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Konflikt som undervisningsfokus 

En studie om gymnasieelevers samtal om persontransporter i ett 
”undervisning för hållbar utveckling”-perspektiv 

Thomas Gardmo  

Sammanfattning 
I den svenska skolan ska elever utbildas för hållbar utveckling. Eleverna bör då enligt styrdokument 
och aktuell forskning bli kritiskt tänkande individer som har insikter i olika intressekonflikter och 
förstår konsekvenser av de beslut som människor behöver ta vad gäller miljö- och framtidsfrågor, både 
lokalt och globalt. I studien undersöks om elever i samtal observerar konflikter som finns när det 
gäller de val de behöver göra vid persontransporter, samt om och hur de tar ställning i dessa konflikter. 
Studien utfördes genom att grupper om tre elever på femte terminen på det naturvetenskapliga 
programmet intervjuades.  Resultatet visade att eleverna identifierade konflikter som handlade om 
vem som har ansvaret, om miljön kontra bekvämligheten och ekonomiska konflikter. De tog ofta 
ställning i dessa. De ändrade gärna sina utgångsståndpunkter och det kan tolkas som om eleverna 
sökte konsensus. För att eleverna ska bli de kritiskt tänkande demokratiska medborgare som lärande 
för hållbar utveckling strävar mot måste de få tillfällen att öva på att diskutera och att ta rationella 
beslut. 
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Inledning 
Ordet ”Hållbar” och begreppet ”Hållbar utveckling” har sedan de började dyka upp mer frekvent 
någon gång i mitten på nittiotalet haft en väldig tillväxt. Vid sökning på Google i maj 2013 ger 
”Hållbar” 4 900 000 träffar, och ”Hållbar utveckling” ungefär 1 740 000 träffar.Vad står då egentligen 
”Hållbar utveckling” för? Det finns många olika tolkningar, men innebörden är i stort att det som är 
ska kunna fortsätta vara på samma sätt i framtiden.   

Den mest citerade definitionen av begreppet hållbar utveckling är den som år 1987 omnämns i den 
rapport som FN:s Världskommission för miljö och utveckling kallade ’Our common future’. 
Rapporten är även känd som Brundtlandrapporten efter sin ledare Gro Harlem Brundtland, som då var 
Norges statsminister. Där definieras hållbar utveckling, i svensk översättning av Jagers (2005), så här: 

En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov (WCED 1987:43).  

Hållbar utveckling har tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk 
hållbarhet.  Begreppet hållbar utveckling gestaltas ofta i form av ett så kallat Venndiagram, där man 
kan se hur de olika dimensionerna vävs in i varandra. 
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                                                             Hållbar 
                                                           utveckling 
 
                            Ekologi                                                          Ekonomi                   
                                    
                                                               
 

 

 

 Ett s.k. Venndiagram för att åskådliggöra Hållbar Utveckling och dess tre dimensioner.  

Att begreppet hållbar utveckling är betydelsefullt kan även ses i vår Regeringsförklaring. Enligt vår 
regering ska Sverige ha en politik som är långsiktigt hållbar inom energi-, klimat och miljöområdet.   

Vårt klimat förändras. Det medför stora utmaningar och kräver att vi agerar inom många olika 
områden. Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland i energi-, klimat- och miljöfrågor. En 
ansvarsfull politik innebär fokus på en hållbar utveckling. Regeringen verkar för en framsynt, 
långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv energi-, klimat- och miljöpolitik som minskar skadliga 
utsläpp och påverkan på miljön i Sverige och omvärlden. (Regeringsförklaring, 2012) 
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Enligt de olika läroplanerna för den svenska skolan är hållbar utveckling ett riktmärke i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. 

För gymnasieskolan gäller explicit att: 

Det är skolans ansvar att varje elev kan observera och analysera människans samspel med sin 
omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling (Läroplan Gy 2011, s. 10). 

Dock kan man ur läroplanen med utgångspunkt från skolans värdegrund, mål och riktlinjer samt 
ämnesspecifika områden i examensmål och ämnesplaner förstå att elever ska lära om hållbar 
utveckling. Där beskrivs såväl ekologiska, ekonomiska som sociala frågor.  

Den Globala skolan, ett program inom Internationella programkontoret under den statliga 
myndigheten Universitets- och Högskolerådet, arbetar med att utbilda lärare och skolledare med flera 
inom hållbar utveckling. De har gjort en tydlig definition om vad som avses; det som kännetecknar 
lärande för hållbar utveckling (Internationella programkontoret, 2012). Lärande för hållbar utveckling 
bör:  

• integreras i skolans olika ämnen 

• vara ämnesövergripande 

• ha ett lokalt och globalt perspektiv 

• använda en mångfald av pedagogiska metoder 

• göra elever delaktiga och kritiskt tänkande 

• utgå från demokratiska värderingar 

• starta i skolans tidiga år och ha en progression till senare år 

Denna definition kan alltså ses som en programförklaring för hur lärarna ska kunna arbeta. Med hjälp 
av den kunskapen, eventuellt kombinerat med lärarfortbildning, ska skolan kunna utbilda eleverna på 
ett sätt som ska öka förutsättningarna för en hållbar utveckling. Det åligger på skolan att ge eleverna 
förutsättningar för att utveckla förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Man bör alltså sträva mot 
att ha insikt i de ekologiska konsekvenserna, de ekonomiska konsekvenserna och de sociala 
konsekvenserna och intressekonflikter mellan dessa.  På kort och lång sikt. Enligt läroplanen för de 
frivilliga skolformerna skall miljöperspektivet i undervisningen ge de lärande insikter så att de själva 
kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

I den här studien kommer elevers samtal om transportmedel och deras framtida eventuella bilkörning 
studeras. Fokus är: Finns det i dessa samtal perspektiv av hållbar utveckling? Kan man genom 
elevernas uttalanden finna insikter i intressekonflikter och kritiskt tänkande?   

Bakgrund 
Hållbar utveckling med sina ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner innefattar ett betydligt 
bredare spektrum av frågeställningar än vad den tidigare miljöundervisningen omfattat (Björneloo 
2007, Internationella programkontoret 2012). Miljöundervisningen tar sin utgångspunkt huvudsakligen 
i miljön.  Hållbar utveckling har tre dimensioner, miljö (ekologi), ekonomi och den sociala, vilket gör 
att ett bredare spektrum frågeställningar omfattas. För att ge eleverna kunskap för hållbar utveckling 
måste de problem och frågeställningar det gäller inte bara förankras i naturvetenskapen utan också i 
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samhällsvetenskap och ekonomi. Hållbar utveckling kan sägas omfatta alla framtidsfrågor, såväl 
lokala som globala. Likväl har startpunkten för frågorna varit utgående från naturvetenskapen och i 
skolan har ofta undervisning för hållbar utveckling hamnat i miljöundervisningen (Östman 2003).  

