inte att så många vill ha solenergi på huset. BEA: Det finns ju många som har det på 

sina hus nu. Men, det är ju väldigt dyrt att installera, så det är väl om forskarna kan komma 

på ett bättre sätt och göra dom bättre. Så kanske de kan bli billigare.   

Kommentar 

De båda agentiska aspekterna synliggöra komplexitet och uppmärksamma flera perspektiv 

kommer till uttryck när eleverna väver samman flera samverkande faktorer utifrån både 

ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Agens blir tydligt också när personliga erfarenheter förs 

fram som ytterligare ett perspektiv. 

Att ha flera perspektiv på frågorna och formulera undersökande frågor (sekvens 10) 

Gruppen för in samtalet på framtiden eftersom uppgiften handlar om att välja en förnybar 

energikälla som Sverige ska satsa mera på i framtiden. Denna gång kommer vi in i samtalet 

efter knappt 40 minuter: 

 
BEA: Men om man ska tänka in i framtiden. Det är ju jätteviktigt att vi ska ha kvar den 

biologiska mångfalden. WILMA: Och vattenkraft hotar ju den biologiska mångfalden. SARA: 

Det är ju det som är negativt annars så hade ju det varit bäst (fnissar lite). WILMA: Nej, det 

är ju det som är krångligt. För man kan fortfarande inte säga, den här är bra för den har inga 

utsläpp. BEA/SARA: Neej. WILMA: Men om man tänker bort utsläpp så måste man ju 

jämföra solenergi och biobränslen. Då kanske det inte blir så bra eftersom de har ju 

fortfarande med ekosystemet att göra. SARA: Mm. WILMA: Så bara för att det är billigt så 

kanske det inte är det bästa alternativet.  

Kommentar 

I den här sekvensen synliggörs åter den agentiska aspekten uppmärksamma flera perspektiv 

då gruppen ställer ekologiska och ekonomiska perspektiv mot varandra. Wilma har under 

samtalet försökt reda ut det ekonomiska perspektivet och drar själv slutsatsen att det billigaste 

kanske inte är det bästa. Att gruppen tycker att det är svårt att sia om framtiden ligger i linje 

med den agentiska aspekten formulera undersökande frågor. 



14 

 

Att formulera undersökande frågor och förhålla sig kritiskt (sekvens 11) 

Gruppen fortsätter att ha fokus på framtiden och framför tankar på hur man skulle kunna styra 

vilka energikällor som vi ska satsa på. Vi kommer in i samtalet efter 42 minuter: 

 
WILMA: Om man väljer att sätta solceller på taken på alla nybyggda hus, det är ju inte så 

fult ändå. Alltså det kan ju vara ett krav, man kan sätta ett krav på att alla nybyggda hus ska 

ha solceller. BEA: Mm. WILMA: Då kommer ju bostadskostnaderna att öka också, om man 

gör det nu innan det har blivit billigt. SARA: Om staten betalar det, att det inte är man själv 

som äger solcellerna på sitt tak. WILMA: Mm, det är ju bra. BEA: Fast hur skulle staten få 

pengar till det? Staten ligger ju back! SARA: Jaha, gör den? WILMA: Kyrkan kan väl. 

Kommentar 

I den här sekvensen synliggörs åter den agentiska aspekten formulera undersökande frågor i 

och med framtidsperspektivet, när Wilma lämnar ett kreativt förslag till att påverka framtiden. 

Det är troligen okänt för eleverna att styrmedel är ett sätt att påverka framtiden. Beas 

invändning utgör ännu ett tecken på den agentiska aspekten förhålla sig kritiskt. 

Dags för beslutsfattande (sekvens 12-13) 

Till sist börjar gruppen gå igenom de tyngsta argumenten för de olika energikällorna. Vi 

kommer tillbaka in i samtalet efter 44 minuter då solenergi och vattenkraft tas upp: 
BEA: Då kan man sätta en liten solcell på taket på huset. WILMA: För det förstör ju inget av 

naturen genom att sätta solceller på taket. SARA: Neej. WILMA: Till skillnad från 

vattenkraftverk som man sabbar en del av åarna som det rinner ner i. SARA: Nu pratar vi 

mycket om ekosystem, och det är ju väldigt viktigt att det är biologisk mångfald- WILMA: 

Mm. SARA: Så det är ju en nackdel som väger ganska tungt. WILMA: Ja, precis. BEA: Mm. 

WILMA: Kanske mer än fördelarna, mina fördelar är typ era fördelar också. 

