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Abstract

The cognitive models that research on conceptual change has generated have
been the subject of criticism, suggesting that these reflect an unrealistic view
of learning as an overly “cold” and isolated process. Accordingly, representatives of this criticism suggest that research on conceptual change should
investigate to what extent the cold cognition relates to “warm” affective
constructs. In the present thesis, the warmth is not considered as prior to
conceptual change, but is inferred from the very process of conceptual
change itself. The aim is to investigate and describe how this warmth – in
terms of normativity – is expressed in conceptual change and how individuals, in these processes, emerge as subjects in their interchange with the environment. This is done by exploring what students do when they make meaning of gender and nation in interviews and exam papers. The results show
that the students mainly relate to two different norm-systems, including six
normative aspects of conceptual change. The first system includes the goal
to challenge or emancipate, the means to problematize, and engagement in
the interviews or exams. Furthermore, it includes critical theory as an ideal,
social structures and power as values, and me as a social being and actions
as part of a tradition as what to make meaning of. The second system includes the goal to preserve, the means to claim how it “is”, and engagement
in the interviews or exams. Furthermore, it includes psychological/biological
reductionism as an ideal, essences and a natural order as values, and me as
an individual and actions as an outcome of intentions as what to make meaning of. By understanding what the students do as interfering with these normative aspects, it becomes possible to understand them as negotiating norms
that are brought to the fore. With this, “coldness” appears to be a misleading
epithet of conceptual change.
Keywords: Warm conceptual change, normativity, contextualization, intentional analysis, gender, nation, upper secondary school students, university
students.

Förord

Ingen skriver en avhandling ensam. Därför vill jag tacka flera personer som
på ett eller annat vis har gjort det möjligt för mig att skriva denna avhandling.
Till att börja med vill jag tacka mina båda huvudhandledare: Ola Halldén
och Max Scheja. Jo, faktum är att jag har haft turen att ha två huvudhandledare. Då jag som nyantagen till forskarutbildningen träffade Ola för första
gången sa han med allvarlig ton – men med en antydan till förtjusning – att
forskning är en grym lek. Han tycktes också leva efter denna devis. Likt en
gammal kamphund kunde han lukta sig till oklarheter på seminarier och
konferenser och innan någon riktigt hann förstå vad som var på gång hade
han låst käkarna runt strupen på sina meningsmotståndare. Ja, jag kan förstå
att det kanske kan låta som en skräckupplevelse att ägna fyra års avhandlingsarbete under tillsyn av Ola, men jag kan försäkra dig om att upplevelsen
har varit precis den motsatta. Det visade sig nämligen inte vara det grymma i
leken som driver Ola, utan snarare förtjusningen: en näst intill outtömlig
förtjusning över att försöka förstå. Att inleda ett meningsutbyte med Ola har
varit som att plötsligt sugas in i en tornado.
Det visade sig snart att även Max tycktes dela samma outtömliga förtjusning över att försöka förstå. Det har hänt att jag har stigit över tröskeln till
Kaffeverket vid S:t Eriksplan för ett handledningsmöte med Max och känt
att jag inte har haft med mig någonting annat än oreda; sådan där oreda som
till och med får inälvorna att kännas som en oreda. Men, Max har en närmast
övernaturlig förmåga att vrida allt till det positiva. Därför har jag kommer ut
igen från Kaffeverket och tänkt att vad fantastiskt bra att jag har hittat oreda
i mitt avhandlingsarbete – det är ju precis den som jag kan reda ut. Att inleda
ett meningsutbyte med Max har varit som att plötsligt vara ute ur en tornado.
Tack, Ola och Max, för att ni har fått mig att upptäcka tjusningen i att försöka förstå; igen och igen och igen.
Jag vill vidare tacka alla medlemmar i forskargruppen Research on conceptual development (RCD). Linda Murstedt förtjänar ett särskilt tack. Det är
med ett leende jag kommer att minnas vår resa med den gemensamma artikeln – och även de sanslösa förberedelserna inför presentationen i Exeter.
Tack också, Caroline Ignell, för stödet på konferenserna och för alla diskussioner om hur värderingar och normer kan förstås utifrån ett begreppsbildningsperspektiv. Tack, Liza Haglund, Åsa Larsson, Karin Ehrlén, Cecilia
Lundholm, Gunilla Petersson, och tack, Anna Bonnevier, Ann Kylén, Fika

Mwakabungu, Li Sternäng, Diana Garavito Bermúdez, Olga Hultén och
Sofie Wennström för att jag har fått diskutera begreppsbildning, intentionell
analys och, inte minst, mina papper med er. Er hjälp har varit ovärderlig.
Jag vill även tacka alla på doktorandseminariet på Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam). Förutom Linda och Caroline
har jag haft förmånen att diskutera lärande i samhällsvetenskaperna med
Maria Öhrstedt, Corrado Matta, Ann Sofie Jägerskog, Jannete Hentati och
Pontus Hennerdal. Jag hoppas att våra vägar kommer att korsas även i framtiden.
Under forskarutbildningen har jag haft två ”läsgrupper” där forskare utanför mitt eget fält har fått granska mina texter. Jag drog en vinstlott och fick
diskutera mitt avhandlingsarbete med Jon Ohlsson och Boel Englund.
Kanske lät jag tjurskallig under våra diskussioner, men jag har tagit era
kommentarer på största allvar. Tack!
I avhandlingsarbetets absoluta slutskede korrekturläste och kommenterade
Wolfram Trostek kappan. Tack för att du gjorde mig uppmärksam på sådant
som var osynligt för mina ögon. Tack också för att du var beredd att låna ut
pengar till mig efter det att Ola vid vårt första möte uppskattat att doktorandlönen väl låg på omkring 14 000 kr i månaden .
Jag vill tacka Eva Olsson och Christina Edelbring för att ni har upprätthållit en struktur på institutionen som har gjort det möjligt för mig att kunna
fokusera på min forskarutbildning. Har ni inga svar finns inga svar.
Slutligen vill jag understryka att för mig har forskarutbildningen inte bara
handlat om att tillägna mig en forskarkompetens och skriva en avhandling,
utan också om att utvecklas i min roll som lärare på universitetet. Jag vill
därför också ta tillfället och tacka Gunilla Petersson, Ulrika Bennerstedt,
Petra Roll Bennet, Margareta Aspán, Lena Geijer, Susanne Andersson och
Camilla Thunborg för att ni på ett eller annat sätt har hjälpt mig och inspirerat mig i detta.

Jonas von Reybekiel Trostek,
Nacka, oktober 2014
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Att beskriva begreppsbildning i en individkonstruktivistisk tolkningstradition

Under flera decennier gjorde Piaget en omfattande mängd teoretiska och
experimentella studier av barns intellektuella utveckling. På basis av dessa
studier beskrev Piaget intellektuell utveckling som kvalitativa förändringar i
mentala strukturer. Sådana kvalitativa förändringar refererade han till som
reorganiseringar av mentala element – scheman – vilka relaterar till klasser
av liknande handlingssekvenser (t.ex. Piaget, 1936/1953). Organiseringen
antog han vara ”total” (ibid, s. 19) i den meningen att varje schema relaterar
till andra scheman och att en förändring i en struktur inbegriper det att individen aktivt skapar nya relationer mellan scheman.
Enligt Piaget sker inte intellektuell utveckling i ett vakuum utan är beroende av ytterligare en aspekt som är oskiljbar från organiseringen: att individen är i konstant relation till och anpassar sig (eng. ”adapt”) till den omgivande fysiska och sociala miljön. Anpassningen innebär ett ökat utbyte med
omgivningen (ibid, s. 17), vilket gör det möjligt för individen att genom
handling interagera med de korresponderande element (ibid, s. 17) som
framträder som mönster eller regelbundenheter. Dessa element kan röra sig
om såväl naturliga objekt och lagar (t.ex. Piaget, 1929/2007; 1937/1955),
som komplexa sociala spel och kulturella mönster (t.ex. Piaget, 1950/2001,
kap 6).
Piaget förstod anpassning till omgivningen som två olika processer i samspel: assimilation och ackommodation. Assimilation syftar på individens
tolkning av omgivningen med utgångspunkt i den befintliga förståelsen.
Denna process inkluderar med andra ord en relation mellan korresponderande element i den omgivande miljön och individens mentala scheman.
Som nämndes är denna relation konstant, eller som Piaget uttryckte det ”a
basic fact of psychic life” (Piaget 1936/1953, s. 55). För att förstå hur individen också kan utveckla nya sätt att interagera med omgivningen blir det
nödvändigt att vidare fokusera på den andra processen i anpassningen, d.v.s.
på ackommodation. Utöver det att assimilera till en struktur kan då sägas att
anpassning inbegriper en ackommodation av strukturer. Om ett schema inte
ger det förväntade eller önskvärda utbytet med omgivningen kan individen
alltså assimilera till nya ackommoderade scheman och därmed urskilja nya
mönster eller regelbundenheter.
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Samspelet mellan assimilation och ackommodation skulle möjligen kunna
förstås som mekaniskt om det inte vore för en fundamental komponent i
Piagets teori om intellektuell utveckling: idén om jämviktssträvan – eller
ekvilibrium – mellan assimilation och ackommodation (t.ex. ibid). Begreppet
ekvilibrium pekar mot att det för individen finns en ideal organisering av
scheman – och detta ideal står i relation till individens utbyte med omgivningen. Enligt Piaget inbegriper jämviktsprocessen sannolikt fyra olika kognitiva steg (t.ex. Flavell, 1963, kap 7). Dessa steg kan illustreras med ett
exempel: ett barn som gör figurer av trolldeg och nu tänker att den oformliga
massan ska bli en orm. Som ett första steg i jämviktsprocessen uppmärksammar då barnet ett karaktärsdrag hos ormen, t.ex. dess längd. Ju mer barnet rullar ormen fram och tillbaka på bordet, desto mer orm blir det – den
blir längre och längre. I steg två uppmärksammar barnet istället ett annat
karaktärsdrag hos ormen, låt säga dess tjocklek. I och med detta släpper barnet uppmärksamheten från ormens längd och fokuserar nu enbart på ormens
tjocklek. Om barnet nu fortsätter att rulla ormen får detta till följd att ju mer
barnet rullar ormen, desto mindre orm blir det – den blir tunnare och tunnare.
I ett tredje steg i jämviktsprocessen rullar barnet ormen och uppmärksammar
både dess längd och dess tjocklek. I detta steg upplevs observationen av och
jämförelsen mellan karaktärsdragen som en konflikt eftersom det tycks bli
både mer och mindre orm samtidigt. I ett fjärde och sista steg ser dock barnet
ett meningsfullt mönster mellan ormens längd och tjocklek: om ormen blir
längre så blir den också tunnare (och vice versa). Massan, eller ”mängden
orm”, tycks därmed vara densamma oavsett hur mycket barnet rullar ormen
på bordet. I och med att barnet har skapat en relation mellan ormens längd
och tjocklek har det också skapat en ”bättre” struktur än tidigare.
I spåren av Piagets studier har det vuxit fram en individkonstruktivistisk
tolkningstradition med ett intresse att förstå och beskriva individers begreppsliga lärande – detta med utgångspunkt i begrepp som refererar till
mentala entiteter. Studier inom denna tradition har på senare tid refereras till
som forskning om begreppsbildning (eng. ”conceptual change”, för en översikt, se Vosniadou, 2013). Denna avhandling ska förstås som ett bidrag till
detta forskningsfält. Den resterande delen av detta introducerande kapitel
syftar därför till att ringa in ett specifikt problemområde inom detta fält och
därmed förhoppningsvis också till att visa på i vilket avseende avhandlingen
ska kunna förstås som ett bidrag.

Tillstånd, variation och övergång i begreppsbildning
I början på 60-talet urskilde Kessen (1962) tre olika dimensioner i den kognitiva psykologin om barns intellektuella utveckling. Dessa dimensioner får
här fungera som utgångspunkt för att nyansera forskningsintresset för begreppsbildning.
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En första dimension i den kognitiva psykologin refererar Kessen till som
tillståndets psykologi (ibid, s. 73ff). Denna dimension handlar i forskningen
om begreppsbildning om att vid en given tidpunkt generalisera och beskriva
hur individer förstår ett visst vetenskapligt begrepp. Detta forskningsintresse
inbegriper ofta en segmentering i stadier eller utvecklingssteg där tillståndets
karaktärsdrag relateras till exempelvis ett visst åldersspann (t.ex. sjuåringar)
eller en viss fas i en utbildning (t.ex. förskolebarn eller högskolestudenter).
En andra dimension som Kessen urskilde refereras till som psykologin om
individuella skillnader inom ett stadium (ibid). Denna inbegriper ett intresse
att särskilja individuella variationer inom ett och samma stadium eller utvecklingssteg. Det som generaliseras handlar med andra ord om i vilka avseenden exempelvis förskolebarns förståelse varierar.
Den forskning som syftar till att undersöka psykologiska tillstånd
och/eller individuella variationer hos individer med eller i dessa tillstånd kan
sägas ge uttryck för Piagets intresse att förstå och beskriva individers förståelse i sin egen rätt (se t.ex. Piaget, 1929/2007). Ett sådant intresse kan också
särskiljas från intresset att fastställa i vilken utsträckning individer har en
korrekt eller felaktig förståelse i jämförelse med vetenskapliga teorier och
begrepp. Driver och Easley (1978) tog fasta på en sådan distinktion när de
argumenterade för att då skolelever svarar fel i ett undervisningssammanhang så är detta, snarare än ett uttryck för deras missuppfattningar, ett uttryck för deras alternativa referensramar, d.v.s. för andra referensramar än
de som läraren tänkt sig. I en beskrivning av forskningen om begreppsbildning blir distinktion mellan alternativa referensramar och missuppfattningar
också klargörande eftersom den är graverande för vilka forskningsfrågor
som formuleras och riktas mot tillståndens och variationernas psykologi. I
detta avseende syftar den forskning om begreppsbildning som följer i Piagets
fotspår till att besvara frågor om vad individer förstår, snarare än frågor om
huruvida och hur mycket individer förstår. Driver och Easleys (1978) artikel
har också följts av en betydande mängd studier som undersöker just det kvalitativa innehållet i alternativa referensramar (se bibliografi över 8400 publikationer i Duit, 2009).
En tredje dimension i den kognitiva psykologin som Kessen (1962, s.
73ff) urskilde refereras till som övergångens psykologi (eng. ”psychology of
transition”). Denna dimension handlar om att beskriva den mentala aktivitet
som möjliggör att en individ övergår från ett tillstånd till ett annat. Med
andra ord inbegriper denna dimension det fenomen Piaget (1936/1953) ville
förklara med begrepp som organisering och anpassning. Fyra år efter det att
Driver och Easleys artikel publicerats beskrev Posner, Strike, Hewson och
Gertzog (1982) övergångens psykologi som begreppsbildning med utgångspunkt i just alternativa referensramar. Enligt deras modell måste fyra villkor
vara uppfyllda. Det första är att individen måste vara missnöjd (eng. ”dissatisfied”) med sin befintliga förståelse av ett fenomen. Missnöjdheten följer
av att individen uppfattar anomalier hos fenomenet och att förståelsen där14

med upplevs som otillräcklig. Det andra villkoret är att ett annat sätt att förstå fenomenet upplevs vara begripligt (eng. ”intelligible”). Det tredje är att
individen upplever att detta nya sätt att förstå fenomenet är ett rimligt (eng.
”plausible”) alternativ. Det fjärde villkoret är slutligen att den nya förståelsen också upplevs som fruktbar i meningen att den gör det möjligt att urskilja regelbundenheter i det som tidigare uppfattade som anomalier.

”Beyond cold conceptual change” – kritik från psykologin
De kognitiva modeller som forskningen om begreppsbildning har genererat
har inte stått utan kritik. I en inflytelserik artikel med titeln Beyond Cold
Conceptual Change: The Role of Motivational Beliefs and Classroom
Contextual Factors in the Process of Conceptual Change argumenterar Pintrich, Marx och Boyle (1993) för att teorier om individers begreppsbildning
inte enbart bör fokusera på ”kalla” kognitiva komponenter. Som exempel på
teori som ensidigt fokuserar på sådana kalla kognitiva komponenter nämner
Pintrich med kollegor (ibid) de villkor för begreppsbildning som formulerades av Posner och kollegor (1982). Argumentet som presenteras mot sådana
teorier är att de skulle spegla en orealistisk syn på studenter som känslokalla
och alltför rationella i sin strävan efter ny kunskap. Den andra komponent
som teorier om begreppsbildning därför bör inkludera är olika s.k. motivationsfaktorer. Dessa faktorer antas vara de ”varma” mentala representationer
som på ett eller annat sätt förklarar studenters begreppsbildning. De varma
representationer som Pintrich med kollegor (ibid) föreslår att forskningen om
begreppsbildning bör undersöka närmare är studenternas mål med sitt lärande, deras värderingar rörande nyttan med ett undervisningsstoff, deras
föreställningar om den egna förmågan att tillgodogöra sig undervisningen,
samt deras föreställningar om i vilken utsträckning de kan tillmötesgå de
krav som omgivningen ställer.
Genom att anta att det finns ett samband mellan kalla och varma komponenter säger sig Pintrich med kollegor (ibid) konstruera ett ramverk för framtida forskning om begreppsbildning. Artikeln har också kommit att ses som
startskottet på en varm trend i begreppsbildningsforskningen (Sinatra, 2005;
se översikt i Sinatra & Mason, 2013), där en rad olika varma representationer undersöks i relation till begreppsbildning. Exempel på sådana varma representationer är emotioner (t.ex. Linnenbrink & Pintrich, 2004; Pekrun,
Goetz, Titz & Perry, 2002), föreställningar om vad kunskap är (eng.
”epistemological beliefs”, t.ex. Hatano & Inagaki, 2003; Mason, 2000; Mason & Gava, 2007; Mason, Gava & Boldrin, 2008) och studenternas intresse
för ett undervisningsämne (eng. ”topic interest”, t.ex. Boscolo & Mason,
2003; Mason & Boscolo, 2004).
De empiriska studier som prövar i vilken utsträckning varma representationer orsakar eller korrelerar med begreppsbildning baseras i regel på för15

och eftermätningar genom enkäter (se dock undantag, Lundholm, 2003; Österlind, 2006). Ett exempel är en studie i vilken Mason och kollegor (2008)
bl.a. låter skolelever läsa texter om ljus (fysik) och därefter svara på en rad
kortsvarsfrågor som rör dessa texter. Elevernas svar kodas enligt ett poängsystem (0-2) baserat på ”their degree of correctness and completeness” (ibid,
s. 297). Eleverna får också skatta sitt intresse för ämnet på en graderad skala
där den ena änden är ”not at all” och den andra är ”much”. Ett annat exempel
är en studie i vilken Sinatra, Southerland, McConaughy och Demastes
(2003) bl.a. låter collegestudenter svara på frågor om evolutionsläran genom
att kryssa för olika givna svarsalternativ (eng. ”multiple choice test”). Studenterna får också svara på frågor som handlar om i vilken utsträckning de
accepterar evolutionsläran eller inte genom att placera ett kryss på en ograderad skala där den ena änden är ”not credible” och den andra är ”very credible”. Genom att mäta kryssets placering med linjal får det ett värde mellan
1 och 150. Båda dessa studier har det gemensamt att resultaten visar i vilken
utsträckning det finns ett samband mellan höga och/eller låga värden i de
olika mätningarna.
De slutsatser som dras i forskningen om varm begreppsbildning formuleras i regel i termer av att de varma faktorerna i någon utsträckning förklarar
begreppsbildning. Exempelvis föreslår Pintrich och kollegor (1993, s. 167)
att motivationsfaktorer kan ”facilitate or hinder conceptual change”. Pekrun,
Goetz, Titz och Perry (2002, s. 102) föreslår att emotioner som är en reaktion på undervisningen ”relate significantly to students’ learning”. Rickinson,
Lundholm och Hopwood (2009, s. 52) föreslår att ”values (as well as
knowledge) of nature create obstacles in the students’ coming to understand
key concepts and theories in the discipline.” En strävan efter att slå fast den
här typen av samband mellan kalla och varma komponenter kan därmed
sägas inbegripa vad som har refererats till som en kausal syn på begreppsbildning (Halldén, et al., 2013, s. 78). Med en sådan syn på begreppsbildning
framträder den lärande individen som ett system av korrelationer och orsakssamband mellan olika faktorer. Med en sådan syn förstås också progression i
forskning om begreppsbildning som att den med allt större tillförlitlighet ska
kunna redogöra för vilka variabler som är signifikanta och hur dessa variabler interagerar med varandra (t.ex. Mason, 2007; Mason et al., 2008; Sinatra
& Mason, 2013).