Skolverkets ”Hållbar utveckling i skolan” (2002) är en genomgång av tillståndet för hållbar utveckling 
i den svenska skolan. Där beskrivs hur de olika traditionerna inom miljöundervisning utvecklats. Man 
startar i de tre utbildningsfilosofier som dominerat i utbildningsdiskussionen den senaste 
femtioårsperioden: 

• Essentialismen utgår från att undervisningens innehåll ska baseras på de vetenskapliga 
disciplinerna. Här ställs själva ämnet i centrum och undervisningen ska förmedla 
vetenskapliga begrepp och modeller. Läraren har rollen av ämneskunnig expert som förmedlar 
sin kunskap till eleverna.  

• Progressivismen ställer eleven i centrum. Undervisningen utgår från elevens intressen och 
behov. Valet av undervisningsmetod ges en stor betydelse där man betonar samarbete och 
problemlösning som viktiga delar i kunskapsprocessen. Eleverna ska i första hand utveckla sin 
kunskap genom direkta erfarenheter av naturen och samhället. 

• Rekonstruktivism betonar skolans roll i en demokratisk utveckling av ett framtida gott 
samhälle. Undervisningens innehåll och de synsätt som innehållet förmedlar uppmärksammas. 
Syftet är att eleverna ska lära sig att kritiskt värdera olika alternativ. Kallas också pluralistisk 
tradition (Öhman 2006). 

De ovanstående tre olika utbildningsfilosofierna har påverkat de huvudsakliga formerna för 
miljöundervisning (Skolverket 2002). Dessa tre undervisningsformer sammanfattas nedan: 

1. Faktabaserad miljöundervisning. Denna tradition tar form under miljöundervisningens 
framväxt under 1960- och framförallt 1970-talet. Vetenskapen kan lösa alla människors 
problem. Miljöproblem är därför kunskapsproblem som löses med mer forskning och 
information. Utifrån förmodat objektiva vetenskapliga fakta förväntas eleverna ta ställning och 
handla. Essentialistisk tradition 

2. Normerande miljöundervisning. Växer fram under 1980-talet. Miljöproblemen betraktas 
inom den traditionen som en konflikt mellan människan och naturen. Människan och 
samhället måste rätta sig efter vetenskapens kunskaper om naturen. Undervisningen syftar till 
att eleverna ska handla miljövänligt, dock utgående från egna erfarenheter. Normerande 
miljöundervisning kan sägas vara en kombination av essentialism och progressivism.  

3. Undervisning för hållbar utveckling. (Education for Sustainable Development, ESD) 
Pluralistisk undervisning. Kan sägas vara en utveckling av den normerande 
miljöundervisningen.  Utvecklas under 1990-talet efter den debatt som då fördes. Under 
senare år har också debatten om ekonomins globalisering haft ett inflytande på denna typ av 
undervisning.  Inom denna tradition handlar miljöfrågor om konflikter mellan olika mänskliga 
intressen.  Miljöproblemen är därför att betrakta som sociala konstruktioner där grupper av 
människor har olika synsätt och värderingar. Vetenskapen ger därför ingen moralisk 
vägledning och dessutom rymmer vetenskapen en rad olika motstridiga uppfattningar. Detta 
konfliktbaserade perspektiv med kopplingar till hela samhällsutvecklingen sätter de 
demokratiska processerna i fokus. I undervisningen förekommer många olika arbetssätt. Syftet 
med undervisningen är att eleverna aktivt och kritiskt värderar olika alternativ och tar 
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ställning. Undervisningen har en närmast rekonstruktivistisk karaktär och ett holistiskt 
perspektiv.  

Naturligtvis kan det vara svårt att som lärare entydigt identifiera sin undervisningsprofil till ett av 
dessa, men det har gjorts försök för att påvisa nuläget i skolan. Skolverket (2002) har låtit kartlägga 
andelen lärare som säger sig omfattas av de olika sätten.  

 
Gymnasiet Faktabaserad  Normerande Hållbar utveckling 

Antal 20 75 64 

Procent 13% 47% 40% 

Tabell 1. Visar antal och andel gymnasielärare (av de i en större undersökning som har noterat att de 

bedriver miljöundervisning) inom skilda miljöundervisningstraditioner. Totalt 159 stycken lärare. 

Resultatet av undersökningen visar på att i nutidens gymnasieskola bedrivs miljöundervisning 
parallellt med samtliga tre undervisningstraditioner som grund.   

Anledningarna till att det trots att den svenska skolan ska undervisa för hållbar utveckling sker 
undervisning längs de tre olika paradigmen kan vara många. Det tar till exempel ofta lång tid innan 
läroplaners intentioner syns i praktisk undervisning. En undersökning om tillståndet av den svenska 
gymnasieskolan visar också på att lärare saknar kunskaper för att undervisa om hållbar utveckling och 
möjligheter för att bedriva en mer holistisk undervisning (Axelsson 1997, Borg, Gericke, Höglund & 
Bergman 2012). Att finna möjligheter att bedriva undervisning tillsammans med andra ämneslärare är, 
av olika anledningar, svårt (Borg m fl 2012). 

En speciell anledning just för varför det är svårt att implementera undervisning för hållbar utveckling, 
är att det är finns olika uppfattningar om vad både hållbar utveckling och undervisning för detsamma 
innebär. Kritik finns att lärande för hållbar utveckling med sina tre dimensioner kan bli för 
pluralistiskt, och att fokus då förskjuts bort från miljöfrågorna (Kopnina 2012). Normerande 
miljöundervisning behövs för att eleverna ska förstå värdet av naturen och en god miljö. ESD kan leda 
bort från detta till mer antropocentrisk undervisning med fokus på frågor om till exempel fördelning, 
jämlikhet och mänskliga rättigheter (Kopnina 2012). 

Redan 1992 skrev Bob Jickling, lärare i miljökunskap på Yukon College i Whitehorse, Kanada, ett 
ofta citerat inlägg i diskursen. I det angriper han att det inte finns någon överenskommelse om något 
mål för hållbar utveckling, och att man således inte kan undervisa för hållbar utveckling. Målet för 
undervisning kan inte vara att få människor att bete sig på ett visst förutbestämt sätt. Istället ansluter 
han till den pluralistiska synen och menar att målet för miljöundervisningen är att eleverna ska kunna 
delta intelligent i debatter om hur världen utvecklas.  

I want them [my kids] to realize that there is a debate going on between a variety of stances, between 
adherents of an ecocentric worldview and those who adhere to an anthropocentric worldview. I want 
my children to be able to participate in that debate. (Jickling 1992). 