 

Efter en stund kommer man in på även biobränslen och till sist är gruppen framme vid ett 

gemensamt beslut att kombinera två energikällor: 

 
BEA: Biobränslen är ju den som har minst nackdelar. Alltså minst nackdelar som är så tunga. 

Att det är lite fult landskap av veden. Man behöver ju inte bara använda ved, utan mer av 

andra biobränslen. WILMA: Ja, men det negativaste är ju att det inte finns någon 

elproduktion. Det är ju därför. BEA: Men det kommer att göra det i framtiden. SARA: Men 

det är ju därför som det vore bra om man kunde kombinera biobränslen med direkt solenergi. 

WILMA: OK, men om vi ska sammanfatta det här då! Jag håller med dig om att man borde 

kombinera, men i alla fall i början tills man hittar. BEA: Det tycker jag med. SARA: Mm. 

WILMA: Ja, men OK. Så vi tycker alla att man kanske skulle kunna kombinera, i alla fall tills 

någon blir tillräckligt perfekt för att använda. SARA: Mm. BEA: Alltså direkt solenergi och 

biobränslen? WILMA: Ja! (Paus). BEA: Just det, vi har ju inte vindkraft med i vår grupp. Så 

tänk om någon hade varit med i vår grupp så kanske vi hade valt den. Det är ju en liten 

nackdel med vår grupp.  

Kommentar 

När det är dags att fatta ett beslut så lyckas gruppen till slut knyta ihop sitt resonemang med 

mångfalden av perspektiv. Skäl framförs till varför den bästa lösningen är att kombinera två 

energikällor. På ett metaplan så visar det åter på agens! Innehållsligt framkommer argument 

som bottnar i ekologiska perspektiv, formulera utforskande frågor och förhålla sig kritiskt. 
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Sammanfattning av aspekter och argument för beslut (grupp B) 

 

Tabell 3: Innehållsliga aspekter och exempel på agentiska aspekter (grupp B) 

Aspekter  Innehållsliga aspekter Agentiska aspekter (exempel) 

 

Att synliggöra 

komplexitet 

Man borde kombinera flera 

energikällor 

Jämför energikällor utifrån 

ekonomi & energikvalitet 

 

Sekvens 8, 12-13: Eleverna uttrycker agens 

genom att ifrågasätta uppgiften om att välja 

bara en energikälla. 

Att 

uppmärksamma 

flera perspektiv 

Naturvetenskap: Energikvalitet, 

klimat (sol, temperatur),  

Ekonomiska, sociala, ekologiska, 

estetiska samt personliga 

perspektiv. 

 

Sekvens 10: Två olika perspektiv ställs mot 

varandra, ekologiska och ekonomiska. 

Att formulera 

undersökande 

frågor 

Funderar mycket på framtiden. 

Föreslår krav på solenergi på 

nybyggda hus 

Sekvens 10: Eleverna uttrycker att energikällor 

som är bra nu kanske inte är det i framtiden, ex. 

ser de utveckling av mer effektiva solceller som 

viktigt   

 

Att förhålla sig 

kritiskt 

Kommenterar detta i början av 

samtalet, men det blir inte 

avgörande för beslutet 

Sekvens 7: Eleverna har sett samma statistik i 

två olika källor, men att källorna utrycker det 

olika ändå. Man poängterar att den ena källan 

kan ha ekonomiska intressen.  

 

 

Tabell 4: Sammanfattning av de tyngsta argumenten som grund för beslut (grupp B) 

Energikälla För Emot 

 

Vattenkraft Lyfts inte vid beslutet 

 

Påverkan på biologisk mångfald, ekosystem 

Vindkraft Deltog ej elev med denna 

energikälla 

 

Deltog ej elev med denna energikälla 

Solenergi Billigt i längden 

 

 

Inte snyggt (ej tungt argument) 

Biobränslen Flera typer av biobränslen 

kan användas 

 

Kalhyggen fult (ej tungt argument) 
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Sammanfattande resultat 

Studiens övergripande syfte handlade om hur en didaktisk modell kan utvecklas som stödjer 

läraren vid planering och genomförande av en SNI-undervisning som strävar efter att ge 

elever möjligheter att uttrycka ett ökat agentskap. I denna studie så har den didaktiska 

modellen främst fungerat som ett stöd vid planering och en inramning av SNI-frågan, där min 

roll främst har varit att utmana om agentskap.  