Avhandlingen och dess problemområde
Denna avhandling har som syfte att bidra till en ökad förståelse för övergångens psykologi i individers begreppsbildning genom att specifikt undersöka ”varma” aspekter av en sådan process. Till skillnad från tidigare forskning om varm begreppsbildning tar denna avhandling sin utgångspunkt i det
som ovan har beskrivits som en individkonstruktivistisk tolkningstradition,
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med rötterna i Piagets idéarv. Fokus riktas därmed åter mot den till synes
”kalla” kognitionen och det ”varma” kommer att förstås som normativa
aspekter av det individer gör då de skapar mening. Med denna utgångspunkt
undersöks empiriskt vilka normativa aspekter som kommer till uttryck då
gymnasieelever och universitetsstudenter skapar mening om två samhällsvetenskapliga begrepp: genus och nation. Utifrån antagandet att detta meningsskapande sker i ett ömsesidigt utbyte med omgivningen (Piaget 1936/1953)
undersöks också hur eleverna och studenterna framträder som ett aktivt subjekt i detta utbyte. Med andra ord undersöks alltså hur eleverna och studenterna framträder som individer med egna syften och mål med sitt lärande (jfr
Pintrich et al., 1993).
Avhandlingen baseras på tre separata artiklar. Därtill syftar denna sammanfattande ”kappa” till att klargöra och diskuterara hur dessa artiklar kan
förstås i relation till varandra. Med ett sådant helhetsperspektiv syftar kappan
därmed också till att bidra till en fördjupad förståelse av de resultat som presenteras i respektive artikel.
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Begreppsbildning som kontextualisering

I denna avhandling förstås individers begreppsbildning som kontextualisering (Halldén, 1999; Halldén et al., 2013). Detta innebär att individer relaterar det de vill förstå till strukturer av redan tillägnade idéer. Dessa strukturer utgör meningssammanhang i vilka karaktärsdrag i omgivningen framträder som meningsfulla. Fortsättningsvis kommer sådana meningssammanhang refereras till som tolkningskontexter (eng. ”contexts for interpretation”,
Caravita & Halldén, 1994; Larsson & Halldén, 2010).
Som tidigare påpekats (Pettersson & Scheja, 2008) konnoterar kontextbegreppet inte sällan de fysiska och sociokulturella sammanhang i vilka individen befinner sig, exempelvis i termer av artefakter eller symboler och begrepp (t.ex. Ivarsson, Schoultz & Säljö, 2002). Det kan därför vara värt att
understryka att tolkningskontexter här också inbegriper mentala meningssammanhang. Alltså, på samma sätt som Piaget (1936/1953) tänkte sig att
individer assimilerar till scheman så antas här kontextualiseringar inbegripa
tolkningsakter som sker mot bakgrund av mentala tolkningskontexter. Vidare, på samma sätt som Piaget (ibid) tänkte sig att intellektuell utveckling
inbegriper ett ”utbyte” med korresponderande element i omgivningen så
antas här kontextualiseringar inbegripa det att individer relaterar mentala
tolkningskontexter till de fysiska och sociokulturella sammanhang i vilka de
befinner sig. Kort och gott kan alltså kontextualiseringar sägas inbegripa det
att relatera mentala tolkningskontexter till dess korresponderande element
(ibid) i omgivningen.
Larsson och Halldén (2010) urskiljer olika dimensioner i tolkningskontexter. En sådan dimension är en begreppslig kontext (eng. ”conceptional
context”), vilken inbegriper en struktur av idiosynkratiska idéer om vissa
karaktärsdrag i världen. I den formella utbildningen finns på motsvarande
sätt vetenskapliga kontexter (eng. ”conceptual contexts”), d.v.s. olika vetenskapliga teorier och paradigm som utgör en bakgrund mot vilken objekt och
fenomen kan förstås. Tre olika nivåer i begreppsliga och vetenskapliga kontexter har urskilts (Caravita & Halldén, 1994; Tiberghien, 1994). En sådan
nivå inbegriper föreställningar om eller begrepp som refererar till vissa framträdande karaktärsdrag i världen, som vissa objekt eller processer. En andra
nivå är de framträdande karaktärsdragen i sig, vilka har refererats till som en
empirisk eller praktisk kontext (Caravita & Halldén, 1994). Föreställningar
och begrepp är i sin tur del av övergripande perspektiv, vilka utgör en tredje
metanivå (ibid). I vetenskapliga kontexter kan metanivån sägas inbegripa
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paradigm och generella förklaringsprinciper, medan den i begreppsliga kontexter kan sägas inbegripa föreställningar om föreställningar.
En annan dimension av tolkningskontexter som Larsson och Halldén urskiljer är en tillämpbarhetskontext (eng. ”context for applicability”), vilken
inbegriper idéer om vad det är som ska förstås, förklaras eller manipuleras
för att överensstämma med vissa ideal. Tidigare forskning har i detta avseende visat hur elevers sätt att lösa skoluppgifter skiljer sig från det läraren
avser (t.ex. Halldén, 1999; Wistedt, 1994). Ytterligare en dimension av tolkningskontexter är en sociokulturell kontext, vilken inbegriper normer i den
aktuella situationen. De korresponderande elementen är i det här fallet mellanmänskliga fenomen som exempelvis kan beskrivas i termer av sociala
strukturer, kulturer och subkulturer.
Utöver dessa ovan nämna dimensioner av tolkningskontexter refererar
Lundholm (2003) till en värderande kontext, i vilken ett undervisningsstoff
relateras till värdeomdömen som exempelvis bra och dåligt eller relevant
och irrelevant. Den värderande kontexten särskiljs från en deskriptiv kontext,
vilken exempelvis rymmer naturvetenskapliga teorier och begrepp (ibid, s.
123).
Sammanfattningsvis kan sägas att begreppsbildning som kontextualisering inbegriper det att relatera olika dimensioner av tolkningskontexter till
varandra (t.ex. Larsson, 2013). Ur ett längre perspektiv inbegriper också
begreppsbildning det att utvidga repertoaren av tolkningskontexter. Övergångens psykologi förstås därmed inte som en linjär process där ”naiva”
idéer elimineras till förmån för mer vetenskapligt korrekta idéer (jfr Posner
et al., 1982). Tvärtom möjliggör en differentiering av nya tolkningskontexter
att individer kan pendla mellan olika tolkningskontexter beroende av situation och därmed förstå världen utifrån olika perspektiv (Caravita & Halldén,
1994; Solomon, 1983; Taber, 2000). Det bör alltså understrykas att termen
övergång (Kessen, 1962) här får en betydelse som visserligen inbegriper en
kognitiv förändringsprocess, men inte nödvändigtvis det att ”överge”.

Handlingar som normativa
I en individkonstruktivistisk tolkningstradition ses den meningsskapande
individen som ett subjekt och kunskap som någonting som aktivt konstrueras
av detta subjekt (t.ex. von Glasersfeld, 1988; 1995). I detta avseende skulle
en motsatt utgångspunkt innebära att individen passivt tar emot och absorberar kunskap från sin omgivning. Utifrån dessa två olika utgångspunkter kan
övergångens psykologi därmed sägas vara präglad, antingen av vad individen gör, d.v.s. av hur individen handlar när denne övergår från ett tillstånd
till ett annat, eller av vad som händer i individen under en övergång. På en
skala där dessa två utgångspunkter utgör ytterligheter argumenterar Phillips
(1995) för att det är rimligt att tänka sig en gräns för hur passiv en individ
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kan antas vara med utgångspunkt i just en individkonstruktivistisk teori om
begreppsbildning. Vid någon punkt på skalan förlorar alltså individen sin
status som subjekt och andra krafter antas istället förklara begreppsbildning.
I denna avhandling förstås individers handlingar som intentionella
(Halldén, 1999; Halldén et al., 2013) och kontextualiseringar antas vara ett
uttryck för det individerna avser att åstadkomma i situationen. Intentionalitet
förstås då inte som ett psykologiskt tillstånd som uppträder och kan mätas
under vissa omständigheter (jfr Sinatra & Pintrich, 2003). Snarare handlar
det, för att låna Janssons (1975, s. 42) ord, om att förstå
intentionaliteten som avhängig ett visst psykologiskt perspektiv, nämligen ett,
där människan framträder som subjekt. Detta innebär att intentionalitet inte är
en psykologisk egenskap bland många, ett ”basic trait”, en kognitiv funktion
etc. I ett objektifierande perspektiv har intentionalitet ingen framträdelseform, oavsett hur fingraderad måttstock forskaren använder. Läggs ett subjektperspektiv på människan kommer alla hennes handlingar att förstås utifrån grundantagandet att de är intentionella. Inte heller i detta perspektiv
kommer alltså intentionaliteten att framträda ”som ting” utan som det perspektiv i vilket tingen framträder.

Handlingens intentionella karaktär inbegriper alltså att kontextualiseringar är
uttryck för praktiska överväganden av aktiva, handlande subjekt (jfr von
Glasarsfeldt, 1988; 1995). Därmed tillskrivs också den handlande individen
det normativa omdömet att denne bör utföra handlingen (jfr Anscombe,
1963; Schueler, 2003), d.v.s. att handlingen är ett uttryck för ideal och värden som på ett eller annat vis har positiva konnotationer för individen. Dessa
ideal och värden antas här också stå i relation till de mål individen har, d.v.s.
till det utbyte individen vill ha med omgivningen, samt till de medel som
individen tänker sig är lämpliga för att nå målet (jfr Piaget, 1936/1953).
Då individen ger uttryck för ideal, värden, mål och medel i interaktionen
med omgivningen antas handlingarna också ha en normativ karaktär. I avhandlingen görs en distinktion mellan två olika typer av normer som antas
finnas inbegripna i individers kontextualiseringar. Den ena typen är normer
för varande (eng. ”norms for being”, Moore, 1922 § 14; von Wright, 1963).
Dessa normer definierar vad som bör vara, d.v.s. vad som är bra eller rätt
egenskaper eller karaktärsdrag. En förutsättning för att sådana normer ska
komma till uttryck är att individer har förmågan att välja mellan olika ”varanden”. Tidigare forskning om begreppsbildning antar också att individer
har sådana förutsättningar. I Posner och kollegors (1982) beskrivning av
övergångens psykologi väljer individen att övergå till en ny föreställning om
den bedöms vara mer fruktbar än den befintliga och i och med detta är den
befintliga föreställningen också uttjänt. I detta avseende tycks övergångens
psykologi förstås som en linjär process där valet att övergå från en föreställning till en annan är oåterkalleligt. I andra studier har en sådan linjäritet ifrå20

gasatts på empirisk grund. Exempelvis visar Solomon (1983) i en tidig studie
hur 14- och 15-åringar förstår begreppet energi i olika samexisterande
tankedomäner. Solomon urskiljer två olika sådana domäner, där den ena
inbegriper vardagsföreställningar och den andra vetenskapliga förklaringar.
En av slutsatserna som dras är att lärande därmed inbegriper det att diskriminera och röra sig mellan dessa olika tankedomäner (ibid, s. 58). Solomon
adresserar inte explicit frågor om intentionalitet, men om det att röra sig
mellan tankedomäner förstås som ett uttryck för praktiska överväganden av
ett aktivt, handlande subjekt (jfr von Glasarsfeldt, 1988; 1995) kan också 14och 15-åringarna sägas ha förmågan att välja tankedomäner. Ett annat exempel är en studie i vilken Taber (2000) visar hur en student behärskar tre olika
förklaringsprinciper då denne redogör för kemiska bindningar. Också i
denna studie tycks studenten alltså ha förmågan att välja förklaringsprincip.
Sammantaget visar alltså tidigare forskning om begreppsbildning att individer har en förmåga att välja ”varanden”; antingen från en repertoar av olika
alternativ, eller genom att överge ett alternativ för ett annat.
Den andra typen av normer som antas finnas inbegripna i kontextualiseringar är normer för handling (Moore, 1922 § 14; von Wright, 1963).
Dessa normer definierar vad som bör göras, d.v.s. vad som är en bra eller rätt
handling. En förutsättning för att sådana normer ska komma till uttryck är,
precis som i fallet med normer för varande, att individer har möjlighet att
välja – i det här fallet mellan olika handlingsalternativ. Tidigare forskning
pekar även i detta avseende mot att individer har sådana förutsättningar.
Exempelvis visar en omfattande mängd högskolepedagogiska studier att
studenter förhåller sig till det som ska förstås på olika sätt. Dessa förhållningssätt refereras i litteraturen till som ”approaches to learning” (för en
översikt, se Marton & Säljö, 2005), ”learning strategies” (för en översikt, se
Entwistle & McCune, 2004) eller ”learning styles” (för en översikt, se Cassidy, 2004). I en tidig studie visar exempelvis Marton & Säljö (1976) på ett
samband mellan hur studenter bearbetar information i texter och kvalitativa
skillnader i hur studenterna förstår dessa texter. De studenter som gjorde
ytinriktade bearbetningar av texten tenderade att komma ihåg texten i sig,
medan de studenter som gjorde djupinriktade bearbetningar tenderade att
förstå vad innehållet i texten handlade om. Om dessa olika bearbetningar
förstås som ett uttryck för praktiska överväganden kan individer sägas ha
förmågan att, inte bara välja tankedomän (Solomon, 1983) eller förklaringsprincip (Taber, 2000), utan också hur de ska bearbeta information. Ett annat
exempel på studenters olika sätt att studera går att finna i en avhandling om
vad ingenjörsstudenter tänker att de bör göra för att lyckas med sina högskolestudier (Scheja, 2002). I avhandlingen urskiljs tre huvudsakliga förhållningssätt till studierna: Det första förhållningssättet handlar om att disciplinera sig och att i tillräckligt hög grad anstränga sig för att lyckas. Det andra
handlar om att se till att vara i fas med schemat för undervisningen. Det
tredje handlar om att förhålla sig självständigt till högskolan och sätta upp
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egna mål. Tidigare forskning föreslår alltså att individer inte bara har förmåga att välja ”varanden”, utan också att förhålla sig till det som ska förstås
på olika sätt. Då individers handlingar här antas inbegripa intentionalitet
förstås också olika approacher till det som ska förstås som uttryck för praktiska överväganden.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att normativitet i denna avhandling
ska förstås i relation till de praktiskt övervägda val som finns inbegripna i
individers kontextualiseringar. Normativitet är i dessa val ett uttryck för
individens bedömning att vissa ”varanden” och förhållningssätt är ”bättre”
eller ”mer rätt” i utbytet med omgivningen.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna avhandling är att bidra till en ökad förståelse för individers
begreppsbildning genom att undersöka och beskriva normativa aspekter av
individers kontextualiseringar. Som utgångspunkt för denna undersökning
antas ett perspektiv i vilket individer framträder som subjekt och individers
handlingar som normativa. Vad som undersöks är därmed inte om eller när
individers kontextualiseringar är normativa – detta är en utgångspunkt och
analytiskt givet. Syftet är istället att pröva ett perspektiv där individer framträder som subjekt och individers handlingar som normativa för att på så sätt
undersöka de empiriska frågorna om hur normativitet tar sig uttryck i individers kontextualiseringar och hur dessa individer då framträder som subjekt i
interaktionen med korresponderande element i omgivningen.
För att på empirisk väg nå en ökad förståelse för de normativa aspekterna
av individers begreppsbildning undersöks vad gymnasieelever och universitetsstudenter gör då de kontextualiserar två centrala begrepp inom samhällsvetenskaperna: genus och nation. I denna undersökning står följande frågeställningar i fokus:
1. Vilka normativa aspekter går att härleda från det gymnasieelever och
universitetsstudenter gör då de kontextualiserar genus och nation?
2. Hur tar sig de normativa aspekterna uttryck i det gymnasieeleverna
och universitetsstudenterna gör då de kontextualiserar, d.v.s. hur
framträder eleverna och studenterna som subjekt i interaktionen med
korresponderande element i omgivningen?
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Metod

Genus och nation
Att empiriskt undersöka normativa aspekter av meningsskapande väcker
frågor om vad meningsskapandet i så fall bör handla om, d.v.s. om vilka
begrepp som kan fungera som lämpliga exempel. Ett förslag är att det är
möjligt att studera vilket begrepp som helst eftersom meningsskapande, så
som det förstås i denna avhandling, alltid inbegriper en normativ dimension.
Även den mest knastertorra matematiska uträkning inkluderar alltså ett övervägande om vilka principer som bör vägleda en sådan uträkning. Sådana
överväganden kan möjligen också vara djupt emotionellt engagerande för de
som gör en allvarlig sak av matematiken. Detta förslag är dock föga vägledande vid ett urval av lämpliga begrepp.
Ett annat, mer specifikt förslag är att samhällsvetenskapliga begrepp
skulle vara mer lämpliga än naturvetenskapliga eftersom de förra inbegriper
det normativa omdömet bör på ett sätt som de senare inte gör (Davies &
Lundholm, 2012; 2013). Exempelvis skulle det vara mer rimligt att fråga
under vilka omständigheter bör varor tillhandahållas fritt? än vad bör jordens form vara? (Davies & Lundholm, 2012, s. 79f). En invändning mot
detta förslag är dock att det finns många exempel på teknologier (Simon,
1969) inom naturvetenskaperna där frågan om hur världen bör manipuleras i
allra högsta grad finns närvarande. I ingenjörsvetenskaperna finns exempelvis idéer om att människan bör, kanske inte just ändra jordens form, men
åtminstone borra en tågtunnel rakt genom ett berg. I fysiken finns idéer om
att atomer bör klyvas och i de medicinska vetenskaperna idéer om att vissa
virus bör utrotas.
Ytterligare ett förslag kunde då vara att istället välja begrepp som är intressanta att använda som exempel för att studera just normativa aspekter.
Vad som är att betrakta som intressant bestäms då inte av inomvetenskapliga
kriterier, utan snarare av det samhälle och den kultur i vilken vetenskaperna
verkar. Ett exempel på detta är studier som har undersökt undervisning om
evolutionsläran i samhällen där kristna eller muslimska skapelseberättelser
har en stark ställning (för en översikt, se Smith, 2010a; 2010b). Då resultaten
från dessa studier visar att en betydande andel av eleverna inte accepterar
evolutionsläran som förklaring av människans ursprung tycks eleverna inte
(alltid) förhålla sig likgiltiga till de beskrivningar av verkligheten som presenteras i skolan. Tvärtom tycks de kunna ge uttryck för egna idéer om hur
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världen bör beskrivas. Med syftet att undersöka normativa aspekter av meningsskapande blir det då intressant att fokusera på begrepp som elever i ett
visst samhälle och i en viss kultur kan tänkas relatera till sådana idéer.
Vilka dessa begrepp kan tänkas vara blir en empirisk fråga. I denna avhandling görs inga försök till att systematiskt kartlägga och sinsemellan jämföra vilka begrepp som kan tänkas vara mest lämpliga, men tidigare forskning har bl.a. pekat på två begrepp som tycks kunna fungera som exempel i
denna avhandling. Det ena är genus. En rad studier visar att barn och ungdomar tenderar att förstå genus som en essens snarare än en social kategori
(t.ex. Gelman, Collman & Maccoby, 1986; Gelman & Taylor, 2000; Prentice
& Miller, 2006; Taylor, Rhodes & Gelman, 2009). Därmed antas genuskategorier vara
discovered (versus invented), they are natural (versus artificial), they predict
other properties, and they point to natural discontinuities in the world (Gelman & Taylor, 2000, s. 169).