Inom förståelsen och utvecklingen av om hur undervisning för hållbar utveckling kan bedrivas är Inger 
Björneloo vid Göteborgs Universitet en nyckelperson. Hennes forskning visar att de lärare som 
undervisar för hållbar utveckling har som intentioner att undervisa om helheter och sammanhang. 
Undervisning för hållbar utveckling ska syfta till individer som tar ställning, och som förstår att de 
själva kan delta aktivt i samhällsutvecklingen (Björneloo 2007).  
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Den diskussion som förs om världens utveckling har inte ett givet värde eller innehåll. Det är en 
föränderlig diskussion (Björneloo 2007, Lundegård 2007). Vad som är ”rätt” miljöbeteende idag, 
kanske tolkas på ett annat sätt i framtiden. Världen och värden förändras genom till exempel 
förändrade förutsättningar, nya insikter eller nya uppfinningar. Jämför med den till synes enkla, men i 
själva verket komplexa frågan, om vilka bilbränslen som är att föredra. Svaren förändras. Till exempel 
var bilen i sin barndom eldriven. Det var den ”rätta” lösningen då. I dagens läge finns ett stort antal 
möjliga drivmedel, alla med sina speciella för- och nackdelar, vilka kanske kommer att förändras med 
tiden. Hur skapas medborgare som kan vara med och ta ställning till vilka drivmedel som är mest 
fördelaktiga att använda?  

Eller, mer generellt: Hur ska undervisning som leder till medvetna, reflekterande elever som kan delta 
i debatten och göra egna ställningstaganden se ut?  

Miljöfrågor är komplexa och då måste elevernas förmåga att förhålla sig till dem också vara mer 
komplex (Axelsson 1997). I Norden har begreppet handlingskompetens har börjat användas för att 
beskriva förmågan att fatta egna, självständiga beslut och att handla därefter (Mogensen 1997 , 
Axelsson 1997) . Handlingskompetens definieras av Schnack som:  

Capability – based on critical thinking and incomplete knowledge – to involve yourself as a person 
with other persons in responsible actions and counteractions for a more humane world             
(Schnack 1994, s 30). 

Handlingskompetens innebär att djupare förstå frågor som brukar definieras som miljöproblem. Att 
man ska ha insikt, inte bara i problemens konsekvenser för naturen, utan också i bakomliggande 
intressekonflikter och sociala problem. Att till exempel låta elever mäta pH-värdet i en sjö är inte att 
ge dem handlingskompetens. För detta krävs att de förstår problemens orsaker och inte bara dess 
symptom (Lundegård 2007).   

Iann Lundegård vid Stockholms Universitet har forskar i frågeställningar om hur man kan undervisa 
för hållbar utveckling, och särskilt fördjupat sig i samtalet som en process för förståelse och 
utveckling. Han har intervjuat och samtalat med studenter för att titta närmare på vad som sker i dessa 
samtal. Hur människor i kommunikation skapar mening kring framtidsfrågor och hållbar utveckling. 
Lundegård ansluter till Jinkling och Björneloo om det grundläggande i resonemangen om att kunna ta 
ställning i de pågående framtidsdebatterna, och analyserar vad som sker i elevernas samtalsprocesser. 

Elevernas diskussioner handlar inte i första hand om att identifiera eller fördjupa objektiva 
(naturvetenskapliga) fakta på området. Istället har jag kunnat visa att för att samtalen ska leda vidare 
behöver de samtalande först och främst identifiera vilka autentiska problem som finns på området. 
(Lundegård 2007, s. 88) 

De problem som uppmärksammas kan ofta identifieras som dualistiska motsatser, av mellanmänsklig 
karaktär. Väl identifierade kan motsatserna lyftas fram och tydliggöras. För att synliggöra i 
undervisningen kan man med fördel omformulera de intressekonflikter och valsituationer som 
kommer upp i ett samtal som deliberativa1 frågor, s.k. DEQ:s (Deliberative Educational Question) 
(Lundegård & Wickman 2007). Lundegård menar att dessa DEQ:s kan vara ett didaktiskt hjälpmedel 
för att sätta fokus på de underliggande konflikterna, och komma vidare i samtalen.  

Därefter, när vi i nästa steg i processen kommit överens om, om dessa konflikter kan vara värda att 
uppmärksamma, då kan vi ta dem vidare och kanske skaffa oss mer fakta på området för att befästa 
eller förkasta våra ståndpunkter i förhållande till frågorna. (Lundegård 2007, s. 88) 

                                                        
1 Överläggande, rådslående 
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I samtalsprocessen kan eleverna fås att ta ställning. De initiala värderingarna är ofta mer baserade på 
elevers känsla än kunskap. Med hjälp av konfliktperspektivet förtydligas problemen. Genom att 
samtalet, kanske med hjälp av läraren, tydliggör för eleverna vilken intressekonflikt som kan sägas 
ligga till grund för de observerade frågorna kan denne stödja eleven i sin förståelse. Konflikten kan 
ytterligare konkretiseras med hjälp av dessa DEQ:s. Genom dessa DEQ:s får eleven möjlighet att göra 
ett val och eleven erfar själv behovet av mer kunskaper och fakta, för att göra detta val på goda 
grunder. Elevernas diskussion får ökade förutsättningar att fortsätta och bli mer rationell, istället för att 
grundas på känslor. Med hjälp av DEQ som ett didaktiskt hjälpmedel kan man uppnå elevernas egen 
vilja att söka kunskap (Lundegård 2007). 

En konkretisering av den ovan citerade samtalsprocessen skulle kunna beskrivas som:  

Samtal ⇒Värderingar ⇒ Konflikt ⇒ Ställningstaganden ⇒ (DEQ) ⇒ Rationell diskussion ⇒ 
Fortsatta ställningstaganden 

Samtidigt, parallellt i samtalen skulle då denna process kunna ske: 

Demokratiska nybörjare ⇒ Rationella diskussioner ⇒ Handlingskompetens ⇒ Demokratiska 
medborgare 

Demokrati kan ses som interaktion mellan människor. I dialogen blir eleverna inte påförda demokrati 
utifrån, utan erövrar den på egen hand i själva samtalsprocessen. Eleverna fås att, allt mer fördjupat, 
uttrycka sina ställningstaganden i diskussionen. Handlingskompetensen ökar genom den ökade 
kunskapen. I samtalen med andra sker utvecklingen av det egna jaget. Eleven växer som ett eget 
subjekt i samtalet med andra och i stället för att träna för framtiden, utvecklas eleven som 
demokratiska medborgare i nuet. Undervisning baserade på gruppsamtal enligt deliberativ modell kan 
ha potential att nå både de miljöinriktade utbildningsmålen och de mål som rör demokrati och 
delaktighet och på så vis vara en viktig resurs i utbildning för hållbar utveckling (Gustavsson 2010).  

Genom att undervisningen vågar lyfta kontroversiella frågor och utmana för givet tagna 
föreställningar kan den stimulera eleven till att ta egna initiativ och att finna på vad som kan vara 
kontroversiellt och vad som kräver ställningstaganden och val (Lundegård 2007, s. 98) 

Samtalen ska inte upplevas normerande, det är bra om eleverna själva tar initiativ. Det är viktigt att 
elever kan föra in egna frågor och erfarenheter i samtalen, även om man som lärare får vara 
uppmärksam på att målen med undervisningen nås (Orlander Arvola & Lundegård 2012). Frågor som 
dyker upp kan också vara kontroversiella. På så vis blir samtalsprocessen pluralistisk och kan utveckla 
individerna till att bli de för den hållbara utvecklingens skull efterlysta demokratiska medborgarna 
som aktivt kan delta i samhällsutvecklingen.    