 

Utvecklingen av den didaktiska modellen styrdes till en början av lärarens tidigare 

undervisningserfarenheter och samtidigt en önskan om att göra några förändringar utifrån 

aktuell forskning inom SNI, till exempel att låta eleverna förbereda och genomföra 

gruppdiskussioner innan enskilda beslut. Vid nästa möte presenterade jag därför sex-stegs-

modellen för läraren då den i många avseenden liknade lärarens planeringsförslag, framförallt 

tilltalades läraren av metoden med Post-it-lapparna. Med utgångspunkt från tidigare forskning 

så diskuterades också nödvändigheten att erbjuda elevernas ett ökat agentskap, vilket gjorde 

att vi anpassade och vidareutvecklade modellen.   

 

I steg 3 så förberer sig eleverna före samtalet med naturvetenskapliga kunskaper som de har 

hjälp av under steg 4 då gruppdiskussionen genomförs. Det ger en viss förutsägbarhet och 

ramar in gruppdiskussionen. Den enskilda elevens agens uttrycks genom den värdering av 

information som presenteras och används i gruppdiskussionen, samtidigt som alla elever 

inverkar på vilken riktning som dialogen tar. Agentskap ges utrymme även i steg 5 då 

grupperna återberättar sina beslut för varandra i helklass och steg 6 då eleven redovisar ett 

enskilt beslut i samband med skriftlig examination. 

 

Studiens första frågeställning uppmärksammade vilka innehållsliga aspekter som kan urskiljas 

i elevernas informella argumentation kring förnybara energikällor för en hållbar utveckling. 

Aspekterna att synliggöra komplexitet och uppmärksamma flera perspektiv visade sig i båda 

grupperna. Att uppmärksamma flera perspektiv och formulera undersökande frågor 

utvecklades dock betydligt mera i grupp B. Avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt är 

störst hos grupp A och även om den aspekten kan urskiljas hos grupp B så inverkar det inte 

direkt på beslutet. 

  

Den andra frågeställningen avsåg vilka aspekter länkade till agens som kan urskiljas i 

elevernas informella argumentation kring beslutsfattande om förnybara energikällor för en 

hållbar utveckling. I studien framkommer att samtliga aspekter kan kopplas till agens. Det 

synliggörs på två olika sätt. Främst som så kallade agentiska aspekter där aspekter och agens 

kommer till uttryck samtidigt. Men också när agens uttrycks på ett metaplan när SSI-frågans 

konstruktion utmanas och ifrågasätts av båda grupperna. 

  

Studiens tredje frågeställning handlade om vilka argument som väger tyngst vid beslut om 

förnybar energikälla för en hållbar utveckling. Det är tydligt att grupperna tar olika vägar och 

viktar argumenten på olika sätt. Där grupp A ser energikvalitet som viktigt och landar i 

beslutet vattenkraft så vägs inte ekologiska argument in, så gör grupp B precis motsatsen då 

ekologiska argument är avgörande för deras beslut att kombinera biobränslen och direkt 

solenergi.  
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Diskussion 

Mänsklighetens påverkan på planeten gör att utbildning i och genom demokrati framhålls som 

avgörande för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. I denna studie har 

författaren tillsammans med en lärare vidareutvecklat en didaktisk modell för en 

samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll. Det empiriska materialet består av kvalitativa 

analyser av elevers smågruppsdiskussioner och vägar till agentiska beslut om vilken förnybar 

energikälla som Sverige ska satsa på i framtiden.  

 

Agentskap har i forskningen (Biesta & Tedder, 2007) lyfts fram som en förutsättning för 

empowerment, och att agens utvecklas i samspel med andra individer i den kontext man är 

situerad i. Frågor om makt och agens synliggörs i studiens resultat då båda grupperna kommer 

till ett läge där de ifrågasätter uppgiften som de ska lösa, att välja enbart en energikälla. Detta 

är samstämmigt med Almers (2009) som pekar på utbildningens dubbla uppdrag att både 

socialisera medborgarna och att medborgare ska våga utmana rådande diskurs.  

 

Studiens resultat är också i linje med forskning som visat att SNI-frågor kännetecknas av en 

hög grad av komplexitet, en mångfald av perspektiv samt att frågan är del av en pågående 

utredning (Ratcliffe & Grace, 2003; Sadler et al, 2007), men också forskning som pekat på att 

elever uppvisat brister i ett kritiskt förhållningssätt till information (Sadler et al, 2007). 

Tidigare forskning har också visat att individer som deltagit i SNI förändrar sin ståndpunkt 

med tiden från en enklare ståndpunkt utifrån orsak och verkan till en mer komplex ståndpunkt 

(Sadler et al, 2007). Detta tydliggörs i det empiriska materialet då grupp A genomför en 

diskussion som är relativt kort där man visserligen berör flera perspektiv och till delar 

uppfattar frågans komplexitet, men inte på samma sätt som grupp B som går från enklare 

ståndpunkter och utforskar en mångfald av perspektiv.  