Jansson, Wendt och Åse (2009) visar bl.a. att undervisning som syftar till att
utmana sådana förgivettagna – ”naturaliserade” – föreställningar om genus
provocerar fram ett motstånd hos studenterna.
I likhet med genus tenderar nationen att förstås som naturligt given snarare än en politisk konstruktion (Billig, 1995; Jansson, Wendt & Åse, 2013).
I den studie som Jansson med kollegor (2009) genomför provoceras även ett
motstånd hos studenterna fram då undervisningen utmanar förgivettaganden
om nationen. En senare studie (Jansson, Wendt & Åse, 2013) visar också att
då studenter får i uppgift att problematisera den svenska nationen så väljer
de aktivt andra tolkningsrepertoarer än de som utgör normen i undervisningen. Därmed lyckas studenterna bl.a. undvika att analysera hur nationen inbegriper inkludering och exkludering av människor.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att genus och nation får fungera som
exempel på begrepp som, inte bara är omtvistade inom vetenskaperna, utan
som även i det omgivande samhället relateras till olika idéer om hur världen
bör beskrivas.

Deltagare
Deltagarna i denna avhandling var dels 24 gymnasieelever, dels 20 universitetsstudenter. Gymnasieeleverna var mellan 16 och 19 år gamla. De studerade på fem olika gymnasieskolor i Stockholms län och på sex olika gymnasieprogram; två studieförberedande och fyra yrkesförberedande. Universitetsstudenterna läste en grundkurs i statsvetenskap inom ramen för ett lärarprogram. Dessa två grupper av deltagare valdes då de antogs ha kommit i
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kontakt med genus- respektive nationsbegreppet i sina studier. Alla deltagare
har i avhandlingen fått fingerade namn.

Data och datainsamling
De tre artiklarna i avhandlingen baseras på analyser av två olika datamaterial. Det ena är intervjuer med de 24 gymnasieeleverna och det andra är individuella, skriftliga hemtentamina från de 20 universitetsstudenterna.
Intervjuer med 24 gymnasieelever
Urvalet av gymnasieskolor och elever är att betrakta som ett bekvämlighetsurval. Detta begränsades av praktiska skäl till skolor i Stockholms län. I ett
första steg kontaktades skolledare med en förfrågan om jag (författaren till
denna avhandling) kunde besöka skolan för att komma i kontakt med och
fråga elever om de ville delta i intervjuer. I de fall skolledare godkände detta
kontaktades lärare på skolan med en förfrågan om jag kunde träffa elever i
deras klasser. I de fall svaren var positiva informerade jag eleverna om syftet
med avhandlingen och villkoren för att delta i intervjuerna. Därefter frågade
jag dem om de ville delta. Varje deltagande föregicks därmed av ett informerat samtycke (Gregory, 2003). I de fall eleverna var under 18 år begärde jag
även målsmans informerade samtycke. De berörda eleverna fick då med sig
en kortare skriftlig information om avhandlingens syfte och en förfrågan om
deltagande. Målsman fick lämna sitt samtycke i form av en underskrift som
eleverna sedan tog med sig till intervjuerna.
För att eleverna skulle känna sig så bekväma som möjligt under intervjuerna fick de välja om de ville prata med mig enskilt eller tillsammans med
någon eller några andra (max fem deltagare i varje intervju). En invändning
mot detta förfarande kan möjligen vara att en grupp av elever kan påverka
varandra och att deras utsagor därför snarare kan förstås som ett uttryck för
sociokulturella processer än enskilda individers mentala strukturer (jfr
Schoultz, Säljö & Wyndhamn, 2001). I analysen av data fokuserades dock
en individ i taget och de övriga individerna förstods som en del av intervjuernas sociokulturella inramning. I detta avseende skiljde sig alltså inte de
enskilda intervjuerna från gruppintervjuerna då även de enskilda intervjuerna
antas inbegripa interaktion mellan individer (intervjuare och respondent) och
ett koordinerande av perspektiv (jfr Fontana & Frey, 2005).
Proceduren där jag kontaktade skolledare och lärare kan möjligen tänkas
generera ett mycket stort antal deltagare på kort tid, men i själva verket blev
jakten på deltagare en oväntat segdragen process. I det första steget svarade
visserligen de flesta skolledare att jag var välkommen att besöka skolorna,
men i det andra steget svarade en överväldigande majoritet av lärarna att det
inte passade att jag besökte deras klasser. De flesta motiverade detta med att
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genus inte var någonting som fanns med i lektionsplaneringen och att sådana
spörsmål därför inte kunde få någon plats i en ytterst begränsat utrymme för
undervisning. Samtidigt bör det tilläggas att de lärare som bjöd in mig att
träffa elever var mycket positiva och hjälpsamma, bl.a. genom att erbjuda
lektionstid och lokaler att genomföra intervjuerna i.
Förfrågningarna hos eleverna mynnade ut i elva ljudinspelade (Olympus
VN-6500PC) intervjuer. Att låta eleverna själva bestämma om de ville låta
sig intervjuas enskilt eller tillsammans med andra resulterade i sex intervjuer
med tre elever i varje, fyra enskilda intervjuer och en intervju med två elever. Intervjuerna varade i genomsnitt i 50 minuter, där de enskilda tenderade
att vara något kortare och gruppintervjuerna något längre.
Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade (Fontana & Frey,
2005), d.v.s. ett batteri av frågor var desamma i alla intervjuer, medan följdfrågor kunde formuleras på plats om jag upplevde att det fanns anledning att
be eleverna utveckla resonemang. Frågorna var i huvudsak öppna (d.v.s. de
kunde inte besvaras med ”ja” eller ”nej”) och kan delas in i två huvudsakliga
kategorier. Den ena kategorin av frågor handlade om hur genus definieras.
Dessa relaterades i den utsträckning det var möjligt till det eleverna fått läsa
och höra om genus i undervisningen i skolan. De flesta av eleverna tycktes
ha kommit i kontakt med genusrelaterade frågor i samhällskunskapen, men
några refererade också till kurser i svenska, drama och religion. Den andra
kategorin av frågor handlade om hur genusrelaterade påståenden kan rättfärdigas. Dessa frågor relaterades till sådant som eleverna påstod då de resonerade om hur genus definieras. I de artiklar där intervjuutdrag presenteras är
det jag själv som har översatt samtliga utsagor från svenska till engelska –
och detta efter det att analysen varit klar. I språkgranskningen av artiklarna
har förslag till ändringar inte accepterats om de riskerat den ursprungliga
innebörden i utsagorna.
Skriftliga hemtentamina från 20 universitetsstudenter
Det andra datamaterialet är individuella hemtentamina skrivna i essäform av
universitetsstudenter på en grundkurs i statsvetenskap. Valet av universitet,
kurs och deltagare kan även i detta fall betraktas som ett bekvämlighetsurval.
Ett villkor för att hemtentamina skulle ingå i delstudien var studenternas
informerade samtycke. Materialet samlades in för projektet Social och individuell konstruktion av omtvistade begrepp i statsvetenskap, vilket finansierades av Vetenskapsrådet. Projektet syftade till att ”undersöka individuell
och social konstruktion av mening” inom ramen för ”akademisk undervisning som syftar till en problematisering av de centrala och omtvistade begreppen ’stat’, ’nation’, och ’genus’”. Att använda datamaterial från detta
projekt möjliggjorde ett samarbete kring frågeställningar som var relevanta
för både projektet och den här avhandlingen.
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I kursbeskrivningen av den grundkurs i statsvetenskap som studenterna
examinerades i går bl.a. följande att läsa:
Kursen syftar till att belysa mediernas roll och funktion i det demokratiska
systemet. Fokus ligger på två skilda aspekter av detta. Den första handlar om
mediernas betydelse i den demokratiska processen och den andra om hur medierna medverkar till att producera olika maktrelationer och identiteter, exempelvis i form av kön, heteronormativitet och etnicitet/”ras”. Under kursen
presenteras ett antal kritiska perspektiv på medier, inte minst problematiseras
mediernas roll som förmedlare av ”neutral” information och opartisk maktgranskning.

I tentamensuppgiften uppmanades studenterna att ”problematisera och analysera hur nationen, idéer om svenskhet, gemenskap och identitet konstrueras” i ett antal tidningsartiklar som handlar om Nobelceremonin och den
efterföljande festen i stadshuset i Stockholm. I sina analyser skulle studenterna utgå från kurslitteraturen, som med avseende på tentamensfrågan var
Michael Billigs (1995) teori om s.k. banal nationalism. Enligt Billig konstrueras den banala nationalismen genom osynliggjorda och naturaliserade
nationella markörer i det sociala livet. Snarare än att nationalism skulle
komma till uttryck i sporadiska och emotionella utbrott i högerextrema kretsar så kommer alltså fenomenet till uttryck i den breda massans ritualer i
vardagsliv och högtider. I och med att Billigs teori syftar till att lyfta slöjan
av den osynliggjorda nationalismen kan den också förstås som ett av de ”kritiska perspektiv” som åsyftas i kursbeskrivningen. Uppgiften att problematisera hur nationen, svenskhet, gemenskap och identitet konstrueras i tidningsartiklarna innebar därmed att studenterna förväntades förhålla sig just kritiska till hur Nobelceremonin och hur den efterföljande festen beskrivs i
tidningsartiklarna.

Forskningsetiska reflektioner
Ett spörsmål som aktualiserades i denna avhandling rör det informerade
samtycket – en av de centrala etiska principer som brukar lyftas fram i
forskning som involverar människor (se t.ex. Gregory, 2003). Denna princip
slår fast att de människor som involveras i forskning först bör samtycka till
att medverka efter det att de informerats om allt som rimligtvis kan tänkas
påverka deras ställningstagande. Lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor specificerar denna information till att bland
annat omfatta syftet med forskningen. Det är i detta avseende som det finns
anledning att reflektera över, inte i första hand huruvida den information
deltagarna fick är korrekt formulerad eller inte, utan snarare hur den kom att
förstås av deltagarna. Något som kom att bli en ögonöppnare vad gäller
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denna fråga är när jag i slutet av en intervju frågade en elev om intervjun
blev som denne hade tänkt sig. I det meningsutbyte som då följde fick jag
känslan av att vi i något avseende talade förbi varandra och detta gav mig
anledning att spontant fråga eleven om syftet med avhandlingen:
Jag:

Elev:
Jag:
Elev:
Jag:
Elev:
Jag:
Elev:

Vad, eh… Hur mycket vet du förresten om vad det är jag ska
skriva om? Eller… vad projektet går ut på… Jag har ju sagt att det
handlar om genus, men…
Inte riktigt. Men jag kan gissa.
Ja
Alltså, typ, skolan och vad man kan göra och så där
Mm
För oss, ungdomar… Kanske
Var har…
Du vill kanske se ifall, ifall, eh, du snackar ju om tema och så där,
om vi skulle bli lite mer, ifall… vi skulle bli mer genusmedvetna.

Som nämndes ovan så informerades alla deltagare om avhandlingens syfte
innan det att intervjuerna ägde rum, men här tycks det som om denna elev
har omformulerat detta syfte till att inkludera någon form av åtgärd med
vilken ungdomar kan bli mer ”genusmedvetna”. Trots att eleverna fick vad
som kan betraktas om korrekt information så tycks alltså denna elev ha tolkat informationen på ett sätt som skiljer sig från vad jag ville förmedla. Detta
är i linje med forskning som visar på individuella variationer i elevers tolkningar av skoluppgifter (Halldén, 1988). Mot bakgrund av ordväxlingen
ovan tycks det finnas skäl att göra en distinktion mellan den uppgift som jag
avsåg att eleverna skulle ta sig an och elevernas problem, d.v.s. deras tolkningar av denna uppgift (jfr ibid).
Ett problem med eventuella diskrepanser mellan forskares och deltagares
tolkningar av vad en studie syftar till, med avseende på just det informerade
samtycket, är naturligtvis att deltagare riskerar att samtycka till att delta i
andra projekt än vad de i själva verket involveras i. Vad gäller den elev som
citeras ovan så kunde vi, tack vare möjligheterna att vidare diskutera mitt
avhandlingsprojekt, nå ett samförstånd om vad syftet med studien var. Eleven kunde därmed samtycka till sitt deltagande i efterhand. Vad gäller de
övriga eleverna – och även universitetsstudenterna – så svävar jag dock i
ovisshet om huruvida det fanns tolkningar av uppgiften som skiljde sig så
pass att beslutet om deltagande kunde ha blivit annorlunda.
Faktum är att Vetenskapsrådet (CODEX) i sin sammanställning av
etiska riktlinjer också nämner att deltagare i vetenskapliga studier ska ”informeras på ett sätt och med ett språk som de förstår”. Den slutsats jag drar
är att denna passus bör tas på största allvar för att det informerade samtycket i så stor utsträckning som möjligt ska kunna bygga på en ömsesidig
förståelse.
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Tolkning av data: metodologi och procedur
För att kunna argumentera för vilka normer som gymnasieeleverna och universitetsstudenterna ger uttryck för i respektive datamaterial används i båda
delstudierna en intentionell analys (Halldén, Haglund & Strömdahl, 2007).
Syftet med analysen är att tolka och beskriva vad eleverna och universitetsstudenterna gör då de skapar mening. Som nämndes i den teoretiska bakgrunden inbegriper detta en normativ dimension.
Inledningsvis kan nämnas att den intentionella analysen inte gör anspråk
på att erbjuda något annat tolkningsförfarande än vad som exempelvis kan
ske i ett vardagssammanhang då individer tolkar varandra. Snarare har den
utvecklats med syftet att kunna formalisera tolkningsprocessen på ett sätt
som gör det möjligt att systematiskt pröva vilken tolkning som är den mest
rimliga. Samtidigt bör det påpekas att avsikten med detta avsnitt är att klargöra just utgångspunkterna för tolkningarna i denna avhandling och inte att
recensera den omfattande filosofiska litteratur som tar sig an problem som är
förknippade med tolkningsprocessen.
En central princip i den intentionella analysen är att individers muntliga
och skriftliga yttranden förstås som handlingar (Austin, 1962). I och med
denna princip avvisas idén om att språkliga yttranden direkt skulle reflektera
underliggande mentala representationer (t.ex. Chi, 1997). Istället antas individer göra någonting med sina yttranden i den specifika situationen och i
analysen strävar då tolkaren efter att förstå vad det är individer gör, d.v.s.
vad de menar med sina yttranden. Precis som i vardagssammanhang kan
detta innebära att tolkaren ibland finner att det faktiskt finns anledning att
inte ”ta individer på orden”, d.v.s. att utgå ifrån att de inte menar vad de
säger. Sådana anledningar kan exempelvis vara att de tycks ha för avsikt att
vara ironiska, sarkastiska eller att de vill styra samtalet i en annan riktning.
Den intentionella analysen skiljer sig därmed med avseende på analysenhet
från språkbeskrivningar (t.ex. Halliday, 2004) där det är språket i sig – och
inte språkets brukare och deras föreställningar – som är i fokus.
Att tolka vad en individ menar med sina yttranden innebär ett förfarande
där tolkaren – i det här fallet forskaren – tillskriver individens handlingar
intentionalitet på ett sätt som rationaliserar dessa (von Wright, 1971), d.v.s.
gör dem rimliga i den aktuella situationen. I och med detta tillskrivande så
väljer tolkaren också att förstå det individen gör som just en handling (t.ex.
Føllesdal, 1982; Jansson, 1975) och inte som ett beteende orsakat av vissa
stimuli, exempelvis i termer av verbala operanter (Skinner, 1957).
Av betydelse för denna avhandling är också att tillskrivandet av intentionalitet inbegriper ett normativt omdöme: det antas vara rationellt att
handla på det sätt eleverna och studenterna gör givet omständigheterna vid
datainsamlingen (jfr Dray, 1957; Føllesdal, 1982; Schueler, 2003). Detta
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antagande har, åter igen, med perspektiv att göra – eller som Føllesdal (1982,
s. 312) uttrycker det:
In order for the intentional notions to make sense we must require enough rationality to let our pattern of explanation be reason explanation rather than
merely causal explanation.

Det som i litteraturen refereras till som teleologiska förklaringar (von
Wright, 1979) eller rationalitetsförklaringar (Dray, 1957) inbegriper alltså
ett antagande om att individens handlingar är ett uttryck för praktiska överväganden. Då individer handlar tillskrivs de därmed det normativa omdömet
att de bör utföra handlingen (cf. Anscombe, 1963; Schueler, 2003), d.v.s.
handlingen står i relation till värden och ideal som på ett eller annat vis upplevs som positiva för individerna. Vad gäller dessa överväganden och upplevelser kan det understrykas att de nödvändigtvis inte har någon framträdelseform i respektive datamaterial. I analysen reduceras därför inte de normativa
aspekterna av individers meningsskapande till exempelvis ett värde på en
skala (Mason et al., 2008) eller explicita värdeomdömen (Lundholm, 2003).
Snarare förstås de som inbegripna i det individen väljer att göra.
Med utgångspunkt i att individens yttranden förstås som handlingar kan
tolkningsförfarandet formaliseras i en praktisk syllogism (t.ex. von Wright,
1971, s. 96):
(P1)
(P2)
(K)

Individen I har som mål att åstadkomma x i situationen s.
I tror att denne kan åstadkomma x i s genom att göra y.
Alltså väljer I att göra y.