Syfte 
Studien syftar till att öka förståelsen för hur man kan undervisa för hållbar utveckling genom att utföra 
samtal med elever i grupp om framtidsfrågor och analysera samtalsprocessen.  

Jag vill undersöka huruvida elever genom samtal kan identifiera mellanmänskliga konflikter i 
framtidsrelaterade frågor, samt om dessa samtal kan vara en komponent i att utveckla demokratiska 
medborgare.  
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Frågeställningar 
Vilka intressekonflikter finns i elevers samtal om sina val av transportmedel? 

Vilka deliberativa undervisningsfrågor (DEQ:s) kan formuleras utifrån dessa intressekonflikter? 

Tar eleverna egen ställning i de konflikter som uppmärksammas i samtalen? 

Metod 

Urval 
Studien genomfördes med sex elever som gick tredje året på naturvetenskapligt program på en 
gymnasieskola i en förort till Stockholm. De gick alla i samma klass. Eleverna gick femte terminen på 
det naturvetenskapliga programmet och bör ha en ganska god kunskap om aktuella miljöfrågor. 
Eleverna gick inte i några klasser som jag undervisade, eller skulle undervisa i. Eleverna var samtliga 
arton eller nitton år vid intervjutillfället. De som utvaldes var de sex elever som först tackade ja till att 
delta på direkt fråga av deras kemilärare i skolans kemisal efter avslutad lektion. De sex accepterade 
de vidare premisserna för deltagande när jag närmare informerade om studien och dess syften. För att 
försöka få alla deltagarna att vara delaktiga så mycket som möjligt i samtalen så minskades 
gruppstorleken ytterligare. Vi delade gemensamt in personerna i två grupper om tre personer, målet 
var att få grupper med personer som känner tillit till varandra så att de skulle prata så fritt som möjligt 
(Thomsson, 2010). Intervjuerna utfördes sedan i dessa två samtalsgrupper.  

Insamlingsmetod 
Kvalitativa intervjuer med elever i grupp valdes för att undersöka frågeställningarna. När en 
grupprocess som ett samtal ska studeras måste eleverna få vara så fria från styrning av undersökningen 
i sig som möjligt (Kvale 1997).  Mina frågor var öppna för att uppnå ett samtal som skulle kännas 
tryggt och avspänt. Jag valde en typ av intervju där jag försökte få samtalet att flyta i så stor 
utsträckning som möjligt utan min medverkan. Detta för att de intervjuade ska ge sina personliga 
uppfattningar och ställningstaganden med så litet påverkan från intervjuaren som möjligt, och att de 
skulle kunna fortsätta samtala på egen hand. För att det ska fungera är det viktigt att de intervjuade 
känner förtroende för intervjuaren och respekterar syftet med intervjun (Johansson & Svedner 2010). 
Eleverna skulle känna sig fria att uttrycka sig hur de ville och inte sträva efter att ge rätt eller förväntat 
svar. Eleverna fick veta att det var en anonym intervju och att de skulle svara ärligt på vad de tycker, 
tänker och gör. Samtalen har varit av öppen karaktär runt elevernas förhållande till bilen och 
persontransporter med utgångspunkt från en artikel i Svenska Dagbladet: ”Gröna vågen, 6 av 10 vill 
köpa miljöbil” (SvD 2007), samt deras egna eventuella körkort. Planerade nyckelord som samtalet 
skulle utveckla sig från var: Miljöbil, körkort, kollektivtrafik, cykel, trängselskatt, avgaser, 
växthuseffekt, och olika drivmedel. Samtalen fick flyta fritt, så att eleverna skulle kunna upptäcka och 
uttrycka så många mellanmänskliga konflikter som möjligt, och förhoppningsvis också ta egen 
ställning. Intervjuerna gjordes runt ett bord i ett studierum där inga andra var närvarande. Alla 
personers namn är fingerade. Jag har kallat gruppdeltagarna Sara, Fredrik och Lisa i den ena gruppen, 
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och Gunnar, Marie och Reza i den andra. Samtalen spelades in på band och transkriberades. 
Intervjuerna varade cirka tjugofem minuter vardera. 

Forskningsetiska principer 

Intervjuerna gjordes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002).  
Informationskravet är uppfyllt genom att de intervjuade eleverna inför gruppintervjuerna fick all 
relevant information. De fick också reda på att medverkan var helt frivillig, samt att de fick avbryta 
intervjun närhelst de så skulle önska.  
Samtyckeskravet uppfylldes i och med att eleverna fick besvara frågan om de ville delta i studien efter 
att de fått information om dess syfte. Samtliga intervjuade är minst arton år fyllda och uttryckte sitt 
samtycke muntligt innan påbörjad intervju. Deltagarna kunde välja att avbryta eller inte besvara 
frågor, vilket de var informerade om. Ingen påtryckning att delta förekom, utan eleverna deltog 
frivilligt. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att allt insamlat material enbart är tillgängligt för mig. De 
medverkande elevernas identiteter behandlas konfidentiellt. Allt transkriberat material är 
anonymiserat. Eleverna blev informerade om att de skulle bli anonymiserade innan intervjuerna 
inleddes. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att eleverna innan intervjuerna blev informerade om att materialet 
endast ska användas för vetenskapliga syften, och inte kunna användas mot någon enskild. 

Analysmetod 
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet för att förbereda materialet för analys (Kvale 
1997).  

Vad gäller frågeställningen om konflikter har det insamlade och transkriberade materialet analyserats 
genom att de eventuella konflikter som finns däri identifierades. Med konflikt avser studien alla typer 
av motsättningar som kan relateras till persontransporter, utveckling av persontransporter eller 
allmänna framtidsfrågor. Dessa konflikter kan ha varit underliggande i samtalen eller redan uttalade 
och synliggjorda både genom mig eller de intervjuade eleverna. Konflikterna markerades med 
olikfärgade överstrykningspennor. Färgerna skulle representera olika kategorier av konflikter beroende 
på vilket område konflikterna avser.  Därefter har konflikterna gjorts om till DEQ:s. Till exempel har 
ett uttalande som: ”Om det skulle bli en bestämmelse eller något om att alla skulle skaffa 
miljöbilar…” gett upphov till DEQ: Bör politikerna bestämma att alla bilar måste vara miljöbilar? 