 

Informell argumentation framhålls av forskningen (Eriksson, 2014) som ett bra sätt att låta 

elever diskutera SNI-frågor och att samtalen till stor del påverkas av individers personliga 

kunskaper, erfarenheter och värderingar (Rundgren et al, 2016) samt tillgänglig information 

från olika källor (Chang & Chiu, 2008). Studiens resultat visar också detta då elever har nytta 

av att de är förberedda till samtalen och att de bidrar till innehållet med mer allmänna 

kunskaper, och att man gärna väver in personliga erfarenheter av exempelvis vedeldning eller 

solceller. Studiens resultat visar också att grupperna vägt in olika argument i sitt agentiska 

beslutsfattande och att de upplever svårigheter i att argumenten inte alltid överensstämmer. 

Forskningen (Popov, 2016) visar att det är viktigt att elever får uppleva då olika argument 

hamnar i konflikt med varandra.  

 

Hamza (2014) pekar på spänningen mellan ett ökat utrymme för eleverna i undervisningen 

och en minskad förutsägbarhet. Här ser jag en styrka i den didaktiska modellen när elever kan 

ställa frågor med hjälp av post-it-lappar, men även att läraren får insikt i gruppernas 

diskussion utifrån respektive poster. Med hjälp av detta kan läraren stödja och utmana 

eleverna ytterligare i processen. I denna studie så finns det flera faktorer som inverkar så att 

dialogen får både agens och förutsägbarhet: Grupp A ser att det naturvetenskapliga begreppet 

energikvalitet kan vägleda ett beslut, både för att en elev förberett detta men också för att 

deltagarna delar denna kunskap genom tidigare undervisning. Grupp B är också inne på 

energikvalitet men kunskaper om begreppet och angränsande områden delas inte på samma 

sätt av alla deltagare i gruppen. Istället prövar man sig fram utifrån andra aspekter och 

kommer då in på flera perspektiv, och kommer i slutändan fram till ett annat beslut.  
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Det analytiska ramverket utvecklades vartefter som dataanalysen genomfördes och 

frågeställningarna preciserades. Den narrativa formen att redovisa utdrag från transkripten 

följer inte den dominerande metoden där varje uttryck i ett samtal står på en rad, utan följer 

istället formen som använts av Caiman och Lundegård (2015). Styrkan med den valda formen 

är bland annat att det ger en tätare beskrivning av elevernas argumentation då mera empiriskt 

material kan redovisas, samtidigt som det kan upplevas som en brist att tydligheten minskar. 

På samma sätt så kunde frågeställningarna tydliggöras genom att fortlöpande redovisa 

kommentarer efter varje talsekvens. Urvalet av transkript utgår från behovet att ge exempel på 

de fyra aspekterna i det teoretiska ramverket länkade till agens. Ett medvetet metodval är att 

analysenheten är på grupp- och inte individnivå, vilket hänger samman med teorin om situerat 

lärande, och där agens växer fram i samspel mellan individer (Biesta &Tedder, 2007). 

 

En begränsning i studien utgör frågor om reliabilitet, främst vad gäller mina tolkningar av 

innehållsliga aspekter länkade till agens. Med tanke på studiens omfång så finner jag dock att 

det inte varit möjligt att låta en annan person göra sina tolkningar av det empiriska materialet, 

och därigenom öka interreliabiliteten. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den 

vidareutvecklade didaktiska modellen inte gör anspråk på att vara den bästa lösningen på hur 

man kan ge elever ett ökat agentskap vid SNI-undervisning, utan är tänkt just som en 

utgångspunkt för planering och genomförande där lärare kan känna igen sig i verkliga 

sammanhang. Enbart inom kursen naturkunskap 1b så kan elever arbeta efter modellen men 

med annat innehåll, till exempel skulle ämnesområdena livsstil och hälsa eller bioteknik 

fungera.  

 

Sammanfattningsvis har studien tillfört ny kunskap om hur man med hjälp av didaktisk 

modellering kan planera och genomföra undervisning utifrån samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll, samt utvecklat ett teoretiskt ramverk för analys av innehållsliga 

aspekter i elevers informella argumentation länkade till elevers agentskap. Genom samarbete 

med en lärares inifrån-perspektiv och ett ovanifrån-perspektiv från aktuell didaktisk forskning 

så kan studiens resultat också bli en del av den beprövade erfarenheten som Skollagen 

föreskriver.  
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