Denna syllogism föreslår två olika premisser (P1 och P2) för konklusionen
(K), d.v.s. för det individen väljer att göra. Den första är att individen har
som mål att åstadkomma någonting med sin handling och den andra att
denne har en idé om hur detta ska gå till i den specifika situationen. Om
dessa inre kognitiva aspekter av handlingen hade varit att betrakta som naturliga fenomen hade forskare kanske kunnat studera dem på ett direkt sätt
genom observation. Tillgången till det kognitiva är dock istället indirekt:
genom tolkning av den yttre aspekten av handlingen, d.v.s. det vi kan se,
höra, känna, etc. Den intentionella analysen startar därför, i likhet med en
intentionell förklaring (von Wright, 1979), i det individen väljer att göra (K)
och söker sig bakåt i syllogismen till premisserna (P1 och P2) (von Wright,
1971, s. 119). Som nämnts tidigare förstås då inte intentionalitet som en kraft
som orsakar individens handlande (jfr Pintrich & Sinatra, 2003), utan som
inbegripen i individens handlingar. Searle (1983) skiljer mellan dessa två
olika typer av intentionlitet, där den typen som orsakar handlingar refereras
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till som prior intentions och den typ som är inbegripen i handlingar som
intentions in action:
[S]uppose I have a prior intention to drive to my office, and suppose as I am
carrying out this prior intention I shift from second gear to third gear. Now I
formed no prior intention to shift from second to third. When I formed my intention to drive to the office I never gave it a thought. Yet my action of shifting gear was intentional. In such case I had an intention in action to shift
gears, but no prior intention to do so (ibid, s. 84f).

I detta exempel är det intentionen att åka till kontoret som är orsaken till att
denna person är ute och åker i (vad vi får förmoda är) en bil, medan bytet av
växel inbegriper en intention i handlingen.
I och med att den intentionella analysen utgår från det individen väljer att
göra i den aktuella situationen och sedan söker sig bakåt till premisserna för
detta handlande så tillskrivs individen intentioner eller goda skäl till handlandet (von Wright, 1979, s. 107). Därmed väljer också forskaren att betrakta
individens yttranden som meningsfulla. I och med ett sådant förfarande antas
samtidigt att tolkaren och individen i tillräckligt hög grad delar ett gemensamt språk och delar gemensamma livserfarenheter (jfr Lesche, 1972). I den
intentionella analysen innebär detta ett val att betrakta individens yttranden
som möjliga att tolka. Att, tvärtom, utgå ifrån att yttranden inte skulle gå att
tolka skulle undergräva möjligheterna att förstå andra individer.
I den intentionella analysen görs vidare en analytisk distinktion mellan
två kategorier av skäl – eller kognitiva resurser – för en handling (Halldén,
1999; Halldén et al, 2007, p. 28; jfr von Wright, 1979). Å ena sidan finns
kompetensorienterade, icke situationsbundna resurser, som exempelvis
önskningar, övertygelser, och föreställningar om egna förmågor. Å andra
sidan finns diskursorienterade, situationsbundna resurser, som exempelvis
föreställningar om förpliktelser, normer, och vilka möjligheter situationen
erbjuder. I den intentionella analysen rationaliseras individens handlingar
utifrån båda dessa typer av resurser, vilket i praktiken innebär ett pendlande
mellan olika förklaringsgrunder.
Tillskrivandet av goda skäl till varför individer gör som de gör innebär i
praktiken ett prövande av hypoteser som formuleras och omformuleras allt
eftersom. I detta förfarande kan potentiellt två eller flera alternativa tolkningar framstå som rimliga och det krävs då ett kriterium för vilken tolkning
som är att föredra. I den intentionella analysen finns då en princip som säger
att tolkaren ska föredra den tolkning som gör individens yttranden så koherenta som möjligt, d.v.s. tolkaren ska sträva efter att maximera koherensen i
individens yttranden (Halldén et al., 2013). I detta avseende kan det då påpekas att med en normativ syn på hur världen bör förstås så kan individer visst
uppfattas som fragmenterade och inkonsekventa i sina yttranden. Emellertid
antas i den intentionella analysen att individers alternativa referensramar är
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koherenta utifrån individens egna utgångspunkter. Alltså, om individen fäller
två till synes motsägande yttranden så bör ändå tolkaren sträva efter att se de
utgångspunkter från vilka dessa yttranden blir koherenta.
Principen att grunda ett tolkningsförfarande i individers handlingar innebär att det bara finns evidens för vad individer förstår i den aktuella situationen – inte vad de inte förstår. I och med detta går den intentionella analysen stick i stäv med det Rommetveit (1979) har kallat för den negativa
rationalismen i pedagogisk forskning, som har syftat till att kartlägga fel och
brister i individers tänkande. Tvärtemot föreslår Halldén med kollegor
(2013, s. 91) en positiv pedagogik som tar sin utgångspunkt i vad individer
faktiskt kan och fokuserar på deras potential för lärande. Således ska de
normer som studenterna och eleverna i denna avhandling ger uttryck för
förstås i samma positiva mening, d.v.s. som någonting de förmår uttrycka
snarare än som indikationer på någonting som är fel eller saknas.
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Sammanfattning av artiklarna

I detta avsnitt ges en kortare sammanfattning av de tre artiklar som avhandlingen baseras på. Artiklarna följer också i sin helhet efter kappan. Syftet
med sammanfattningen är ge en överblick av artiklarna. I nästa avsnitt lyfts
sedan huvudsakliga resultat fram, vilka blir föremål för diskussion i avsnittet
därefter.

Artikel 1: ”Six warm aspects of cold conceptual change.”
I artikeln introduceras forskning som syftar till att beskriva skolelevers alternativa begreppsramar (Driver & Easley, 1978; för en bibliografi, se Duit,
2009) och begreppsbildning med utgångspunkt i dessa begreppsramar (Posner et al., 1982). Därefter redogör artikeln för kritik som riktats mot forskning om begreppsbildning. Denna går ut på att teorier om begreppsbildning
allt för ensidigt har fokuserat på kalla kognitiva faktorer på ett sätt som förutsätter att studenter är orimligt känslokalla och rationella i sin strävan efter
kunskap (Pintrich et al., 1993). Slutsatsen är att teorier om begreppsbildning
därför även bör inkludera varma motivationsfaktorer (ibid). Efterföljande
forskning om varm begreppsbildning (Sinatra, 2005) har följaktligen syftat
till att kartlägga sambanden mellan det kalla kognitiva och olika varma motivationsfaktorer (för en översikt, se Sinatra & Mason, 2013).
Syftet med artikel 1 är att undersöka och redogöra för hur varma aspekter
kommer till uttryck i begreppsbildning. Detta exemplifieras också med utdrag från en intervju där en gymnasieelev – Igor – resonerar om genus. I
analysen av det Igor gör då han skapar mening om genus förstås detta meningsskapande som kontextualisering (Halldén et al., 2013). Det ”varma” i
kontextualiseringen förstås som normativa aspekter av det Igor gör. Det
normativa antas inte ha någon framträdelseform som tar sig sporadiska uttryck, utan följer av ett intentionellt perspektiv (ibid; Jansson, 1975; jfr
Phillips, 1995) på den meningsskapande individen. Utifrån detta perspektiv
förstås det Igor gör som ett uttryck för övervägda val och han antas därmed
ha skäl för att handlingarna bör utföras (jfr Anscombe, 1963; Schueler,
2003). Då Igor antas handla i interaktion med intervjuaren och de normer
som aktualiseras i intervjusituationen förstås också hans handlingar som
normativa. I studien görs en analytisk distinktion mellan två olika typer av
normer: normer för handling och normer för varande (Moore, 1922 §14;
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von Wright, 1963). I analysen förstås därmed handlingar både i termer av
vad som bör göras och om hur genus ska framställas i den aktuella situationen.
I artikel 1 redogörs för hur Igors kontextualisering involverar sex olika
typer av val, vilka förstås som ett uttryck för sex olika normativa aspekter av
individers begreppsbildning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normer för val av mål
Normer för val av medel med vilka målet kan realiseras
Normer för valet att handla för att realisera målet
Normer för val av övergripande ideal
Normer för val av värden att integrera eller pendla mellan
Normer för val av korresponderande element, d.v.s. av vad individen
ska skapa mening om.

I intervjusituationen kommer dessa normer till uttryck då Igor väljer (1) att
deklarera att han är oskyldig till en strukturell underordning av kvinnor. För
att nå detta mål (2) framställer han sig själv som oberoende, dels av religiöst
förankrade föreställningar om hur män och kvinnor bör uppträda, dels av
sociala normer som styr hur pojkar och flickor uppfostras på olika sätt. Igor
väljer också (3) att engagera sig i intervjusituationen för att nå sitt mål. Då
han deklarerar sin oskuld tycks han (4) förstå genus utifrån ett övergripande
ideal som inkluderar både sociala och psykologiska element. Han (5) integrerar värden i termer av social reproduktion ett eget individuellt oberoende.
Det Igor (6) skapar mening om är sina egna handlingar i en social miljö där
han uppfostras till man.
Mot bakgrund av att dessa normativa aspekter har kunnat härledas från
Igors kontextualisering föreslås att kall är ett missvisande epitet till begreppsbildning (jfr Pintrich et al., 1993). Skälet till detta är att epitetet, som
en markör för vart intresset för varm begreppsbildning (Sinatra, 2005) bör
riktas, pekar bort från kognitionen. Vidare föreslås att epiteten kall och varm
även är överflödiga eftersom att om även kognitionen är varm så kan inte
längre kognitionen och de varma konstruktionerna förstås som varandras
motsatser i det avseende som epiteten är tänkt att konnotera.

Artikel 2: “Values in political science students’ contextualizations of nationalism.”
I likhet med artikel 1 så introduceras forskning som syftar till att beskriva
skolelevers alternativa begreppsramar (Driver & Easley, 1978; för en bibliografi, se Duit, 2009) och begreppsbildning med utgångspunkt i dessa begreppsramar (Posner et al., 1982). I artikel 2 redogörs också för kritik som
riktats mot forskningen om begreppsbildning. Denna kritik handlar om att
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teorier inom detta forskningsfält alltför ensidigt ska ha beskrivit begreppsbildning som en kall kognitiv process medan varma motivationsfaktorer har
negligerats (Pintrich et al., 1993). Efterföljande forskning om varm begreppsbildning (Sinatra, 2005) har istället syftat till att kartlägga sambanden
mellan det kalla kognitiva och olika varma motivationsfaktorer (för en översikt, se Sinatra & Mason, 2013).
Syftet med den studie som presenteras i artikel 2 är att undersöka kvalitativa aspekter av varm begreppsbildning genom att fokusera på hur värden
kommer till uttryck i universitetsstudenters begreppsbildning. Som exempel
studeras vad och hur lärarstudenter på en grundkurs i statsvetenskap gör när
de löser en tentamensuppgift. I uppgiften uppmanas studenterna att problematisera tidningsartiklar om Nobelceremonin med utgångspunkt i Michael
Billigs teori om hur ”banal nationalism” konstrueras i sociala sammanhang.
Datamaterialet består av skriftliga tentamenspapper och dessa analyserades
med utgångspunkt i en intentionell analys (Halldén et al., 2007).
Resultaten visar att studenter ger uttryck för andra värden än de som finns
inbegripna i Billigs (ibid) teori. Istället för att förhålla sig kritiska till nationalism ger de exempelvis uttryck för värden som gemenskap, stolthet och
personlig identitet. Dessa värden kommer till uttryck på tre olika sätt i studenternas meningsskapande, vilka kan beskrivas i termer av att studenterna
skapar relationer, dels mellan sin personliga förståelse och målförståelsen
(Entwistle, 2007) i kursen, dels mellan olika begreppsliga nivåer (Caravita &
Halldén, 1994). Ett första sätt innebär att en praktisk kontext analyseras med
utgångspunkt i en personlig förståelse. Som exempel nämns en student som
ser Nobelceremonin som ett uttryck för patriotism, vilken kategoriseras som
en ”god” variant av nationalism. Ett andra sätt innebär en integrering av
värden som finns inbegripna i Billigs (ibid) teori om banal nationalism och
värden som finns inbegripna i den personliga förståelsen. Som exempel
nämns en student som integrerar en syn på nationalism som ett problematiskt
fenomen med idén om att fenomenet är relativit särskilda omständigheter.
Det tredje sättet innebär en teknologisering (Caravita & Halldén, 1994; Simon, 1969) av målförståelsen, vilket innebär att en praktisk kontext ses i
ljuset av värden som finns inbegripna i målförståelsen. Som ett tredje och
sista exempel nämns en student som ifrågasätter tillämpligheten av begreppet banal nationalism – detta på grundval av att nationalism är ett ofrånkomligt uttryck för människans medfödda strävan efter gemenskap.
Resultaten från studien indikerar att studenter inte förhåller sig likgiltiga
till uppgifter som inkluderar ett visst förhållningssätt till det som studeras.
Snarare kommer studenter till undervisningen med egna idéer om vad som är
ett ”bra” eller ”rätt” sätt att bedriva statsvetenskap. En implikation för
undervisning kan därmed sägas vara att inte bara fokusera på det deskriptiva
innehållet i teorier, utan att även explicitgöra hur statsvetenskap kan förstås
som en särskild praktik med ett särskilt värdesystem.
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Artikel 3: “Acceptance as a Normative Aspect of the Process of Coming to Understand Emotionally Charged Concepts: Upper Secondary School Students Make Meaning of
Gender.”
I likhet med artikel 1 och 2 så introduceras även i artikel 3 forskning som
syftar till att beskriva skolelevers alternativa begreppsramar (Driver & Easley, 1978; för en bibliografi, se Duit, 2009) och begreppsbildning med utgångspunkt i dessa begreppsramar (Posner et al., 1982). I artikel 3 redogörs
också för den kritik som riktats mot forskningen om begreppsbildning och
som handlar om att teorier inom detta forskningsfält alltför ensidigt har beskrivit begreppsbildning som en kall kognitiv process medan varma motivationsfaktorer har negligerats (Pintrich et al., 1993). Efterföljande forskning
om varm begreppsbildning (Sinatra, 2005) har istället syftat till att kartlägga
sambanden mellan det kalla kognitiva och olika varma motivationsfaktorer
(för en översikt, se Sinatra & Mason, 2013).
En av de varma konstruktioner som har studerats flitigt är studenters acceptans av vetenskapliga förklaringar – och då i synnerhet studenters acceptans av evolutionsläran som förklaring av människans ursprung. I artikeln
introduceras studier som har undersökt om det finns ett samband mellan
huruvida studenter accepterar evolutionsläran som en förklaring och i vilken
utsträckning de förstår denna teori (för en översikt, se Smith, 2010a; 2010b).
I dessa studier har olika och delvis motstridiga slutsatser presenterats. En
sådan slutsats är att accepterandet av evolutionsläran föregår och förklarar en
förståelse för denna (t.ex. McKeachie, Lin & Strayer, 2002). En annan slutsats är att det istället är förståelsen som föregår och förklarar accepterandet
av teorin (t.ex. BouJaoude, Wiles, Asghar & Alters, 2011). Ytterligare en
slutsats är att det inte finns något samband alls (t.ex. Ingram & Nelson,
2006), och en fjärde slutsats är att det kan finnas ett samband i de fall det rör
sig om kontroversiella teorier (Sinatra, Southerland, McConaughy & Demastes, 2003).
Som alternativ till dessa kvantitativt orienterade studier förstås i artikel 3
istället acceptans som bedömningen att de idéer som individen ger uttryck
för, d.v.s. de idéer som individen har som utgångspunkt för sina resonemang,
är giltiga i den aktuella situationen. Syftet med studien är att undersöka vad
gymnasieelever accepterar, d.v.s. vad de föreslår, då de resonerar om hur
genus definieras, samt hur genusrelaterade påståenden kan rättfärdigas. I
analysen används en intentionell analys (Halldén et al., 2007) som baseras
på semistrukturerade intervjuer med 24 gymnasieelever.
Resultaten från studien visar hur gymnasieeleverna i huvudsak föreslår
och integrerar sex olika värden i sina resonemang om genus. Det första är ett
värde i termer av essenser, vilket inkluderas i upprätthållandet av man och
kvinna som skilda biologiska kategorier. Det andra är ett värde i termer av
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individuellt oberoende och agentskap, vilket inkluderas i förklaringen av val
som utslag av en fri vilja. Det tredje är ett värde i termer av en naturlig ordning, vilket inkluderas i bedömningen om lämplighet för ett visst yrke. Det
fjärde ett värde i termer av sociala strukturer, vilket inkluderas i förklaringen av manliga och kvinnliga karaktärsdrag. Det femte är ett värde i termer av
makt i sociala strukturer, vilket inkluderas i resonemang om vad som determinerar individers val. Det sjätte är slutligen ett värde i termer av emancipation, vilket inkluderas i bidragandet till att avtäcka en genusrelaterad maktordning. Då eleverna ger uttryck för dessa värden är det möjligt att förstå
dem som att de förhandlar om de normer som aktualiseras i intervjuerna.
På en metanivå (Caravita & Halldén, 1994) kan dessa värden i grova drag
sägas vara del av två skilda perspektiv: ett där genus reduceras till biologiska
eller psykologiska egenskaper och ett där genus förstås som socialt konstruerat. I artikeln refereras de till som en ”biologisk/psykologisk reduktionistisk
kontext” och en ”socialkonstruktionistisk kontext”. Dessa perspektiv kan
förstås som två idealiserade tolkningskontexter som eleverna förhåller sig till
i sina resonemang. Det kan understrykas att syftet inte har varit att beskriva
dessa tolkningskontexter i så stor detaljrikedom som möjligt, utan snarare att
undersöka vad eleverna gör med de värden som utgör dessa perspektiv. I
detta avseende visar resultaten att det på individuell basis finns variationer
vad gäller vilka värden som eleverna integrerar. Ett mönster i dessa variationer är att en grupp elever integrerar värden inom en socialkonstruktionistisk tolkningskontext, medan en annan grupp integrerade värden från både en
socialkonstruktionistisk och en biologisk/psykologisk tolkningskontext. Ingen av eleverna reducerade ensidigt genus till biologiska eller psykologiska
egenskaper.
Vad gäller uppgiften att rättfärdiga genusrelaterade påståenden så blev de
flesta elever mer fåordiga än då de resonerade om hur genus definieras.
Detta är föga förvånande då frågor om rättfärdiganden är komplexa och sannolikt inte diskuteras på gymnasiet i samma utsträckning som i den högre
utbildningen. Trots detta gick det att urskilja två huvudsakliga ideal som
fungerade som utgångspunkt för elevernas rättfärdiganden. Å ena sidan var
det jämställdhet och å andra sidan var det objektivitet. Med utgångspunkt i
ett ideal som inkluderar jämställdhet föreslog elever exempelvis att genus
bör förstås som socialt konstruerade roller eftersom rollerna i så fall också är
möjliga att förändra (i större utsträckning än biologiska olikheter). Med utgångspunkt i ett ideal som inkluderar objektivitet föreslog elever istället att
de vet hur saker och ting förhåller sig, eller att det bara är på ett eller annat
vis. Rättfärdiganden handlar i dessa fall om att hävda en neutral position från
vilken det är möjligt att uttala sig om hur män och kvinnor är. Framtida studier kan möjligen visa på fler nyanser i dessa ideal, men detta resultat pekar
åtminstone mot att elever tolkar innebörden av acceptans på olika sätt. Detta
har diskuterats som ett potentiellt validitetsproblem i den forskning som
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baseras på mätningar av acceptans genom självrapporter (Sinatra et al.,
2003).
I likhet med tidigare forskning (t.ex. Gelman, Collman & Maccoby, 1986;
Gelman & Taylor, 2000; Prentice & Miller, 2006; Taylor, Rhodes & Gelman, 2009) så visar resultaten att vissa studenter ger uttryck för essentialistiska föreställningar om genus. Dock visar resultaten även hur dessa studenter
på olika sätt lyckas kombinera en idé om essenser med en idé om sociala
strukturer. Vidare lyckas de kombinera idéer om makt, emancipation, individuellt oberoende och en naturlig ordning på olika sätt. Resultaten från studien indikerar därmed att det att acceptera någonting inte bara är ett uttryck
för enskilda idéer, utan också för ett perspektiv från vilket olika idéer blir
koherenta.
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Normativa aspekter av individers begreppsbildning

I följande avsnitt är ambitionen att föra samman resultat och slutsatser från
respektive studie i syfte att lyfta fram ett mer enhetligt bidrag till forskningen om individers begreppsbildning. Detta sker i tre steg som tillsammans
behandlar de frågeställningar som formulerades i syftet. I ett första steg
summeras de normativa aspekter som har kunnat härledas från det gymnasieeleverna och universitetsstudenterna gör då de skapar mening om genus och
nation. Dessa aspekter presenteras också i en modell som visar hur aspekterna relaterar till varandra i ett system. Summeringen kan betraktas som formativ för nästa steg. I detta andra steg presenteras vilka normer gymnasieeleverna och universitetsstudenterna ger uttryck för, d.v.s. innehållet i de
normativa aspekter som kommer till uttryck. I ett tredje och sista steg presenteras sedan hur de normativa aspekterna tar sig uttryck i det gymnasieeleverna och universitetsstudenterna gör då de kontextualiserar. Detta steg är
också kopplat till en diskussion om vilket värde som modellen med de normativa aspekterna har, d.v.s. om vad den kan tillföra för att på så sätt bidra
till en ökad förståelse för individers meningsskapande i formella undervisningssammanhang.