För att besvara frågeställningen om huruvida eleverna tar egen ställning i konflikterna har alla 
ställningstaganden markerats och därefter har samtalsprocessen runt de markerade ställningstagandena 
analyserats för att undersöka huruvida eleverna vidhåller sina ursprungliga ställningstaganden i de 
olika konflikterna. Eleverna diskuterar ofta med ofullständig meningsbyggnad. För att bättre kunna 
tolka vissa oklara uttalanden har, i vissa fall, banden ånyo avlyssnats för att genom tonfall, skratt eller 
på annat sätt kunna öka förståelse för vad som avses. 
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Resultat 
Denna studie syftar till att besvara frågeställningarna om vilka konflikter som synliggörs i elever 
samtal om transportmedel samt om de tar egen ställning i dessa konflikter. Samtalen om 
persontransporter och elevernas framtida transportmedel förflöt genomgående väl, och ofta behövde 
jag inte introducera de förutbestämda nyckelorden. Eleverna införde själva både dem och andra 
relevanta begrepp i samtalen. Det visade sig också att fem av de sex just genomgick 
körkortsutbildning. De var överens om att det egna körkortet är ett viktigt steg för att bli vuxen, som 
de såg fram emot.  

När samtalen analyserades så uppmärksammas ett antal konflikter som eleverna, i samtalen, har 
behövt förhålla sig till. Flera konflikter finns parallellt i samma diskussion. Efter analysen har 
konflikterna separerats och resultaten presenteras med de respektive konflikterna som rubrik. De 
DEQ:s som sedan formulerats grundas i totalmaterialet vilket innebär att några av dessa inte finns 
representerade i de transkript som presenteras nedan, De konflikter som presenteras mer utförligt är de 
där eleverna mer explicit tagit egen ställning i konflikten. De egna ställningstagandena diskuteras 
direkt under varje underrubrik. 

Individens ansvar – Politikernas ansvar  

Konflikten om hur stor del av ansvaret som ligger på den enskilda individen eller om det är politikerna 
som har det huvudsakliga ansvaret är den konflikt som oftast synliggörs under de samtal studien 
omfattar. Den konflikten återkom vid flera olika tillfällen under båda intervjuerna. 

Vid diskussion om miljöbilar, kommer den konflikten genast upp till ytan. När Reza i följande 
samtalssekvens pratar om ifall han kommer att köpa miljöbil utvecklar sig följande samtal: 

 

1. Reza: Nja, det vet jag inte. Jag tycker inte att det är det som är det stora problemet att om jag 
köper en miljöbil eller inte. Jag tycker att det är länderna som borde göra nåt annat istället. 
Typ att man… ja, gör om hela systemet eller nåt sånt där. Jag tror inte att det spelar så stor 
roll om jag köper en miljöbil eller inte. 

2. Thomas: Hur menar du nu – göra om hela systemet? 

3. Reza: Jo, men alltså typ att man gör om bilarna eller nåt sånt där. Man tänker långt in i 
framtiden så kör man inte på bensin och man kanske inte kör bilar längre.  

4. Marie: Det kan man ju inte göra direkt, det får man ju göra stegvis. 

5. Reza: Nej men jag tror inte att det spelar nån roll om jag köper en miljöbil eller inte. Det gör 
ingen skillnad.  

6. Marie: Ja, men man måste ju börja någonstans. Du kan ju inte bara…. 

7. Reza: Nej, men jag tror man kan fixa det på andra sätt. Så länge. Jag menar andra sorters 
utsläpp. Fabriker o så där. 

8. Thomas: Du menar att trafiken får vara som den är och så ändrar man fabriksutsläppen på nåt 
vis? 

9. Reza: Ja eller också ändrar man trafiken också. Jag har ingen idé men... 

10. Thomas: Du menar en styrning från politikerna istället som… 
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11. Reza: Ja, precis. För jag tror inte att det hjälper att bara vissa personer skaffar miljöbilar. Det 
är ju klart om alla har det så blir det ju bättre men ... Det spelar ingen roll om bara jag gör 
det. 

12. Thomas: Nej, om bara du har det så spelar det ingen roll det tror inte jag heller. Men om 
Marie och Gunnar …. Nej, jag vet inte, men det är en intressant synpunkt 

13. Reza: Alltså om det skulle bli en bestämmelse eller nåt om att alla skulle skaffa miljöbilar, då 
är det klart att… då har jag ingenting emot det. Annars så köper jag den bilen som verkar 
bäst. Kanske är en miljöbil, kanske inte… 

14. Thomas: Det verkar som ni tycker lite olika här tror jag. Vem är det egentligen som har 
ansvaret? 

15. Gunnar: Ja, det är väl både de som bestämmer och vi själva.  

16. Marie: Mm 

             […] 

17. Reza: Ja, det är folkets ansvar, men vi väljer ju en regering som ska ta hand om det här. Så, ja, 
jag tycker dom ska hitta på idéer för att förbättra det här med miljön och så där. Jag tror 
Sverige ändå är rätt så bra på det, men det räcker ju inte med att bara Sverige gör det, 
eftersom att det är ett så litet land. Det är ju bara nio miljoner invånare och så där. 

18. Marie: Vi behöver en regering som är hård. Som säger att nu ska vi göra så här. 

Konflikten mellan det egna ansvaret och politikernas ansvar finns med genom samtalet. Reza (1) 
tycker inte att problemet är vad han personligen gör, utan att ”länder som borde göra nåt annat 
istället”. Marie (6) ifrågasätter ursprungligen Reza ”Ja, men du man måste ju börja någonstans. Du kan 
ju inte bara…”. Så avslutas hennes fras, men det kan tolkas som om hon tycker att Reza smiter från 
sitt ansvar, den tolkningen styrks också av ljudupptagningen. Därefter säger Reza (13) att han kan 
tänka sig att köpa en miljöbil om det bestäms (av de som bestämmer) att han måste göra det. Marie vill 
(18) ha en hård regering. Senare i samtalet, ej med i ovanstående transkript, styr Marie in samtalet mer 
mot olika politiska val blir det litet olika uppfattningar i gruppen. Gunnar går därefter in på sin 
uppfattning om olika partiers miljövänlighet. Senare kom samtalet ånyo in på samma fråga, och då 
enades de tre om Resas formulering: ”Regeringar tillsammans måste ta tag i problemen”. Eleverna 
resonerar sig fram till konsensus och tar samma sida i konflikten genom att lägga större delen av 
ansvaret på politikerna. 

 

I den andra gruppen synliggjordes samma konflikt bland annat så här:  

 

19. Thomas: Hur är det med det egna ansvaret? Jag menar, väljer man cykeln så blir det ju 
mindre utsläpp.  

20. Fredrik: Men … det spelar ingen roll vad man gör. Eller om nån parkerar bilen och tar 
pendeln resten.    

21. Thomas: Hur menar du? 

22. Fredrik: Ja, alla måste ändra... Om man vill minska växthuseffekten, så måste alla ändra sig.     

23. Sara: Mm, så är det.  

24. Thomas: Men… om till exempel Lisa cyklar mycket. Då hjälper väl det? 

25. Fredrik: Det blir så lite. Hela världen måste…  

26. Sara: Alltså då blir det politikerna. Det är dom som måste… bestämma så det blir bra. 
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27. Thomas: Politikerna har ansvaret alltså. Ja, fast det är ju vi som väljer politikerna..  