Formering av en modell för prövning
Som nämndes inledningsvis har tidigare forskning på olika sätt beskrivit
strukturen i individers alternativa referensramar (t.ex. Caravita & Halldén,
1994; Chi, Slotta & de Leeuw, 1994; Tiberghien, 1994; Vosniadou, 1994).
Om förändringar i sådana strukturer förstås som intentionella antas också att
de är ett uttryck för individens praktiskt övervägda val om vilka förändringar
som leder till ett bättre sätt att tänka (jfr Flavell, 1963, kap 7 om Piagets
jämviktsbegrepp). Studierna i denna avhandling visar att när gymnasieeleverna och universitetsstudenterna skapar mening så gör de val som handlar
om vad de vill åstadkomma i intervjuerna och sina hemtentamina, samt om
hur nation och genus ska konstrueras i dessa situationer. I artikel 1 preciseras
dessa val till att handla om mål, medel för att nå målen och det att handla.
Valen handlar också om ideal, värden och om vilka korresponderande element som individen ska interagera med. Dessa val relaterar till varandra i ett
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system av normativa aspekter av individers begreppsbildning. På basis av
vad gymnasieeleverna och universitetsstudenterna gör i intervjuerna och sina
tentamina så kommer ett sådant normsystem att skisseras här.
I denna skiss tas då för det första fasta på distinktionen mellan normer för
handling och normer för varade (von Wright, 1963), d.v.s. mellan normer
som rör det praktiska utbytet med omgivningen och normer som rör konstruktionen av omgivningen. Därtill tas också fasta på att individer gör val
som inkluderar olika nivåer (jfr Caravita & Halldén, 1994) av dessa olika
normkategorier. Normsystemet inkluderar alltså två normkategorier och tre
olika nivåer i dessa kategorier.
Då Piaget (1936/1953) talar om regulativa funktioner i organiseringen av
scheman gör han en distinktion mellan värden och ideal. Relationen mellan
dessa kategorier kan förstås på samma sätt som den mellan scheman och en
”total” organisering:
We shall call ’ideal’ every system of values which constitutes a whole, hence
every final goal of actions; and we shall call ’values’ the particular values related to this whole or the means making it possible to attain this goal (ibid, s.
23).

I det normsystem som här skisseras får ideal utgöra den del av systemet som
är ett uttryck för valet av övergripande perspektiv, d.v.s. av teoretisk eller
ideologisk kontext (Caravita & Halldén, 1994). Värden får istället utgöra den
del av systemet som kommer till uttryck i valet av idéer att integrera eller
pendla mellan, d.v.s. av det som i litteraturen har refererats till som föreställningar (eng. ”conceptions”, t.ex. Larsson & Halldén, 2010). Som nämndes i introduktionen var en central idé i Piagets teori att intellektuell utveckling inte sker i ett vakuum utan inkluderar en anpassning till omgivningen. En
tredje aspekt av värdesystemet, förutom ideal och värden, kan i enlighet med
denna idé sägas komma till uttryck i valet att urskilja vissa korresponderande
element i omgivningen – och dessa står också i relation till ideal och värden.
Alltså: ideal, värden och dess korresponderande element kan sägas vara tre
olika aspekter av det som här refereras till som normer för varande (von
Wright, 1963).
Vidare beskriver normsystem aspekter av det som har refererats till som
normer för handling (ibid), d.v.s. de normer som kommer till uttryck i de val
som rör vad individen vill åstadkomma i situationen. I detta avseende står,
precis som Piaget nämner i citatet ovan, mål i relation till ideal. Det att individen har ett mål är också den första premissen i en praktisk härledning (t.ex.
von Wright, 1971, s. 96). En andra aspekt av normer för handling kan då
sägas vara de medel med vilka individen tänker sig att nå sitt mål, vilka utgör
den andra premissen i en praktisk härledning (ibid; jfr Piaget 1936/1953, s.
23). På samma sätt som mål står i relation till ideal så står medel i relation
till värden. Slutligen inkluderar normsystemet normer som kommer till ut41

tryck i valet att handla, d.v.s. i det som har refererats till som ”trying to get”
(Anscombe, 1963, s. 68) eller den yttre aspekten av en handling (von
Wright, 1971, s. 86f). ”Trying to get” står då i relation till korresponderande
element i individens omgivning, men också till mål och medel.
Sammantaget kommer alltså sex normativa aspekter till uttryck i individers meningsskapande (se Figur 1 nedan). Figur 1 beskriver dessa sex normativa aspekter av individers meningsskapande, samt hur dessa aspekter står
i relation till varandra. I horisontell riktning anges relationen mellan de två
olika typerna av normer: normer för handling och normer för varande (Moore, 1922 § 14; von Wright, 1963). I vertikal riktning anges relationerna
mellan de tre olika nivåerna av dessa normer (cf. Caravita & Halldén, 1994;
Tibergien, 1994).

Figur 1: Normativa aspekter av individers meningsskapande.

För att uppnå jämvikt i sitt meningsskapande (jfr Piaget 1936/1953) etablerar
individen, enligt det regulativa system som skisserats, en relation mellan mål
och ideal, mellan medel och värden och mellan “trying to get” och korresponderande element i omgivningen. Individen etablerar också en relation
mellan mål, medel och ”trying to get”, samt mellan ideal, värden och korresponderande element i omgivningen.
Så långt är systemet bara en tom struktur av olika aspekter, men i nästa
steg kommer de normer som gymnasieeleverna och universitetsstudenterna
gav uttryck för att presenteras med hjälp av denna struktur. Som beskrevs i
metodavsnittet har dessa normer härletts – med en intentionell analys
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(Halldén et al., 2007) – genom att tillskriva eleverna och studenterna goda
skäl till varför de gör som de gör i intervjuerna och sina tentamina.

Bevara och ifrågasätta: normer om könslig och nationell
tillhörighet
Vad gäller de normativa aspekter som kommer till uttryck då gymnasieeleverna och universitetsstudenterna skapar mening om genus och nation finns
olikheter, både mellan respektive grupp av individer och mellan enskilda
individer. En sådan olikhet mellan grupperna är att då universitetsstudenterna skapar mening om nation föreslår några av dem en idé om att nationalism
bara kommer till uttryck under särskilda omständigheter. I artikel 2 är
”Anastasia” ett exempel på en student som ger uttryck för en sådan idé. Vad
gäller gymnasieeleverna och deras resonemang om genus är det dock ingen
som ger uttryck för idéer om särskilda omständigheter. Det Billig (1995)
talar om som en utbredd föreställning om nationalism som tillfälliga psykologiska utbrott som orsakas av extraordinära händelser tycks alltså inte ha
någon motsvarighet i gymnasieelevernas resonemang om genus – åtminstone
inte i det material som har studerats i denna avhandling. Gymnasieeleverna
utmärker sig istället genom att några av dem ger uttryck för en idé om att
frigöra sig från socialt konstruerade genuskategorier. Ett exempel är den elev
som presenteras som ”Puck” i artikel 3, som argumenterar för att de befintliga genuskategorierna innebär att tjejer tillskrivs ett mindre värde än killar.
Bland universitetsstudenterna är det ingen som på motsvarande sätt ger uttryck för idéer om att frigöra sig från en nationell tillhörighet.
Mellan respektive individ finns olikheter bland både universitetsstudenter
och gymnasieelever med avseende på vilka värden de väljer att kombinera.
Medan en elev exempelvis kombinerar värden i termer av sociala strukturer
och makt kombinerar en annan elev sociala strukturer och essenser. Det bör
självklart också understrykas att det finns en individuell variation med avseende på hur gymnasieeleverna och universitetsstudenterna ger uttryck för
dessa värden. Inom ramen för det som har beskrivits som elevernas och studenternas övergripande mål kan deras handlingar sekvenseras i underordnade delmål, vilka vart och ett kan förstås som koherenta med det övergripande målet. Exempelvis ger en elev, som refereras till som ”Thea”, uttryck
för värdet makt då hon förklarar människors val och beslut som ett utfall av
sociala faktorer. En annan elev, som refereras till som ”Igor”, ger istället
uttryck för makt då han förklarar ett förtryck av kvinnor med att människors
syn på manligt och kvinnligt – i allmänhet – är genomsyrad av förlegade
religiösa föreställningar.
Det finns dock inte bara olikheter utan också likheter vad gäller de normer
som gymnasieeleverna och universitetsstudenterna ger uttryck för. I båda
grupperna finns individer som ger uttryck för värden i termer av sociala
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strukturer, essenser, makt och en naturlig ordning. Då eleverna och studenterna talar om sociala strukturer handlar detta om att det finns oskrivna regler som de förhåller sig till i interaktionen med andra människor. Eleverna
talar om dessa regler i möten med kompisar, föräldrar och i förhållanden
med det motsatta könet. Samtliga elever utgår ifrån att sådana regler påverkar människor i en eller annan utsträckning och flera av dem berättar om hur
de själva beter sig olika beroende på om de var hemma, med kompisar eller i
ett kill- eller tjejgäng. Studenterna talar istället om regler som medierna förhåller sig till i rapportering till sina läsare och om regler på själva Nobelceremonin som sådan, d.v.s. om regler som festdeltagarna förhåller sig till i
interaktionen med varandra.
När eleverna och studenterna talar om essenser talar de istället om biologiska och/eller psykologiska egenskaper hos enskilda individer och som
också fungerar som drifter som styr individen i en viss riktning. För gymnasieeleverna handlar detta om att män och kvinnor, redan innan mötet med
andra människor, har olika behov som de sedan söker tillfredsställa i sociala
sammanhang. För studenterna handlar essenser om en genuin känsla av tillhörighet eller fosterlandskärlek. Denna känsla förstås som äkta i meningen
att den kan sägas karakterisera människan som art; ett flockdjur som instinktivt dras till varandra. Det ska dock påpekas att ingen av studenterna talar om
vad som skulle kunna kallas nationella biologiska essenser eller ”raser” som
skulle vara grunden för tillhörighet. Snarare tycks känslan av tillhörighet
förstås i mer allmänna termer, som en känsla av gemenskap med andra människor i ett visst geografiskt område.
Vidare, då eleverna och studenterna talar om makt handlar detta om att de
oskrivna regler som aktualiseras i interaktionen med andra människor också
medför att vissa erhåller fördelar och privilegier på bekostnad av andra –
eller att det uppstår konflikter då denna ordning rubbas. Då eleverna talar om
makt handlar det både om deras egna positioner i mötet med andra människor och om en övergripande maktordning som tar sig uttryck i en brist på
jämställdhet på samhällsnivå. Studenterna talar istället om makt i termer av
nationell inkludering och exkludering och i relation till nationella konflikter.
Det kan handla om att upphöja ”svenskhet” till något som står över och är
förmer än andra nationaliteter, eller att selektivt lyfta fram det positiva från
Sverige och på så vis dölja det negativa.
Slutligen, då gymnasieeleverna och universitetsstudenterna talar om en
naturlig ordning så handlar detta om att det finns ett slags homeostas eller
biologiskt och/eller psykologiskt ”viloläge” där män och kvinnor är i harmoni och samklang med sin omgivning. För eleverna handlar detta exempelvis om att män och kvinnor ska hitta yrken som de har en naturlig fallenhet
för, eller att de ska få göra det de är bäst på i arbetet i hemmet (byta däck på
bilen, laga mat, etc.). Att rubba ett sådant viloläge är förknippat med en obekväm ansträngning där den egna viljan, de egna behoven och tryggheten får
stryka på foten. Att rubba den naturliga ordningen innebär alltså en obalans
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hos den enskilda individen, som aktivt tvingas underordna sig och rätta sig
efter en politisk övermakt. För studenterna handlar en naturlig ordning istället om att de människor som känner tillhörighet till varandra också (med
fördel) ska få leva tillsammans som en nation. En sådan gemenskap kan med
andra ord sägas handla om en inkludering av människor utan att för den delen exkludera någon annan.
Dessa ovan nämnda värden fungerar som utgångspunkter när eleverna
och studenterna problematiserar genus- och nationsordningar och då de
hävdar att det är på ett visst sätt, d.v.s. då de slår fast sakernas tillstånd genom självreferenser i termer av att ”det är så för att det är så”. I och med
dessa värden tycks eleverna och studenterna också förhålla sig till två olika
övergripande mål och ideal. Det ena av dessa mål och ideal inbegriper det att
bevara könsliga eller nationella tillhörigheter, som då förstås som naturligt
givna. Det andra målet och idealet inbegriper det att ifrågasätta könsliga eller
nationella tillhörigheter, som då förstås som socialt konstruerade.
Vad gäller det gymnasieeleverna och universitetsstudenterna skapar mening om, d.v.s. deras val av korresponderande element, så refererar de å ena
sidan till sig själva som en social varelse som är en del av ett socialt sammanhang och, å andra sidan, till sig själva som autonoma individer. De refererar också till sitt eget agerande, dels som ett uttryck för en normstyrd tradition, dels som ett utfall av egna intentioner. En sista normativ aspekt av
elevernas och studenternas begreppsbildning är att de också väljer att agera,
vilket i fallet med gymnasieeleverna handlade om att engagera sig i intervjun och i fallet med universitetsstudenterna om att engagera sig i examinationen i statsvetenskap.
I Figur 2 på nästa sida sammanfattas ovan nämnda ideal, mål, värden,
medel, korresponderande element och valet att agera som olika aspekter av
två olika normsystem (jfr Figur 1). Vad både universitetsstudenter och gymnasieelever har gemensamt är alltså att de på olika sätt förhåller sig till dessa
två normsystem då de skapar mening om genus och nation. Antingen genom
att resonera i linje med ett av dem eller genom att på ett kreativt sätt kombinera dem.
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Figur 2: Två normsystem som gymnasieelever och universitetsstudenter förhåller sig
till då de skapar mening om genus och nation .
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En kommentar om normsystemens generaliserbarhet
Efter att ha lagt fram en figur som gör anspråk på att beskriva två normsystem som gymnasieelever och universitetsstudenter förhåller sig till (se Figur 2) är det lämpligt att stanna upp och reflektera över generaliserbarheten
av denna beskrivning – och i vilka avseenden den skulle vara generaliserbar.
En sådan reflektion tar med fördel sin utgångspunkt i en diskussion om
själva innebörden av generaliserbarhet som kvalitetsmått.
I grova drag är det möjligt att tala om två huvudsakliga dimensioner av
generaliserbarhet. Den ena dimensionen handlar om i vilken utsträckning de
fenomen och samband som undersöks också uppträder i en population, t.ex.
av gymnasieelever och universitetsstudenter. Med en gräns för hur många
undantag som kan accepteras blir alltså frågan enkelt uttryckt om fenomenen
och sambanden verkligen finns i denna population. Ett sådant kvalitetsmått
används traditionellt för att bedöma kvantitativ forskning och kan refereras
till som statistisk generaliserbarhet. Den andra dimensionen av generaliserbarhet handlar istället om i vilken utsträckning en abstraherad beskrivning av
ett fenomen är applicerbar i alla de situationer där fenometet uppträder. I
detta avseende kan framställningen av en beskrivning liknas vid en balansakt
mellan att å ena sidan beskriva en så stor detaljrikedom som möjligt och å
andra sidan att kunna argumentera för att denna detaljrikedom också är en
stringent och trovärdig beskrivning av det fenomen som studeras. Det kvalitetsmått som används för att bedöma sådana balansakter används traditionellt
för att bedöma kvalitativ forskning och har i litteraturen refererats till som
teoretisk generaliserbarhet (t.ex. Seale, 1999) eller analytisk generaliserbarhet (t.ex. Yin, 2003).
Med syftet att förstå och beskriva normativa aspekter av individers begreppsbildning har ambitionen varit att abstrahera en beskrivning som är
applicerbar i alla tänkbara situationer där gymnasieelever och universitetsstudenter skapar mening om genus och nation. I och med denna ambition
kan det vara lämpligt att reflektera över den teoretiska eller analytiska generaliserbarheten av de normsystem som presenterats i Figur 2. En sådan reflektion kan åtminstone beröra två aspekter av datainsamlingen som tveklöst
begränsar möjligheterna att applicera de normsystem som beskrivs på varje
tänkbar situation där gymnasieelever och universitetsstudenter skapar mening om genus och nation. Den ena aspekten gäller elevernas och studenternas val av tillämparhetskontext (Larsson & Halldén, 2010) och den andra
urvalet av gymnasieelever och universitetsstudenter.
Vad gäller elevernas och studenternas val av tillämpbarhetskontext bör
det understrykas att beskrivningen (Figur 2) begränsas till situationer där de
skapar mening om sig själva (”jag”) och om handlingar och traditioner.
Därmed blir det vanskligt att föreslå att eleverna och studenterna skulle ge
uttryck för samma ideal och värden i andra tillämpbarhetskontexter. Fram-
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tida forskning skulle kunna undersöka detta genom att försöka styra respondenternas resonemang mot andra tillämparhetskontexter.
Vad gäller urvalet av gymnasieelever och universitetsstudenter har detta,
som nämndes i metodavsnittet, sett olika ut. Urvalet av gymnasieelever bestod av elever i olika åldrar, av olika (juridiska) kön och de studerade i olika
gymnasieskolor på olika program. Trots denna brokighet fanns också uppenbara likheter mellan eleverna. De studerade alla i svenska skolor och dessa
skolor var dessutom lokaliserade i Stockholms län. Det frivilliga deltagandet
premierade elever som av en eller annan anledning själva valde att delta i
studien. Bekvämlighetsurvalet premierade elever vars lärare av en eller annan anledning valde att låta sina elever delta i studien. Därtill är det fråga om
ett relativt litet urval – åtminstone i jämförelse med antalet deltagare i tidigare kvantitativt orienterade studier om varm begreppsbildning (se t.ex. Sinatra & Mason, 2013). Också urvalet av universitetsstudenter är litet i jämförelse med dessa tidigare studier. Precis som i urvalet av gymnasieeleverna
fanns det uppenbara likheter mellan studenterna: De var alla lärarstudenter,
de gick kursen i statsvetenskap samtidigt, de hade samma kurslittertur och
samma föreläsningar, alla skrev sina tentamina på svenska och de valde att
(frivilligt) delta i studien. Dessa likheter i urvalen av elever och studenter ger
anledning att reflektera över huruvida de beskrivningar som abstraherats i
denna avhandling också är överförbara till situationer som exempelvis inkluderar gymnasieelever från andra kulturer eller universitetsstudenter som
läser statsvetenskap som en fristående kurs (d.v.s. inte inom ramen för ett
lärarprogram). Detta blir en empirisk fråga som endast kan besvaras med fler
och ytterligare fler empiriska studier. Med andra ord kan det understrykas att
de beskrivningar som abstraherats i denna avhandling också är givna det
begränsade urvalet och de specifika förutsättningarna för datainsamlingen.
I väntan på att framtida forskning ska generera fler beskrivningar av
normsystem som individer förhåller sig till då de skapar mening om genus
och nation kan det vara relevant att nämna någonting om huruvida de beskrivningar som abstraherats i denna avhandling framträder i resultaten från
tidigare studier. Vad gäller idealet att förstå tillhörighet som naturlig eller
konstruerad tycks Murstedt och kollegor (2013) visa på ett liknande mönster
i sin studie av vad studenter gör då de får i uppgift att problematisera genus.
Å ena sidan har då studenterna att förhålla sig till normen i undervisningen,
d.v.s. det att problematisera genus och förstå detta fenomen som en strukturell maktordning. Å andra sidan har de att förhålla sig till den liberala normen i samhället, d.v.s. att undvika att problematisera och att ha en positivistisk syn på genuskategorier som naturligt givna. Då studenterna problematiserar genus har de alltså att förhålla sig till två olika normsystem:
[W]hat is at stake is the relationship between taken-for-granted liberal values
and premises, on the one hand, and a structural power perspective, on the
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other. The students are placed in a position where this tension must be negotiated (ibid).

I jämförelsen med den studie som Murstedt och kollegor (ibid) har gjort är
det viktigt att påpeka att det är samma studenter som blivit tillfrågade att
delta i den studien som i den studie som presenteras i Artikel 2 i denna avhandling. Det handlar dock om olika datainsamlingar där studenterna ställs
inför olika uppgifter.
Också en rad kvantitativa studier visar att barn och ungdomar tenderar att
relatera genus till en idé om det naturligt givna, eller till det som i litteraturen
refereras till som essentialistiska föreställningar (t.ex. Gelman, Collman &
Maccoby, 1986; Gelman & Taylor, 2000; Prentice & Miller, 2006; Taylor,
Rhodes & Gelman, 2009). Sådana föreställningar kommer även till uttryck i
frågor om sociala kategorier i allmänhet (t.ex. Haslam, Rothschild & Ernest,
2000). I detta avseende ligger det nära till hands att dra slutsatsen att resultaten i denna avhandling är samstämmiga med tidigare forskning, eftersom
också flera av de elever och studenter som deltog i denna avhandling gav
uttryck för idén om essenser. Det finns dock anledning att reflektera över
denna eventuella samstämmighet. Till att börja med bör det påpekas att det
bland gymnasieeleverna, som också resonerade om just genus, inte fanns
några renodlade essentialister. Med andra ord var det ingen av eleverna som
föreslog att genus endast kan förstås som en biologisk essens. Tvärtom inkluderade deras syn på genus även andra idéer – också idén om att genus i
vissa avseenden kan förstås som socialt konstruerat. Slutsatsen att eleverna
ger uttryck för essentialistiska föreställningar är därmed lika välgrundad som
slutsatsen att de ger uttryck för idén om att genus är socialt konstruerat.
Vidare bör det också påpekas att det finns en skillnad mellan denna avhandling och tidigare kvantitativa studier vad gäller hur essentialistiska föreställningar definieras. I denna avhandling definieras de just genom elevernas
sätt att relatera olika idéer till varandra, medan de i tidigare studier definieras
genom de mätinstrument som används. Exempelvis fick barn i den studie
som genomfördes av Taylor och kollegor (2009) i uppgift att avgöra
huruvida ett nyfött barn som enbart växer upp och uppfostras av personer av
motsatt kön (alltså helt utan kontakt med personer av samma kön) kommer
att utveckla egenskaper som är typiska för det egna könet (som följd av ett
biologiskt arv) eller egenskaper som är typiska för det motsatta könet (som
följd av en social påverkan). Hälften av barnen fick avgöra detta i ett fall
som rörde en pojke i sällskap med kvinnor och den andra hälften om en
flicka i sällskap med män. I denna studie betyder essentialistiska föreställningar det att välja ett svarsalternativ om att barnet utvecklar egenskaper
som är typiska för det egna könet. I den studie som genomfördes av Prentice
och Miller (2006) fick studenter i uppgift att göra ett test som presenterades
som ett perceptionstest. I detta test visades i snabb följd en rad bilder med ett
antal punkter på varje bild och studenterna uppmanades att uppskatta hur
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många punkter som fanns på varje bild. Oberoende av hur studenterna svarat
fick de sedan feedback i termer av att de antingen var överpresterare eller
underpresterare. Slutligen fick de svara på frågor som handlade om huruvida
deras prestationer på perceptionstestet var typiska för deras eget kön. I denna
studie betyder alltså det att ge uttryck för essentialistiska föreställningar
istället att välja ett svarsalternativ om att prestationen på perceptionstestet är
typiskt för det egna könet. Även om frågorna i dessa tidigare kvantitativa
studier skulle vara entydiga så är det ändå svårt att argumentera för att de
elever som deltog i denna avhandling skulle besvara dem på ett visst sätt.
Det blir alltså svårt att avgöra vilka ideal och värden som eleverna tycker
väger tyngst i dessa främmande tillämparhetskontexter.
Om det att förhålla sig till de normsystem som presenteras i Figur 2 kan
sägas inbegripa frågan om hur enskilda individer, med biologiska och psykologiska essenser, samtidigt kan vara del av sociala strukturer, då kan möjligen resultaten i denna avhandling förstås i ljuset av det Piaget (1929/2007)
refererar till som en decentraliseringsprocess. Enligt Piaget genomsyras
barns tänkande av ett och samma centrala problem; vad som är inre och vad
som är yttre händelser, d.v.s. vad som händer i barnet självt och vad som
händer i barnets fysiska eller sociala omgivning. Det nyfödda barnet gör,
enligt Piaget, ingen åtskillnad alls – allt är ett kontinuum av sensationer. Allt
eftersom sker sedan en gradvis förändring där barnet i allt större utsträckning
lär sig att differentiera det inre från det yttre. Piaget (ibid) urskiljer olika
utvecklingssteg i denna förändringsprocess, i vilka barn exempelvis förklarar
naturliga skeenden med att tingen har intentioner, eller att de projicerar sinnesstämningar eller relationer på fysiska ting. Gymnasieelever och universitetsstudenter har med all sannolikhet nått de sista utvecklingsstegen som
Piaget beskriver, men frågan om vad som är inre och vad som är yttre händelser är kanske inte helt och fullt utredd för det – åtminstone inte i relation
till könsliga och nationella tillhörigheter. Samtliga gymnasieelever var visserligen överens om att de påverkas av omgivningen och att killar och tjejer,
inklusive dem själva, beter sig på olika sätt just på grund av denna påverkan.
Därmed skulle genus kunna sägas vara en produkt av yttre (sociala) händelser. Samtidigt var det flera av eleverna som motsatte sig tanken på att de
skulle vara fullkomligt determinerade av sociala normer. Exempelvis talar en
elev, som i avhandlingen kallas Gabrielle, om att hon valde frisörprogrammet på gymnasiet därför att hon själv ville det. Gabrielle påtalade också att
det är viktigt att man inte låter sig övertalas av andra, utan att man gör som
man själv vill. I detta avseende tycks Gabrielle, i likhet med flera andra elever, mena att människor också har en egen genuin vilja. Denna vilja tycks
visserligen kunna bli kvävd av omgivningens förväntningar och krav, men
den är i vilket fall att betrakta som en inre händelse (ibid). Ytterligare ett
exempel är den student som kallas Maja och som kan sägas brottas med frågan om hur den socialt konstruerade nationalismen (yttre händelse) förhåller
sig till människans inneboende och naturliga behov av gemenskap (inre hän50

delse). Maja nöjer sig inte med den förklaring som Michael Billig (1995)
tillhandahåller, utan väljer att även föra in en alternativ förklaring i sin hemtentamen.
Då barnen i Piagets (ibid) studier befann sig i de mest utvecklade stadierna av en decentraliseringsprocess var de runt nio, tio, elva år gamla. Men,
om nu också gymnasieelevernas och universitetsstudenternas problem
(Halldén, 1988; Halldén et al., 2013) förstås som en del av en decentraliseringsprocess tycks inte frågan om vad som är yttre och inre händelser vara
utredd en gång för alla vid elva års ålder. Faktum är att vuxna, välutbildade
personer har skrivit åtskilliga hyllmeter om viljans frihet – utan att någon för
den skull har kunnat slå fast hur det egentligen förhåller sig med denna frihet. Kanske sitter inte heller gymnasieelever och universitetsstudenter inne
med några slutgiltiga svar. Skulle det förhålla sig så är det kanske vidare
relevant att fundera över hur mycket hjälp elever och studenter får med att
reda ut just frågor om vad som är inre och yttre händelser: Hur mycket av det
jag gör är ett uttryck för min egen vilja och hur mycket är ett uttryck för den
kultur jag lever i? Hur är det med mitt yrkesval? Mitt val att skaffa barn?
Eller med mitt val att ta disken istället för att min partner gör det? Här görs
inga försök att spekulera om hur mycket hjälp elever och studenter får med
sådana frågor generellt sett, men det är bara att konstatera att de står hopplöst ensamma i de situationer då data samlades in för denna avhandling. I
kursen i statsvetenskap håller Michael Billig och de undervisande lärarna
envist och ensidigt fast vid en strukturell förklaring. Intervjuaren ger inga
svar över huvud taget – han envisas snarare med att fortsätta ställa frågor.

Förhandlingar som normativa uttryck i individers begreppsbildning
Som redan har betonats så är en utgångspunkt att alla individens handlingar
är normativa och det görs därmed inget försök att kategorisera det gymnasieeleverna och universitetsstudenterna gör på något annat sätt. En av frågeställningarna var dock, inte om eller när, utan hur de normativa aspekterna
tar sig uttryck i det eleverna och studenterna gör. I detta avseende visar resultaten från respektive delstudie att de normativa aspekterna har ett specifikt förklaringsvärde när det handlar om att förstå vad individer gör då de
skapar mening.
Ett sätt att tydliggöra vad i detta förklaringsvärde ligger är att utgå från ett
empiriskt exempel. Detta går att finna i den studie där universitetsstudenter
uppmanas att analysera konstruktioner av banal nationalism (Billig, 1995) i
en tentamensuppgift (se Artikel 2). En av studenterna, ”Maja”, inleder då
den första halvan av sin tentamen med att redogöra för centrala idéer i
Billigs teori om banal nationalism. Med utgångspunkten att även de mest
sakliga redogörelser är normativa kan det Maja gör då förstås som att hon
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hävdar vissa sakförhållanden och kunskapssystem. Men, det Maja gör skulle
också lika gärna kunna förstås som ett uttryck för hennes alternativa referensramar (Driver & Easley, 1978; Duit, 2009), d.v.s. för hennes personliga
sätt att förstå banal nationalism. Så här långt har inte en modell av normativa
aspekter av individers begreppsbildning något förklaringsvärde som sträcker
sig utöver det som forskningen om alternativa referensramar redan har att
erbjuda.
I den andra delen av sin examinationsuppgift avslutar dock Maja sin redogörelse och ägnar istället den resterande delen åt att ifrågasätta tillämbarheten av Billigs teori om banal nationalism. Det bärande argument som Maja
för fram är att nationalism i själva verket är ett uttryck för människans naturliga och medfödda strävan efter gemenskap. På basis av denna strävan drar
Maja slutsatsen att hur kritisk Billig än är, och hur mycket han än önskar
bort nationalism, så är den ändå en ofrånkomlig del av det hon refererar till
som det mänskliga ”psyket”. I denna del av examinationsuppgiften är det
alltså inte längre fråga om att enbart redogöra för eller beskriva någonting,
utan om att ifrågasätta, utmana, eller förhandla om de normer som aktualiseras i situationen.
I detta avseende är Maja inte unik bland deltagarna i denna avhandling.
Snarare tycks det vara så att flera sekvenser i det gymnasieeleverna och universitetsstudenterna gör måste förstås som just förhandlingar och det kan
därför vara värt att nämna någonting om hur dessa förhandlingar tar sig uttryck. Förutom att, som Maja, förhandla om normer som aktualiseras i kurslitteraturen och tentamensuppgiften så förhandlar gymnasieeleverna med
varandra. Ett exempel på detta går att finna i en intervju (se artikel 3) där en
gymnasieelev, ”Casper”, utmanar då den syn på genusroller som en klasskamrat i samma intervju ger uttryck för. Casper motsätter sig då klasskamratens förslag om att det finns distinkta manliga och kvinnliga roller som är
konstruerade och han föreslår istället att de distinkta genusroller som var
aktuella förr i tiden inte alls är lika framträdande idag. Det kan också sägas
att eleverna förhandlade om normer med individer som inte var fysiskt närvarande i rummet, men som ändå var närvarande i elevernas tankar. Ett exempel på detta är då en av gymnasieeleverna, ”Puck”, stannar upp i ett pågående resonemang om hur befintliga genusroller innebär att flickor uppfatttas som mindre värda för att påtala att ”killarna i klassen” inte skulle hålla
med henne om det hon säger. Fastän dessa killar alltså inte var närvarande i
rummet så aktualiserar hon deras syn på genus för att sedan förhandla om de
normer som finns inbegripna i detta synsätt. Här görs inga försök att avgöra
huruvida killarna i klassen refererar till juridiska personer som de facto gick
i samma klass som Puck – eller om de refererar till typiska killar. Det som
betonas här är istället att de normer som aktualiseras inte var begränsade till
de kulturella redskap (Vygotsky, 1978) som tillhandahölls av intervjuaren
eller som fanns tillgängliga i det fysiska rummet. De var heller inte begränsade till det faktiska antalet deltagare i varje intervju. Med avseende på vilka
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omständigheter som eventuellt skulle kunna förklara när förhandlingar äger
rum tycks det alltså inte vara av betydelse om det är enskilda intervjuer eller
intervjuer med två eller tre elever – normer aktualiseras i vilket fall genom
individers förmåga att sätta ord på och förhålla sig till andra normer än de
som de själva tar som utgångspunkt.
Ovan nämndes att alternativa referensramar möjligen kan rationalisera det
som kan tyckas vara fullkomligt likgiltiga redogörelser eller beskrivningar,
men i de exempel som har nämnts här så tycks Maja, Casper och Puck också
göra någonting annat än att bara uttrycka ett idéinnehåll. Det Maja gör kan
delvis förstås som en redogörelse för nationell gemenskap som ett naturligt
behov på ett idéinnehåll, men också som en plädering om att denna syn på
nationalism är att föredra framför en syn på gemenskap som socialt konstruerad. I denna plädering tycks Maja inte alls förhålla sig kallsinnig och likgiltig till den teori hon är satt att använda i sin analys (jfr Pintrich et al., 1993).
Tvärtom så utmanar hon den. För att kunna förstå Majas sätt att resonera,
och för att kunna förstå det Casper och Puck gör i exemplen ovan, föreslås
att detta är utryck för andra ideal, värden, korresponderande element och för
andra mål, medel och engagemang än de som aktualiserats i intervjuerna och
examinationsuppgiften. Då eleverna och studenterna handlar i affinitet med
normsystem, som de själva uppfattar som avvikande i förhållande till andra
normsystem som aktualiseras i situationen, kan deras handlingar förstås som
förhandlingar om vilka normer för handling och varande (Moore, 1922 § 14;
von Wright, 1963) som ska äga giltighet i situationen. Alltså, vad en modell
av normativa aspekter av individers begreppsbildning kan tillföra det som
forskningen om alternativa referensramar redan har att erbjuda är att det med
utgångspunkt i en sådan modell blir möjligt att förstå, inte bara hur individen
förstår ett idéinnehåll, utan också hur individen förhåller sig till de normer
som finns inbegripna i detta idéinnehåll.
Den meningsskapande individen som subjekt – en fråga om validitet?
I introduktionen till denna avhandling presenterades den kritik som Pintrich
och kollegor (1993) riktade mot kognitivt orienterade modeller av individers
begreppsbildning – och i synnerhet mot den modell som Posner och kollegor
(1982) beskrivit. Som nämndes handlade kritiken om att de kognitiva modellerna alltför ensidigt fokuserar på ”kalla” kognitiva processer, medan
”varma” aspekter förbises. I och med detta ensidiga fokus skulle de kognitiva modellerna därmed spegla en orealistisk syn på individer som alltför
känslokalla och rationella i sin strävan efter ny kunskap. Annorlunda uttryckt
kan denna kritik alltså sägas handla om validitet – eller snarare en förmodad
brist på validitet – i teorier om begreppsbildning. Då företrädare för den
kvantitativt orienterade forskningen om varm begreppsbildning (Sinatra &
Mason, 2013) har formulerat implikationer för teorier om begreppsbildning
har dessa följaktligen handlat om att inkludera variabler som visat sig vara
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signifikanta – alternativt om att uppmana till att vidare testa huruvida variabler verkligen är signifikanta. För Pintrich och kollegor (1993) handlar detta
specifikt om att inkludera motivationsfaktorer som psykologin visat påverkar
studenters beteende. Progressionen i sådan forskning kan därmed sägas
handla om att med allt större tillförlitlighet redogöra för alla de mätbara variabler som är signifikanta och hur dessa variabler interagerar med varandra.
Mason och kollegor (2008, s. 304, jfr Mason, 2007; Sinatra & Mason, 2013)
uttrycker detta som att nya modeller bör återspegla ”the complexity of the
process, that is, its multifaceted interactive nature”.
Det kan diskuteras huruvida den kvalitativa forskningen om begreppsbildning, med rötterna i en individkonstruktivistisk tolkningstradition, ska
bedömas enligt samma kriterier som den kvantitativt orienterade psykologin.
De teorier som genererats inom dessa olika forskningstraditioner kan sägas
representera olika kunskapssyner och i litteraturen finns det argument för att
de därmed bör bedömas utifrån olika validitetskriterier (t.ex. Lincoln &
Guba, 1985; Seale, 1999; Stenbacka, 2001). Med en positivistisk kunskapssyn kan validitet enkelt uttryckt sägas handla om i vilken utsträckning en
teori på ett sanningsenligt sätt representerar en objektiv verklighet. Inom den
individkonstruktivistiska tolkningstradition är det dock inte i första hand en
sådan objektiv verklighet som beskrivs, utan snarare individens idiosynkratiska förståelse av denna verklighet. Om också den idiosynkratiska förståelsen refereras till som en ”verklighet” tycks det alltså i så fall vara fråga om
en annan verklighet än den som den kvantitativt orienterade psykologin avser att beskriva. Denna verklighet karakteriseras då inte av universalism,
utan snarare, som Winter (2000) uttrycker det, av ”the negotiation of 'truths'
through a series of subjective accounts”. Eftersom villkoren för att beskriva
subjektiva och objektiva verkligheter är olika har det föreslagits alternativa
termer till validitet, som exempelvis tillförlitlighet (eng. ”trustworthiness”),
trovärdig (eng. ”credibility”), rimlighet (eng. ”plausibility”) (för en översikt,
se ibid). Dessa termer är tänkta att referera mer specifikt till bedömningskriterier som är relevanta för beskrivningar av subjektiva verkligheter.
Vad gäller progression i den individkonstruktivistiska begreppsbildningsforskningen – i termer om allt mer tillförlitliga, trovärdiga och rimliga beskrivningar av individers begreppsbildning – bestäms den alltså inte av i
vilken grad beskrivningarna på ett sanningsenligt sätt överensstämmer med
en given och mätbar verklighet. Istället handlar progressionen om att abstrahera beskrivningar med vilka det är möjligt att förstå begreppsbildning –
oavsett vilka de bakomliggande orsakerna till sådana processer är. Posner
och kollegor (1982) kan sägas representera ett sådant forskningsintresse,
vilket de explicit ger uttryck för i introduktionen till sin artikel:
Our central commitment is that learning is a rational activity. […] It does not,
of course, follow that motivational or affective variables are unimportant to
the learning process. The claim that learning is a rational activity is meant to
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focus attention on what learning is, not what learning depends on (ibid, s.
212).