28. Sara: Ja, alltså, alla är ansvariga, men politikerna måste bestämma så det blir bra. 

29. Fredrik: Det tycker jag också. 

Att identifiera en konfliktsituation mellan det egna ansvaret och politikernas ansvar gjorde eleverna i 
den här gruppen också. I konflikten tog Fredrik och Sara gemensamt ståndpunkten att det är 
politikerna som har det huvudsakliga ansvaret för framtiden. Gruppen hade tidigare pratat om att som 
alternativ till bilen cykla eller parkera bilen vid pendeltågsstationen. Fredrik säger att det ”spelar ingen 
roll vad man gör” (20). Han säger också att alla måste ändra sig (22). I den här gruppen fanns också 
Lisa, som cyklade ofta och med ett skratt kallade sig själv för ”klasscyklisten”. Hon avstod från att 
yttra sig i den här ordväxlingen.  

Miljö – Bekvämlighet 

Konflikten mellan den personliga bekvämligheten och miljön kommer också upp under flera tillfällen 
i intervjuerna. Samtalet rörde sig om att cykla/åka kollektivt som alternativ till framtida bilkörning. 
Både miljörelaterade och ekonomiska aspekter kom upp. Den nyligen markant höjda taxan för 
kollektivtrafik upprörde samtliga intervjuade. Då intervjuerna gjordes strax efter ett politiskt 
maktskifte så kopplade eleverna taxeförändringen till detta, vilket gav upphov till diskussioner om 
politik, och olika politiska partiers syften med sina åtgärder.  

Diskussion fördes om hur de kommer att transportera sig när de i framtiden har både körkort och 
tillgång till bil. Hur kommer deras användande av cykel, kollektiv transport och egen bil att vara? 
Nedanstående samtalssekvens är ett exempel på hur det fortlöpte. 

 

30. Gunnar: Jag tror absolut att miljön, alltså den här debatten, har påverkat. Jag vet alltså, hur 
dåligt det är att ta bilen bara tre kilometer och så där. 

31. Thomas: Mm 

32. Gunnar: Jag skulle nog cykla och så. 

33. Reza: Jag skulle väl ta bilen, ja, kanske inte jämt, men ganska mycket. 

34. Thomas: Mm  

35. Reza: Bussarna går ju inte överallt och så där och lite långt att cykla kanske, då tar jag bilen. 

36. Marie: Ja, jag tar också bilen. Inte skulle jag cykla typ vintertid tre kilometer. Det skulle jag 
aldrig orka. 

 […] 

37. Gunnar: Det blir ju lätt så att man tänker: Ja, mina tre kilometer, hur mycket påverkar det i 
det stora hela? Det blir lätt så att man … 

38. Thomas: Mm 

39. Gunnar: Ska jag frysa hellre då? Ska det bli en halv grad varmare om hundra år? Liksom 
det… känns ju lite sådär. 

40. Thomas: Mm ...      Nej, jag förstår, tre kilometer som man kan köra själv. 

41. Gunnar: Fan liksom – alla gör det. 

42. Marie: Ja, det gör dom. 
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Man kan följa hur elevernas åsikter glider under samtalets gång: Gunnars initiala uttalande (30) att 
genom den allmänna debatten vet han hur dåligt det är att ta bilen korta sträckor, och att han därför 
avser att cykla (32), förändras snart. Marie och Reza har andra ståndpunkter som verkar påverka 
Gunnar. Senare i samtalet tycker han att det är oviktigt, för att bilkörning inte påverkar så mycket (37) 
och för att ”alla gör det” (41). Även i denna konflikt ansluter eleverna sig till likartade positioner och 
analogt med fallet med konflikten mellan det individuella ansvaret och politikernas ansvar tycker de 
att eventuella egna insatser för miljön inte är så betydelsefulla.  

Ekonomi - Blandade konflikter 

Konflikter där ekonomi är den ena faktorn kommer ofta upp i samtalen. Att både den egna ekonomin 
och samhällsekonomin kan stå i motsats till vad som bäst gynnar miljön eller forskning är en konflikt 
som eleverna är väl medvetna om. Andra områden som dyker upp där ekonomin är ena kontrahenten 
är den andra estetik, fordonsval och moral. Hur mycket får miljö och den egna bilen kosta diskuteras, 
ofta är den egna ekonomin i fokus. Man köper en snygg bil om man har råd och en miljöbil om man 
har råd och/eller styrs därtill. Konflikten mellan att ha en så billig kollektivtrafik som möjligt och att 
den ska vara lättillgänglig, i aspekter av att den går enligt  tidtabell och inte är överbelastad, kom upp i 
diskussionerna. Samtalen kommer också in i moraliska aspekter. När vi samtalar om den 
trängselavgift som man måste betala när man åker in till Stockholm innerstad, och som miljöbilar är 
befriade från, kommer eleverna i båda intervjugrupperna in på fuskande bilister. Ett exempel: 

 

43. Lisa: Men jag tror många fuskar. Man tankar inte som man ska.  

44. Fredrik: Nej, många kör på bensin. Istället för etanol. Det spelar ingen roll vad man kör på. 
Man vill slippa betala avgiften. 

45. Lisa: Precis. 

46. Thomas: Mm. Vad tycker du? 

47. Sara: Jag tror också att många fuskar. Det gäller ju att slippa betala avgift.  

48. Thomas: Vad ska man göra åt att folk fuskar? 

49. Sara: Det går ju inte att kolla hur alla tankar. Miljö… Kanske måste man ändra på reglerna 
för miljöbilar. 

50. Thomas: Hur då menar du? 

51. Sara: Ja, ändra så man bara kan tanka etanol. Annars är det ingen miljöbil. 

52. Fredrik: Men etanol… många mackar har inte ens etanol. Det blir svårt att tanka. 

53. Sara: Men det går att hitta mackar. 

54. Thomas: Tänk om etanolmacken ligger så man måste köra en halvmil extra. Vad gör man 
då?  

55. Fredrik: Tankar där. Det är nog bättre för miljön… att köra mindre, alltså. 

Samtalssekvensen handlar om att folk tankar sina bilar med bensin, trots att bilarna också kan drivas 
med etanol. Det är på grund av möjligheten att köra på etanol som bilarna inte är belagda med 
trängselavgift. Det är ett moraliskt dilemma. Kanske fuskar folk för att slippa avgiften eller är det för 
stort avstånd till en mack som har etanolpumpar? Konflikter som finns i ovanstående samtalssekvens: 
Ifrågasättande av människors (miljö)moral. Många tankar bensin i sin miljöbil som kan/bör drivas med 
etanol och slipper trängselskatt. Formulerat som frågor: Kan vi acceptera att vissa kör sin miljöbil på 
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bensin? Om det är längre till macken som har etanol är det då miljövänligare att köra på bensin i 
stället? 