Trots att detta stycke formulerades elva år innan det att Pintrich och kollegor
(1993) ifrågasatte validiteten i en ”kall” kognitiv modell av begreppsbildning
kan det läsas som ett svar på en sådan kritik. Vad Posner och kollegor (1982)
tycks poängtera är nämligen att de inte är intresserade av vad lärande beror
på utan ”what learning is”. På samma sätt kan de normativa aspekterna av
individers meningsskapande (Figur 1) förstås som en del av en beskrivning
(men inte den enda) av vad begreppsbildning är. Systemets förklaringsvärde
ligger i att det möjliggör en förståelse för vilka normer som kommer till uttryck då individer skapar mening. Därmed bör systemet inte bedömas utifrån
kriterier om i vilken grad det på ett sanningsenligt sätt överensstämmer med
en given och mätbar verklighet, utan i vilken grad det med utgångspunkt i
systemet är möjligt att förstå det individer gör som en förhandling om normer som aktualiseras i situationen.
Om individens sätt att tänka förstås som ett uttryck för en jämviktssträvan
i utbytet med omgivningen (Flavell, 1963, kap 7) blir det vidare möjligt att
förstå vad individen betraktar som ett ”bättre” sätt att tänka (framför något
annat). Individen framträder därmed inte som kall och rationell, som ”a little
scientist” (Pintrich et al., 1993) strävande efter sanningen. Inte heller framträder individen som likgiltig inför normer i omgivningen, exempelvis uttryckta i undervisning. Snarare framträder individen som ett subjekt vars sätt
att tänka står i relation till hur subjektet vill interagera med sin omgivning.
Målet med meningsskapande är därmed inte nödvändigtvis en förståelse som
speglar eller återskapar omgivningens alla karaktärsdrag och regelbundenheter, utan en förståelse som ökar individens utbyte med omgivningen (jfr
Piaget, 1936/1953) – eller som Matta (för publicering) uttrycker det i sin
undersökning av representationers funktion:
[A] fruitful [mental] model is one that does what it was set up to do in the
modeler's intentions, not necessarily one that reproduces the world. […]
Thus, the goodness of the representation seems not to depend on how truthfully it represents reality, since the categories by which we organize reality
are developed in order to cope with the instructional setting, but on how
much the representation fulfills its goal.

Så här långt kan alltså sägas att värdet av modellen av de normativa
aspekterna av individers begreppsbildning ligger i att det med utgångspunkt i
denna modell blir möjligt att förstå hur individen framträder som ett subjekt
som aktivt interagerar med sin omgivning.
Även tidigare studier har visat hur studenter ifrågasätter de sätt att tänka
och agera som föreskrivs i undervisningssammanhang. Ett sådant exempel
går att finna i en avhandling om hur miljökurser tolkas av studenter och dok55

torander i den högre utbildningen (Lundholm, 2003). En av delstudierna
visar hur en ingenjörsstudent reagerar på kursinnehållet. Studenten påtalar
att det är ”vinklat” och speglar ett ensidigt perspektiv på människan och
miljön. Ett annat exempel går att finna i en studie av vad studenter i statsvetenskap gör då de får i uppgift att problematisera genus och maktstrukturer
utifrån ett strukturellt genusperspektiv (Murstedt, Jansson, Wendt & Åse,
2013). Studien visar hur studenter gör motstånd, bl.a. genom att ifrågasätta
premisserna för uppgiften och att föra in alternativa frågeställningar och
förklaringar.
Vad dessa exempel har gemensamt är att de visar på studenter som inte
förhåller sig likgiltiga till de normer som aktualiseras. Vad gäller sådana fall
blir det problematiskt att försöka förstå det individerna gör som ett uttryck
för rent deskriptiva idéer om begrepp och situationer. Sådana idéer skulle
kunna ge kraft åt handlingar i ett socialt vakuum, men inte åt bedömningar
om på vilket sätt det är bra, dåligt, rätt eller fel att tänka och agera i en viss
situation. Med utgångspunkt i de normativa aspekterna av individers meningsskapande (Figur 1) blir det istället möjligt att förstå det individer gör
som ett uttryck för sådana bedömningar; dels vad gäller hur individer bör
handla och hur saker och ting bör vara (Moore, 1922 § 14; von Wright,
1963), dels på olika nivåer av dessa normer (Caravita & Halldén, 1994). Det
blir därmed möjligt att förstå individen som en social varelse som aktivt
engagerar sig för att förstå andra och för att göra sig själv förstådd. Det blir
också möjligt att förstå begreppsbildning, inte som en process där individen
passivt absorberar sin omgivning, utan som ett koordinerande av perspektiv i
interaktion med andra individer (jfr Säljö, 2010).
”Kyla” ett missledande och överflödigt epitet till begreppsbildning
Som nämndes i introduktionen så behandlar tidigare studier om varm begreppsbildning (Sinatra, 2005) den kalla kognitionen och de varma konstruktionerna som två separata komponenter i lärandet (Pintrich et al., 1993).
I artikel 3 härleddes dock sex varma aspekter från en gymnasieelevs kontextualisering av genus. I ljuset av detta resultat tycks kyla (ibid) vara ett missledande epitet till individers begreppsbildning. Det är missledande därför att
det i relation till ett intresse för varma aspekter pekar bort från kognitionen –
”beyond conceptual change” (ibid) och ”beyond knowledge” (Sinatra &
Mason, 2013). Vidare tycks epitetet därmed också vara överflödigt därför att
om även den kognitiva komponenten är varm så är inte kognitionen och de
varma aspekterna varandras motsatser i det avseende som kyla och värme
var tänkt att konnotera.
Denna invändning mot att bruka epitet som varm och kall ska inte tolkas
som ett uttryck för att det på något sätt skulle vara fel eller irrelevant att undersöka frågor om samband mellan exempelvis emotioner och kognitionen.
Tvärtom har Pintrich och kollegor (1993) aktualiserat frågor som, att döma
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av det stora genomslaget, har varit ytterst relevanta för forskningen om begreppsbildning. För att illustrera artikelns relativa genomslagskraft kan sägas
att en sökning på Google Scholar (2014-08-25) på Beyond cold conceptual
change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in
the process of conceptual change visar att 1808 vetenskapliga publikationer
citerar denna artikel. Här görs ingen kartläggning om exempelvis hur dessa
citat ser ut eller vad syftet med citaten är och siffrorna bör därför tolkas försiktigt. Men, de kan ändå jämföras med sökningar på Google Scholar vid
samma tidpunkt (2014-08-25) på några av de mest tongivande bidragen till
forskningen om begreppsbildning: Vosniadous (1994) artikel Capturing and
modeling the process of conceptual change ger 1238 referenser. diSessas
(1993) Toward an epistemology of physics ger 1368 referenser. Chi, Slotta
och Leeuws (1994) artikel From things to processes: A theory of conceptual
change for learning science concepts ger 828 referenser. Dessa siffror bör –
åter igen – tolkas försiktigt, men de kan möjligen ge en indikation om att
Pintrich och kollegors (1993) artikel faktiskt har fått ett relativt stort genomslag. Den invändning som förs fram här ska alltså inte tolkas som att det
skulle vara olyckligt att faktoranalyser av begreppsbildning har rönt ett sådant stort intresse.
Inte heller ska invändningen tolkas som ett sätt att försöka misskreditera
den tidigare forskningen om varm begreppsbildning (Sinatra & Mason,
2013). Denna forskning har utan tvekan spelat en stor roll för forskningen
om begreppsbildning. Däremot handlar invändningen om att epiteten varm
och kall – just för att de är så pass inarbetade och vedertagna – premierar ett
intresse att underöka just korrelationer och orsakssamband mellan det varma
och kalla. Den andra sidan av myntet blir att epiteten också bidrar till att det
kan te sig märkligt att vilja undersöka varma aspekter av någonting som
uppenbart redan är kategoriserat som kallt. En sådan föresats upplevs sannolikt inte som lika självklar, utan kräver både en förklaring om vad det är som
ska undersökas och om vad motivet till undersökningen är.

Fostran i den formella utbildningen
Då begreppsbildning inbegriper förhandlingar om vilka idéer som bör äga
giltighet och hur individen bör förhålla sig till dessa idéer kan det vara värt
att kort kommentera den roll som gymnasieskolan och universitetet har i
sådana förhandlingar. Syftet med en sådan kommentar är inte att förflytta
fokus bort från den meningsskapande individen, utan snarare att klargöra i
vilken utsträckning individerna i avhandlingen förhåller sig till vad de uppfattar är normer som premieras i den formella utbildningen.
Mot bakgrund av att både gymnasieeleverna och universitetsstudenterna
förhölls sig till just dessa normer så tycks – kanske inte så överraskande –
den formella utbildningen vara att räkna med i individers begreppsbildning.
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Klart tydligast visade sig detta bland universitetsstudenterna och det är väl
också rimligt mot bakgrund av att de var itu med att examineras på en kurs.
Denna omständighet ger universitetet ett särskilt starkt förhandlingsläge vad
gäller hur studenterna bör förstå och förhålla sig till nationalism i den situation där data samlades in. Alltså, om studenterna går med på att ”problematisera och analysera hur nationen, idéer om svenskhet, gemenskap och identitet konstrueras”, med utgångspunkt i Billigs (1995) teori om banal nationalism, så kan universitetet belöna detta med högskolepoäng. Om studenten inte
underkastar sig denna uppgift kan de uteblivna kurspoängen i värsta fall
äventyra deras studiefinansiering via CSN.
Även gymnasieeleverna förhöll sig till den formella utbildningen, trots att
gymnasieskolan inte kunde sanktionera normer i intervjuerna på samma sätt
som universitetet kunde sanktionera normer i examinationerna. En uppenbar
skillnad mellan intervjuerna och examinationerna är också att de förra inte
var betygsgrundande och tillgängliga för lärare. Det är dock fullt möjligt –
och kanske också troligt – att elever kan ha uppfattat mig som en representant för formell utbildning i allmänhet och att jag därför också företrädde de
normer om genus som premieras i gymnasieskolan. Exempelvis sa en av
eleverna att hon trodde att jag höll med henne då hon beskrev genus på det
sätt som hon fått lära sig i sin utbildning. Även om jag inte hade någon reell
makt över elevernas betyg så kan de ha uppfattat mig som en person som
företräder normer som är förknippade med höga betyg. I jämförelse med
universitetsstudenterna kan samtidigt sägas att gymnasieeleverna inte bara
förhöll sig till den formella utbildningen, utan lika gärna till andra elever
(både närvarande och inte närvarande) och till människor i största allmänhet
(som i man brukar säga att… eller vissa tror att…). Gymnasieskolan hade
alltså inte samma tydliga roll i förhandlingarna som universitetet hade.

Sammanfattning av avhandlingens huvudsakliga resultat
Syftet med denna avhandling har varit att bidra till en ökad förståelse för
individers begreppsbildning genom att och undersöka och beskriva normativa aspekter av denna begreppsbildning. I avhandlingen prövas ett perspektiv där individer framträder som subjekt och individens handlingar som normativa för att på så sätt undersöka hur normativitet tar sig uttryck i individers kontextualiseringar och hur dessa individer då framträder som subjekt i
interaktionen med omgivningen.
Sammanfattningsvis visar avhandlingen hur individer framträder som
subjekt då de förhandlar om normer som aktualiseras i situationen. I det
datamaterial som undersökts utgör normerna två huvudsakliga normsystem
som gymnasieeleverna och universitetsstudenterna förhåller sig till då de
kontextualiserar genus och nation. Det ena systemet inkluderar målet att
ifrågasätta eller frigöra, medlet att problematisera och det att engagera sig
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för detta. Systemet inkluderar också kritisk teori som ett ideal, sociala strukturer och makt som värden, samt ”jag” som en social varelse och handlingar som en del av en tradition som korresponderande element. Det andra
normsystemet inkluderar istället målet att bevara, medlet att hävda hur det
är och det att engagera sig för detta. Det andra systemet inkluderar också
biologisk eller psykologisk reduktionism och reifikation som ett ideal, essenser och en naturlig ordning som värden, samt jag som individ och handlingar som ett utfall av egna intentioner som korresponderande element.
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English summary

Introduction
In the footsteps of Piaget’s theoretical and experimental investigations into
the intellectual development of children, a constructivist research tradition
has inquired into individuals’ learning of scientific concepts. In an early
study, Posner, Strike, Hewson and Gertzog (1982) described learning as a
process of conceptual change originating in individuals’ alternative ways of
understanding scientific concepts (Driver & Easley, 1978). According to
Posner and colleagues (1982), the conditions for change include when the
individual feels unsatisfied with his or her current way of understanding
something and when another way of understanding is perceived to be intelligible, plausible, and fruitful. The interest in further understanding and describing conceptual change in different subject domains is currently a wellestablished field of research (for an overview, see Vosniadou, 2013a).
“Beyond cold conceptual change” – a critique from psychology
The cognitive models generated by research on conceptual change have been
subject to criticism. Pintrich, Marx and Boyle (1993) argued that theories of
students’ classroom learning should not only include a “cold” cognitive
component but also a warm motivational component. With this claim, they
criticized the validity of notions of academic learning as cold and isolated
and of students as little scientists who rationally and systematically seek new
knowledge. Considering that students “can and do adopt different goals and
purposes for their school work” (ibid, p. 168), they further noted that “it
seems important to begin to build the connections between the motivational
and cognitive components of student learning” (ibid, p. 168).
Twelve years later, Sinatra (2005) noted that Pintrich, Marx and Boyles’
article became the starting point of a “warming trend” in research on conceptual change. Within this research, a range of warm constructs are investigated in relation to students’ academic achievements, for example, achievement
goals, emotions, epistemological beliefs, topic interest, or values (for a review, see Sinatra & Mason, 2013). From the results of these studies, conclusions about the extent to which warm constructs “facilitate or hinder conceptual change” (Pintrich et al., 1993, p. 167) are drawn. Thus, the very core of
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the warming trend is to establish the relationship between what Pintrich and
colleagues (1993) referred to as warm and cold components of learning.
The thesis and its area of concern
The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of
conceptual change by specifically investigating the “warm” aspects of its
processes. Unlike previous research on warm conceptual change, this thesis
takes its departure in what has here been referred to as an individual constructivist tradition with its roots in the work of Piaget. The focus returns to
the seemingly “cold” cognition, and the “warmth” will be understood as
normative aspects of what individuals do as they make meaning. With this
starting point, the present thesis is empirically investigating what normative
aspects are expressed in upper secondary school students’ and university
students’ meaning making of two central concepts in the social sciences:
gender and nation. Based on the assumption that these students’ meaning
making occurs in the interchange with the environment (Piaget, 1936/1953),
it is furthermore investigated how the students emerge as subjects in this
interchange ─ that is, how the students emerge as learners with their own
purposes and goals (cf. Pintrich et al., 1993).