I den andra gruppen ifrågasattes etanolens nytta:  

56. Reza: Sen så har jag hört att den här etanolen. De… man tjänar inte så mycket på att 
använda etanol för de krävs så mycket bränsle för att få fram den och så där. Frakta och 
hålla på, så i det stora hela så blir det inte bättre.  

57. Thomas: OK? 

58. Reza: Kom jag på. 

59. Gunnar: Nej, jag har också läst en del om det, att alltså etanolen, det kostar så mycket att 
producera  

60. Reza: Ja 

61. Gunnar: och få hit den så det blir ingen större miljövinst i det hela. 

Man tjänar inte så mycket på att använda etanol gentemot bensin på grund av etanolens produktion 
och transporter säger Reza (56). Gunnar säger ”Det [avser etanol] kostar så mycket att producera”(59) 
och ”Det blir ingen större miljövinst i det hela” (61). Det blir litet oklart om det är den ekonomiska 
nyttan eller den ekologiska nyttan som Resa och Gunnar diskuterar. Jag har tolkat det som de avser att 
man tjänar i ett miljöavseende. Den tolkningen både motsägs (59) och stöds (61) av det Gunnar säger. 
Konflikten står mellan vilket som är miljövänligare totalt sett, etanol eller bensin?  Resa grundar sin 
argumentation på något han hört (56), utan vidare analys. Gunnar har också läst en del om det (59).  

Summering av konflikter 
I samtalen identifierades femton stycken konflikter relevanta att förhålla sig till i ett perspektiv av 
hållbar utveckling. De i denna undersökning observerade konflikterna redovisas i form av DEQ:s. 

 

DEQ:s utgående från konflikter som berör ansvarsfrågor: 

• Bör de enskilda individerna eller politikerna ha det huvudsakliga ansvaret för miljörelaterade 
frågor? 

• Är det lättare att acceptera att man måste förändra det egna beteendet om politikerna inför 
motsvarande regleringar för alla? 

• Bör politiker eller marknaden styra utvecklingen? 

• Bör politiker eller forskare styra utvecklingen?   

• Bör världens regeringar samarbeta för att lösa framtidsfrågor? 

• Bör politikerna bestämma att alla bilar måste vara miljöbilar? 

 

DEQ:s utgående från konflikter som berör olika fordon och fordonsval: 

• Bör man undvika att köra bil när man ska färdas korta sträckor? 

• Är det viktigare att kollektivtrafiken är billig eller att den är bekväm? 

• Bör det byggas mer parkeringar vid pendeltågsstationerna? 
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• Hjälper det miljön om man cyklar istället för att ta bilen? 

• Bör det byggas mer cykelbanor?  

 

DEQ:s utgående från konflikter som berör etanoldrivna bilar: 

• Bör miljöbilar som drivs med etanol inte vara möjliga att köra på bensin? 

• Bör systemet för trängselskatter ändras så att det inte längre blir möjligt att slippa betala om 
man kör en etanolbil på bensin? 

• Är etanol ett miljömässigt bättre val än bensin, när man räknar in alla produktions- och 
transportkostnader?  

• Om det är längre till macken som har etanol är det då miljövänligare att köra på bensin i 
stället? 

Sammanfattning av resultatet 
1. Under elevsamtalen synliggjordes flera mellanmänskliga konflikter under 

elevsamtalen om transportmedel. Konflikterna kan kategoriseras i tre teman, som då 
kan sägas vara: Ansvar, Bekvämlighet och Ekonomi. Dessa var övergripande teman, 
det fanns variationer inom varje konflikt. 

2. Eleverna tog ställning i konflikterna. I den mån det fanns argument för 
ställningstagandena var de sällan grundade på naturvetenskapliga fakta, utan snarare 
var de grundade i den egna känslan och/eller något man hört, sett eller läst i tidningen. 
Eleverna ändrade dock med lätthet sina initiala ställningstaganden om det i gruppen 
fanns någon med avvikande åsikt i konflikten. Samtalet likriktades och det kan tolkas 
som om eleverna sökte konsensus.  

Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att öka förståelsen för hur man kan undervisa i hållbar utveckling 
genom samtal med elever i grupp om framtidsfrågor. I dessa samtal har själva processen studerats och 
fokus har lagts på de mellanmänskliga konflikter som kan identifieras däri. Undersökningen utfördes 
för att bättre förstå hur man kan använda, och möjligen underlätta för elevers samtalsprocesser för 
undervisning för hållbar utveckling.  

Studien visade att konflikterna kunde beskrivas i form av tre övergripande teman: Ansvar, 
Bekvämlighet och Ekonomi. Samtliga dessa tre teman kan man hänföra till de ekonomiska och 
ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Oavsett att det i Lundegård & Wickmans (2007) 
forskning inte ingår samtal runt transportmedel specifikt, är det ändå likartade konflikter som 
identifieras i deras och den här studiens material; intressekonflikter mellan olika relevanta aktörer. En 
DEQ som är gemensam för de här studierna är: Bör politiker eller marknaden styra utvecklingen?   
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Eleverna tog ställning i konflikterna, utan argument, eller med argument grundade i känslor eller att de 
hört eller läst att något förhöll sig på det viset. Kanske fanns det underliggande naturvetenskapliga 
resonemang bakom vad eleverna hört eller läst, men den bakgrunden diskuterades inte. Resultaten är i 
linje med vad tidigare forskning visat, nämligen att de argument som används i elevsamtal ofta är 
känslorelaterande och sällan grundade i naturvetenskapliga resonemang (Lundegård 2008, Gustavsson 
2010). Att de initiala argumenten inte är naturvetenskapliga innebär i sig inga problem, dels för att 
hållbarhetsfrågorna har fler dimensioner än de enbart naturvetenskapliga/ekologiska. Men mer för att 
alla argument är värda att beaktas. Med ett pluralistiskt perspektiv kommer fortsatta diskussioner att 
fördjupa de deltagandes kunskaper oavsett utgångspunkten för ens initiala ställningstagande. Att 
behandla eventuellt oväntade argument och ståndpunkter på likartat sätt som de förväntade kan ge 
goda pedagogiska möjligheter att utveckla ny kunskap (Orlander Arvola & Lundegård 2012). När 
elevernas idéer bejakas ökas också deras intresse för samtalen  

Initialt när en ny konflikt dök upp kunde eleverna ha skilda uppfattningar. Det framstod som att de 
påverkade varandra mycket under samtalen och inte gärna stod fasta vid olika ståndpunkter. Dock 
bytte de ståndpunkt utan att påverka varandra med rationella argument. På så vis utvecklade sig en 
likriktning där alla verkade vilja tycka likadant. Materialet för studien är för litet för några generella 
uttalanden utgående från detta, men det kan ändå vara intressant att försöka förstå orsakerna för 
elevernas handlande. Undersökningen gjordes i en bilorienterad förort där många bor på pendelavstånd 
till sina arbeten. Många pendlar med bil, så bilkörning och bilägande är vanligt. Eventuellt hade 
motsvarande samtal i en innerstadsskola visat på fler elever med olikartad uppfattning. Det kan finnas 
många anledningar till att eleverna tog likartade positioner i samtalen. Det är troligt att 
gymnasieungdomar strax under tjugo år gamla inte vill sticka ut med udda åsikter. Den normerande 
miljöundervisning de tillgodogjorts under sin skoltid bör också kunna ge upphov till samma 
förhållningssätt hos eleverna. De kan uppleva att man i skolan söker ”det rätta svaret”, kanske hade en 
intervju utanför skolan kunnat ge ett något annorlunda resultat. Vidare framstod det som om 
dominanta personer i grupperna påverkade de övriga.  

Studiens två frågeställningar är av olika karaktär. Vad gäller reliabilitet och validitet kan den bara 
bedömas vad gäller den första frågeställningen om vilka konflikter som finns i elevers diskussioner om 
transportmedel. För få elever deltog i studien för att man ska kunna dra några generella slutsatser. De 
konflikter som fanns i samtalet kan sägas vara relativt representativa vid diskussioner om 
transportmedel, men diskussioner med andra elever, eller med samma elever vid andra tillfällen skulle 
troligen ge andra resultat. Ett exempel är tidningsartikeln direkt styrde in samtalen på trängselskatten, 
en fråga som just vid det tillfället var i fokus i debatten. Reliabiliteten är därför låg, men de konflikter 
som uppmärksammas kan dock sägas vara ett representativt urval för den platsen och den tiden.  

Vad gäller elevers ställningstaganden kan varje gruppsamtal sägas vara unikt. Intervjuaren kan inte  
styra samtalet, men det är ju inte heller syftet när man ska titta på samtalsprocessen och de  
ställningstaganden som eleverna förmodades göra. Diskussionerna är ett socialt samspel mellan 
eleverna, men också mellan den som intervjuar och eleverna. Deras ställningstaganden, skulle kanske 
bli annorlunda vid ett annat intervjutillfälle, med en annan intervjuare eller om de intervjuats på en 
plats utanför skolan. Det är troligt att jag genom mina frågor, respons och uttalanden har påverkat 
eleverna (Kvale 1997). Deras ställningstaganden är deras egna och representerar inga andra.  
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I den konkretisering av samtalsprocessen som introducerades i inledningen, se nedan, skulle man 
kunna säga att eleverna i studiens samtal ofta befinner sig i den första ställningstagande fasen.  

Samtal ⇒ Värderingar ⇒ Konflikt ⇒ Ställningstaganden ⇒ (DEQ) ⇒ Rationell diskussion ⇒ 
Fortsatta ställningstaganden 

De didaktiska konsekvenserna som man, trots studiens lilla underlag, kan peka på är att genom att låta 
eleverna fokusera på DEQ kanske skulle kunna komma vidare i sina diskussioner. Studien var en 
intervjusituation och eleverna förde, kanske på grund av detta, aldrig några rationella diskussioner. I 
en tänkt klassrumssituation med gruppdiskussioner runt framtidsfrågor skulle troligen liknande 
intressekonflikter uppmärksammas i många grupper. Läraren har en viktig uppgift att hjälpa eleverna 
att komma vidare i resonemangen, utan att själv delta i samtalen (Gustavsson 2010). Läraren kan 
stödja eleverna i diskussionerna genom att konkretisera konflikter med hjälp av DEQ:s och därifrån 
kan eleverna hamna i mer kunskapsutvecklande rationella diskussioner (Lundegård &Wickman 2007).  
Ett exempel från denna studie kan till exempel vara när etanol som alternativ till bensin ifrågasätts. 
Man skulle kunna förvänta sig att få invändningar från gruppen på Rezas ifrågasätter etanolens nytta 
gentemot bensin, eftersom det kan vara ett kontroversiellt påstående. Den ”officiella sanningen” och 
normen, är ju att etanol är miljömässigt bättre än bensin. Dock fick Reza medhåll av Gunnar, och 
Marie invände inte mot det, så inte heller den här gången blev det några motsatta ståndpunkter i 
gruppen. Dock visade det på kritiska elever, som ifrågasätter normer, vilket ju är ett av målen för 
undervisning för hållbar utveckling! Eftersom det är ett ifrågasättande av den rådande diskursen är det 
ett bra tillfälle att söka efter vidare argument och gå vidare i diskussionen.  Det finns ett val – låt 
eleven ta ställning. För att ta ställning behövs ofta mer fakta. Det egenupplevda behovet av fakta 
skapar bra inlärningssituationer. De observerade konflikterna i studien ger en utgångspunkt för att ta 
reda på mer fakta, att fördjupa sig. En bra utgångspunkt är de intressekonflikter eleverna själva 
identifierar och tar initiativet till att synliggöra, även om de är kontroversiella (Lundegård & Wickman 
2007). Genom att fokusera på de konflikterna behöver eleverna hitta nya argument och utveckla sina 
ståndpunkter, och kanske hittar man också andra närliggande konflikter. Och så kan den rationella 
processen fortsätta. Elever generellt, och de i den här studien, behöver träna på att ta ställning, och stå 
för den! De elever som studien omfattar hade enligt undervisande kemilärare fått ”blandad” 
miljöundervisning. De hade fått delvis faktabaserad undervisning, normerande undervisning och 
undervisning för hållbar utveckling.  

Slutligen, i studiens samtal hamnade eleverna upprepade gånger i konsensus, vilket i sig inte behöver 
vara negativt. Att utan verkliga argument ge upp sin position i en diskussion är dock en svaghet. Det är 
rimligt att anta att en undervisning som innehåller värderingsövningar vore ett bra sätt att träna på att 
ta ställning. I värderingsövningar kan man träna både att ta ställning och stå för den med egna 
argument. Genom att elever får anta olika identiteter är rollspel ett annat hjälpmedel som är väl ägnat 
för att träna sig på att utveckla argument och ståndpunkter (Lundegård 2007). Värderingsövningar, 
rollspel liksom friare tematiska gruppsamtal, med fokus på de mellanmänskliga konflikterna, har 
samtliga förutsättningar att skapa undervisningssituationer som leder bort från ”rätt och fel-tänkande” 
och mot friheten för elever att aktivt tänka olika och stå upp för sina åsikter. Genom detta kan elever 
erövra handlingskompetens och egenmakt, faktorer viktiga för att utveckla de demokratiska 
medborgare som främjar en hållbar utveckling. 



17 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatt forskning skulle kunna bedrivas genom att gå djupare in i samtalsprocesser genom att till 
exempel låta samtalsgrupperna bli något större och/eller låta samtalen ta längre tid. Man kan försöka 
direkt studera de effekter som DEQ:s ger. Ett annat perspektiv vore att göra liknande undersökningar 
och jämföra utfall mellan elever som kan sägas vara utbildade för hållbar utveckling med sådana som 
fått mer konventionell miljöundervisning.  
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