Conceptual change as contextualization
In this thesis, conceptual change is understood as contextualization (Halldén,
1999; Halldén et al., 2013), which refers to a mental process in which students make meaning by relating what there is to be understood to a structure
of ideas that have already been embraced (Halldén et al. 2013). Such structures will herein be referred to as contexts for interpretation (Caravita &
Halldén, 1994; Larsson & Halldén, 2010).
Different dimensions have been distinguished in contexts for interpretation (Larsson & Halldén, 2010). First, there is a “conceptional context” (ibid,
p. 642), which refers to the students’ idiosyncratic understandings of their
subject matter. Caravita and Halldén (1994; cf. Tibergien, 1994) describe the
structure of such context as having three different levels. The concept level
refers to conceptions of, for instance, phenomena or objects in the world.
The equivalents in science are concepts. The meta-level refers to overarching
worldviews that define general principles and beliefs ─ that is, conceptions
about conceptions. The equivalent in science is the theoretical context in
which concepts become meaningful. Finally, the practical level refers to
salient features in the world that are taken for granted, or in science, to certain units of analysis in an empirical context.
A second dimension of contexts that Larsson and Halldén (2010) distinguish is a “situational context” (ibid, p. 642), which refers to the interview
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setting and its sociocultural framing. Third, a “context for descriptions and
explanations” (ibid, 2010, p. 643) refers to the applicability of certain conceptualizations. In this respect, it is possible to draw a rough distinction between the knowledge developed in everyday life, which is primarily practice-oriented, and scientific knowledge, which is traditionally developed for
explanation and understanding.
Contextualization has been described as a two-part process (e.g., Halldén
et al., 2013). In one part of the process, ideas emanating from different
sources are integrated into a coherent structure of meaning. The act of integration thus means that the individual creates relationships between ideas
that may seem to be entirely incompatible from another point of view. The
new structures of ideas that the individual has created have been referred to
as compounded models (e.g., ibid). The other part of making meaning is a
differentiation within and between compounded models (e.g., ibid). From a
longer term perspective, this means an extension of the repertoire of contexts
for interpretation. Thus, meaning-making is not regarded as a linear process
in which naive ways of understanding something are abandoned in favor of a
more “fruitful”, scientific understanding (cf. Posner, Strike, Hewson &
Gertzog, 1982). On the contrary, an extension of repertoires enables students
to oscillate between contexts for interpretation depending on the situation
and thereby, to see the world from different points of view (Caravita & Halldén, 1994; Solomon, 1983).
Actions as normative
In this thesis, individuals’ actions in the process of contextualization are
assumed to be intentional (Halldén, 1999; Halldén et al., 2013). With this,
intentionality is not understood as a psychological trait that appears and can
be measured under certain circumstances (cf. Sinatra & Pintrich, 2003). Rather, intentionality emerges from a certain perspective in which individuals
are understood as active subjects. Thus, contextualizations are expressions of
practical deliberations (cf. von Glasarsfeldt, 1988; 1995).
With an intentional perspective on conceptual change, the acting subject
is also ascribed the normative judgment that he or she should perform the
action (cf. Anscombe, 1963; Schueler, 2003); the action is an expression of
ideals and values that in one way or another have positive connotations for
the individual. These ideals and values are also assumed to be related to the
individuals’ goals in the interchange with the environment and to the means
that the individuals find appropriate in order to reach their goals (cf. Piaget,
1936/1953).
A distinction is made between two types of norms that are included in
individuals’ contextualizations: norms for action and norms for being
(Moore 1922 § 14; von Wright, 1963). These norms define what should be
done and what are good or appropriate properties or characteristics.
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Aim
The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of
conceptual change by investigating and describing normative aspects of individuals’ contextualizations. A starting point for this investigation is that
individuals act as subjects and that their actions have normative features.
With this starting point, the aim is to investigate and describe how normativity is expressed in individuals’ contextualizations and how these individuals
emerge as subjects in their interchange with corresponding elements in the
environment. To address these questions, it is investigated what upper secondary school students and university students do as they contextualize two
central concepts in the social sciences: gender and nation.

Method
Gender and nation
This thesis investigates what upper secondary school students and university
school students do as they contextualize gender and nation because previous
research has indicted that students will not be indifferent to how these concepts are described. With respect to gender, several studies show how children and youngsters tend to understand this phenomenon as an essence rather than a social category (e.g., Gelman et al., 1986; Gelman & Taylor,
2000; Prentice & Miller, 2006); Taylor et al., 2009). With such an understanding, gender categories are assumed to be
discovered (versus invented), they are natural (versus artificial), they predict
other properties, and they point to natural discontinuities in the world (Gelman & Taylor, 2000, p. 1969).

Similarly, the nation tends to be understood as naturally given rather than a
political construct (e.g., Billig, 1995; Jansson et al., 2013). Jansson and colleagues (2009) show that teaching that aims to challenge an essentialist understanding of gender and nation tends to provoke resistance among students.
Participants
The participants in the studies were 24 upper secondary school students and
20 university students. The upper secondary school students were between
16 and 19 years old. They studied at five different schools in the Stockholm
area, and at six different programs: two theoretical and four vocational. The
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university students took a basic course in political science as part of training
to become teachers.
Data and data collection
The results of this thesis are based on interviews with the upper secondary
school students and written exam papers from the university students. The
collection of data can be regarded as a convenience sample. The interviews
were conducted in private or in groups of two or three students. In total,
eleven interviews were recorded, and these were approximately 50 minutes
long on average. The interviews can be regarded as semi-structured (Fontana
& Frey, 2005), and the questions were mostly open-ended. The questions
concerned how gender is defined and how gender-related statements can be
justified.
The exam papers were written as essays. The students were asked to
“problematize and analyze how nation, ideas of Swedishness, of community
and identity are constructed” in Swedish newspapers covering the Nobel
Prize Award Ceremony. As a starting point for the analysis, they were asked
to use Michael Billig’s (1995) theory of “banal nationalism”. In this theory,
the nation is understood as a political construct that is maintained in everyday life.
Intentional analysis
It was assumed that the students might approach the interview situation from
within different contexts for interpretation (Caravita & Halldén, 1994; Larsson & Halldén, 2010). Accordingly, a distinction was made between the task
introduced by the interviewer and the students’ problems or issues that they
brought to the fore ─ that is, their varying interpretations of the task (Halldén, 1988; Halldén et al., 2013). Because the aim was to explore what the
students did when they contextualized gender and nation in interviews and
exam papers, the analysis focused on problems or issues that could be understood in relation to these settings.
To systematically argue for what problems or issues students brought to
the fore, an intentional analysis (Halldén et al., 2007) was conducted. With
this analytical method, the students’ utterances were considered as actions
and were ascribed intentionality that made them reasonable in light of the
exam or interview situation (cf. von Wright, 1971). This procedure involved
interpreting single sequences of actions in relation to the exam or interview
as a whole and vice versa. By such an interpretive procedure, oscillating
between meaningful parts and wholes, the students’ actions are rationalized
by understanding them in light of their cognitive resources, such as beliefs,
wants, and abilities, as well as situational factors, such as duties, norms, and
opportunities (cf. von Wright, 1979). The guiding principle in this procedure
was to maximize the degree of coherence in what the students proposed ─
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that is, to find the viewpoint from which their ideas were logically related to
each other and to the interview situation. On the contrary, to assume that the
students were not coherent would undermine the possibility of taking their
perspective (Halldén et al., 2013).

Summary of articles
Article 1: “Six warm aspects of cold conceptual change. A remark about
the notion of cognitive coldness”
This article introduces the research interest in students’ alternative frameworks (Driver & Easley, 1978) and the notion that conceptual change originates in such frameworks (Posner et al., 1982). Furthermore, the article accounts for critique of the research on conceptual change, which suggests that
theories within this field reflect a view of learning as an overly cold and
rational process (Pintrich et al., 1993). Accordingly, it is suggested that theories on conceptual change should include warm motivational factors (ibid).
Research on warm conceptual change (Sinatra, 2005) has investigated the
role of “warm” constructs in conceptual change (for an overview, see Sinatra
& Mason, 2013). An underlying assumption in this research is that warm
constructs exist alongside a cold cognitive development and that both warm
and cold components must be considered when explaining students’ learning
in educational settings. However, in Article 1, the focus returns to the seemingly cold conceptual change. With examples from an empirical study, the
article shows how six warm aspects can be inferred from this very process.
These are understood as normative aspects of conceptual change:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Norms concerning the choice of goal
Norms concerning the choice of means
Norms concerning the choice of “trying to get”
Norms concerning the choice of ideal
Norms concerning the choice of values
Norms concerning the choice of corresponding elements

In light of this inference, coldness appears to be a misleading epithet to conceptual change. To obtain a complete picture of warm conceptual change, it
is therefore suggested that future research explore not only warm constructs
prior to conceptual change but also the warmth within this process.
Article 2: “Values in political science students’ contextualizations of nationalism”
As with Article 1, Article 2 introduces the research interest in students’ alternative frameworks (Driver & Easley, 1978) and the notion that conceptual
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change originated in such frameworks (Posner et al., 1982). Article 2 also
accounts for critique of the research on conceptual change, which suggests
that theories within this field reflect a view of learning as an overly cold and
rational process (Pintrich et al., 1993). Research on warm conceptual change
(Sinatra, 2005) has investigated the relationships between cold and warm
constructs (for an overview, see Sinatra & Mason, 2013).
In order to further understand the qualitative aspects of such constructs,
the aim of the study presented in Article 2 was to explore how values are
involved in university students’ meaning making of nationalism. The participants were 20 political science students at a Swedish university. The data
consisted of written exam papers in which the students were instructed to
analyze news articles on the basis of Michael Billig’s critical theory of nationalism. The analysis focused on what the students were doing, and how
they were doing it, when they wrote their exams.
The results show how several of the students diverge from Billig’s theory
by expressing alternative values. Instead of relating criticality to nationalism,
for example, they expressed values in terms of community, pride, and personal identity. This is done by their choice of an alternative worldview, their
choice to integrate alternative components in Billig’s theory, and their choice
to question the applicability of this theory. The results indicate that the students are not indifferent to school assignments that include a specific approach to what there is to be understood. On the contrary, their positive view
of nationalism and their own participation in the national community are a
significant aspect of their meaning making in political science.
Article 3: “Acceptance as a normative aspect of the process of coming to
understand emotionally charged concepts: Upper secondary school students make meaning of gender”
As with Article 1 and 2, Article 3 introduces the research interest in students’
alternative frameworks (Driver & Easley, 1978), and conceptual change as
originating in such frameworks (Posner et al., 1982). Article 3 also account
for critique of the research on conceptual change, which suggests that theories within this field reflect a view of learning as an overly cold and rational
process (Pintrich et al., 1993). Research on warm conceptual change (Sinatra, 2005) has investigated the relationships between cold and warm constructs, respectively (for an overview, see Sinatra & Mason, 2013).
One warm construct that has received relatively large attention is students’ acceptance of scientific explanations, and in particular, students’ acceptance of evolutionary theory as an explanation for human origin. A range
of studies have investigated the relationship between students’ acceptance of
such theories and the extent to which they understand these theories (for an
overview, see Smith, 2010a; 2010b). With this, acceptance and understanding are measured as two separate variables.
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As an alternative, the study presented in Article 3 takes a qualitative approach with the aim of exploring what 24 upper secondary school students
accept – what they propose – when they come to understand the concept of
gender and how to justify gender-related statements.
The results show how the students accept ideas about social structures,
power, and emancipation, as well as ideas about essences, individual independence, and a natural order. Furthermore, they accept equality and objectivity as principles for justifying gender-related statements. By assuming that
these ideas and principles have positive connotations for the students, it becomes possible to understand them as engaged in negotiating norms that are
brought to the fore in the interviews.

Normative aspects of conceptual change
In this section, the results from the three articles are presented as a more
consistent contribution to the research on conceptual change. This is performed in two steps. First, the norms that are expressed in the students’ contextualizations are presented in a system in which different normative aspects are related to each other. Secondly, how these normative aspects are
expressed in what the students do as they interact with the corresponding
elements in the environment is presented.
Preserve and challenge: norms about gender and nation
The studies in this thesis show that when the upper secondary school students and the university students make meaning of gender and nation, they
make choices about what they want to accomplish in their interview and
take-home-exams and how the concepts should be understood in these settings. In Article 1, six different types of choices are distinguished. These
choices concern goals, means to reach the goals, and trying-to-get (cf.
Anscombe, 1963), that is, to reach out for the goals. The choices also concern ideals, values, and what corresponding elements the individual should
interact with (cf. Piaget, 1936/1953). Taken together, these choices relate to
each other in a system of normative aspects of conceptual change, including
norms for action and norms for being (Moore 1922 § 14; von Wright, 1963).
Among the upper secondary school students and university students, there
are some common denominators with regard to the choices they make as
they contextualize gender and nation. In both groups of students, there are
individuals who express values in terms of social structures, essences, power, and a natural order. These values serve as starting points as the students
problematize gender orders or national affiliations and as they claim how it
is, that is, as they claim things through self-references. The students also
seem to relate to two overarching goals and ideals. One of these is to pre67

serve current gender and national identities, which are understood as naturally given. The other goal and ideal is to challenge gender and national identities, which are understood as socially constructed.
With regard to what the students make meaning about ─ that is, their
choice of corresponding elements ─ on one hand, they refer to themselves as
social beings, and on the other hand, they refer to themselves as autonomous
individuals. They also refer to their own actions, partly as expressions of a
[normstyrd] tradition, partly as expressions of their own intentions. Yet another normative aspect of the students’ contextualizations is their choice to
act, which is expressed in the upper secondary school students’ engagements
in the interviews and the university students’ engagements in their examinations in political science.
In Figure 3 on the next page, the above mentioned ideals, goals, values,
means, corresponding elements, and the choice to act are summarized as
different aspects of two norm-systems. Thus, what the upper secondary
school students and university students have in common is that they relate to
these norm-systems as they make meaning of gender and nation either by
reasoning in accordance with one of the systems, or by combining the systems in a creative way.
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Figure 3: Two norm-systems that upper secondary school students and university
students relate to as they make meaning of gender and nation.
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With respect to the theoretical or analytical generalizability (Seale, 1999;
Yin, 2003) of the description in Figure 3, it should be emphasized that it is
limited to the students’ choices of contexts for applicability (Larsson &
Halldén, 2010). Furthermore, it is limited to the specific circumstances of the
selection of participants. In several respects, the selection can be regarded as
a homogeneous group. For instance, the students were selected in a relatively
limited geographical area, they all participated voluntary, and the convenience sample gave an advantage to students whose teachers allowed them to
participate.
However, the description of the two norm-systems to which the students
relate as they make meaning of gender and nation seem to be in line with
previous research. Murstedt and colleagues (2013) show a similar pattern in
a study of what university students do as they are asked to problematize gender. On one hand, the students relate to the norms in their education ─ that
is, to problematize gender and to understand this phenomenon as a structural
order of power. On the other hand, they relate to liberal norms in society ─
that is, to avoid problematizing gender and to have a positivist view on gender categories as naturally given. Furthermore, a number of quantitative
studies show that children and youngsters tend to have essentialist notions of
gender categories (e.g., Gelman et al., 1986; Gelman & Taylor, 2000; Prentice & Miller, 2006; Taylor et al., 2009) and of social categories in general
(e.g., Haslem et al., 2000).
If relating to the two norm-systems that are presented in Figure 3 includes
the question of how individuals with biological and psychological essences
can be part of a social structure at the same time, then the results in this thesis perhaps can be understood in light of what Piaget (1929/2007) refers to as
a process of decentralization. According to Piaget, children’s ways of thinking are permeated by the problem of distinguishing the self from the external
world ─ that is, to define what are internal events in the child itself, and what
are external events in the surrounding environment. According to Piaget, the
newborn baby makes no distinction at all; for the newborn, everything is a
continuum of sensations. Gradually, the child learns to differentiate the internal from the external, and Piaget (ibid) distinguishes different stages in
this process. According to the age ascriptions that Piaget gives to these stages, the students that participated in this thesis have most likely passed
through all stages. However, the question of what are internal and external
events is perhaps not entirely settled, at least not if it is related to a gender
and national identity. All of the upper secondary school students agreed on
the fact that they are affected by the social environment. With this, gender
could be understood as a product of external (social) events. However, several of these students – similarly to “Gabrielle” – were opposed the idea that
they would be completely determined by social norms and also proposed the
idea of genuine personal will. This personal will may indeed be affected by
the expectations from the surroundings, but it is nevertheless regarded as an
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internal event. Similarly, a university student – “Maja” – seems to struggle
with the question of how a socially constructed nationalism (an external
event) is related to a natural human need for community (internal event).
If the students’ problems (Halldén, 1988; Halldén et al., 2013) are considered parts of a decentralization process (Piaget, 1929/2007), then this process seems to last much longer than indicated by Piaget’s stages and age
ascriptions.
Negotiations as normative expressions of conceptual change
The results show that the normative aspects have a specific explanatory value when it is about understanding what the students are doing as they make
meaning. One way to illustrate this explanatory value is to start with an empirical example. This example is to be found in Article 2, in which where
university students are instructed to analyze constructions of banal nationalism (Billig, 1995) in an exam assignment. One of the students, “Maja”, begins her exam paper by explaining the central ideas of Billig’s theory of
banal nationalism. On the basis that even the most factual descriptions are
normative, her explanations could be understood as propositions of certain
facts and knowledge systems. However, these explanations could also be
understood as expressions of her alternative frameworks (Driver & Easley,
1978) ─ that is, her personal way of understanding banal nationalism. Thus,
so far, a model of normative aspects of conceptual change has no explanatory value that extends beyond what research on alternative frameworks already has to offer (Duit, 2009).
However, in the second part of her exam paper, Maja questions the applicability of Billig’s theory of banal nationalism. She does so by arguing
that nationalism actually is an expression of a natural human desire for
community. On the basis of this desire, Maja concludes that no matter how
critical Billig is, nationalism is an inescapable part of the human psyche. In
this part of her exam paper, it is thus not only a question of describing something, but of questioning, challenging, or negotiating norms that are brought
to the fore in the situation.
Several sequences in what the students are doing can be understood as negotiations. In these negotiations, the students do not relate indifferently to ideas
that are brought to the fore (cf. Pintrich et al., 1993). On the contrary, to
rationalize their negotiations, these can be understood as expressions of other
ideals, values, corresponding elements, and of other goals, means and engagements than those brought to the fore in the interviews and the exam
assignment. As the students act in affinity with such norm systems that they
perceive as deviant, their actions can be understood as negotiations of what
norms for action and norms for being (Moore, 1922; von Wirght, 1963) that
should be valid in the situation. Thus, what a model of normative aspects of
conceptual change could add to the research on alternative frameworks
71

(Duit, 2009) is that it becomes possible to understand not only how individuals understand certain ideas but also how they relate to the norms that are
included in them.
If the individual’s way of thinking is understood as an expression of a
process of equilibrium in the exchange with the environment (Flavell, 1963,
chap. 7), then it also becomes possible to understand what the individual
regards as a “better” way of thinking. With this, the individual does not appear as cold-minded or as an overly rational “little scientist” (cf. Pintrich et
al., 1993). Rather, the individual appear as a subject whose way of thinking
of something is related to how he or she wants to interact with the environment. The goal of conceptual change is thus not necessarily conceptions that
truthfully reflect all features of the world, but conceptions that increase the
individual’s exchange with the environment (cf. Piaget, 1936/1953). On the
basis of a model of normative aspects of conceptual change, it is possible to
understand the individual as a subject that actively interacts with the environment. Furthermore, it becomes possible to understand conceptual change
not as a process in which the individual passively absorbs the environment
but as a coordination of perspectives in the interaction with other individuals
(cf. Säljö, 2010).
Given this inference and the empirical example presented, coldness (cf.
Pintrich et al., 1993) appears to be a misleading epithet of conceptual
change. To obtain a complete picture of warm conceptual change and to
continue to explore the highly relevant questions of agency in learning that
Pintrich and colleagues (e.g., Pintrich et al., 1993; Sinatra, 2005; Sinatra &
Mason, 2013) brought to the fore, future research could explore not only
warm constructs prior to conceptual change (cf. Pintrich et al., 1993) but also
the warmth within this process.
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