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Abstract
Developing the critical and temporal thinking of middle school students. A study on learning activity theory 
in relation to sustainable development

The aim of the study is to investigate what critical and temporal thinking can mean for younger students (aged 9-10) that 
requires the adoption of various perspectives in the context of sustainable urban planning, and how such knowing can be 
orchestrated in joint theoretical exploration work. A particular area of interest is the concept of contradictions (as used in 
activity theory) as a potential didactic tool for the subject, i.e. in what way it can be a driver for students and teachers to 
jointly identify problems, explore knowledge content with different tools (learning models) and discuss possible creative 
solutions to environmental and sustainability issues.

This study used the learning study research approach. In collaboration with teachers, lessons were designed, analysed 
and evaluated to extract knowledge through the iterative process that characterises this approach. The design of the research 
lessons was structured in accordance with Davydov’s theory of learning activity. The students’ experiences were analysed 
phenomenographically and the analysis of the lessons was guided by Engeström and Sannino’s conceptual tools for how 
contradictions can manifest themselves (such as in dilemmas, conflicts and double-binds).

The results of the study include phenomenographical descriptions of what it means to know how to use a natural site 
for sustainable urban planning, and what critical aspects students need to be able to discern in order to be competent to 
participate in such a practice. The results also show that the way contradictions are manifested in joint work (involving 
teachers and students) affects the form of practice that develops and the opportunities for students to jointly make the 
problem their own and explore the complexity of sustainable urban planning using mediating tools (learning models).

The discussion highlights how the results of the study can be used as tools for designing, implementing and evaluating 
teaching, and, more broadly, the results are reflected in ways in which the task used in the research lessons can be developed.
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Tackord 
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Introduktion 

Det forskningsintresse som kommer till uttryck i denna studie har sin 

utgångspunkt i frågor rörande undervisning och lärande, vilka i sin tur grundar 

sig i att jag arbetat som lärare på mellanstadiet i närmare 16 år. Det är i de 

flesta fall en ynnest att få följa eleverna från årskurs 4 till årskurs 6 på en 

utvecklingsresa där vi tillsammans utforskar olika kunskapsområden. Ett 

sådant utforskande arbete kan med hjälp av Paul Hirsts1 (1974) 

lanskapsmetafor förstås som att lärare och elever är inbegripna i att gradvis 

urskilja olika aspekter i ett kunskapslandskap. Det innebär att fokus riktas mot 

hur dessa aspekter relateras till varandra och till den helhet eller det 

sammanhang som kunskapslandskapet utgör, snarare än att eleverna lär sig 

kunskaper i en specifik ordning likt klättrande på en kunskapsstege. Med 

utgångspunkt i landskapsmetaforen kan eleverna till en början istället 

betraktas som nykomlingar i kunskapslandskapet, där helheten ofta framstår 

som ytlig, fragmentarisk och oprecis (Carlgren, 2016). I takt med att elever 

genom och i handling lär sig begrepp, teorier, olika symboliska och fysiska 

redskap på ett för praktiken vedertaget sätt, urskiljer de successivt allt fler 

nyanserade aspekter och blir allt mer förtrogna med kunskapslandskapet.  

 

I denna studie undersöks en undervisningspraktik och vad som kan stödja ett 

gemensamt arbete mellan lärare och elever i årskurs 4. Detta gemensamma 

arbete innefattar ett utforskande av ett kunskapslandskap.  

Kunskapslandskapet utgörs i det här fallet av ett innehåll som rör hållbar 

                                                 
1 Paul Hirst var en utbildningsfilosof och läroplansteoretiker som fungerade som en 

inspirationskälla för läroplanskommittén i diskussionerna om kunskapssyn i 

samband med 90-talets läroplanskonstruktion (Carlgren, 2009).  
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utveckling, och ämnesinnehållet hanteras i skärningspunkten mellan 

skolämnena samhällskunskap och geografi.  

 

När elever börjar i årskurs 4 har de ofta ingått i undervisningspraktiker som 

avsett att utveckla deras känsla av omsorg för djur och närmiljö (jfr Caiman, 

2015). Det är viktigt för elever att utveckla kunskaper om djur, växter och 

natur, eftersom sådana kunskaper skapar förutsättningar för elever att förstå 

sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Det ekologiska perspektivet betonas 

i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och även i läroplanen för grundskolan 

samt för förskoleklass och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2019). Utöver 

det ekologiska perspektivet finns även skrivningar mot både förskolan och 

grundskolan som innebär att elever ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar på en övergripande nivå 

beskrivas som bestående av tre interrelaterade dimensioner som tar sin 

utgångspunkt i ekologi, ekonomi och social välfärd och rättvisa (FN, 2016). I 

de tidiga skolåren relateras dessa frågor ofta till elevnära och vardagliga 

sammanhang (Skolverket, 2017). Det handlar främst om hur elever själva kan 

bidra till hållbar utveckling samt minska påfrestningen på miljön. Hur val och 

prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar 

utveckling är ytterligare ett angeläget innehåll i årskurserna 4-6 i SO. Men 

läroplanen har även här en tydlig betoning på sociala och ekonomiska 

aspekter: ”[g]enom begreppet hållbar utveckling vidgas studierna här till att 

omfatta inte bara den ekologiska dimensionen av begreppet, utan även sociala 

och ekonomiska aspekter” (Skolverket, 2017, s. 19). En viktig uppgift för 

lärare på mellanstadiet är därmed att ta vid från förskolan, förskoleklass samt 

lågstadiet och vidga komplexiteten av fenomenet hållbar utveckling. Ett 

sådant utvidgat arbete kan exempelvis handla om att mer systematiskt 

undersöka hur dimensionerna som förknippas med detta fenomen kan 

balanseras mot varandra. Vad ett hållbart val kan innebära är inte alltid något 

som är givet på förhand. Olika representanter för olika intressen, som till 
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exempel forskare, företagsledare, och myndighetspersoner, har många gånger 

motsatta ståndpunkter, och argumenterar med goda intentioner gällande hur 

vi på ett hållbart sätt bäst kan ta tillvara på vår miljö. Även barn kan i relation 

till dessa frågor ses som representanter för olika intressen. 

 

Det kunskapslandskap som kommer till uttryck i denna studie rör mer precist 

olika perspektiv i relation till hållbar samhällsplanering, eller hur en 

naturplats2 kan brukas hållbart för ett samhälle. Dessa olika perspektiv 

inkluderar, som tidigare nämnts, ofta ekonomiska, sociala och 

ekologiska/miljömässiga dimensioner3 och i studiens fokus relaterar de främst 

till olika samhällsaktörer, till skillnad från att fokusera val och prioriteringar 

som rör individen och vardagen. Om elever i år 4-6 ska ges möjlighet att bli 

kunniga i eller förtrogna med det kunskapslandskap som beskrivs ovan, 

behöver förutsättningar skapas för dem att urskilja nya sätt att se, vara och 

göra på (Carlgren, 2015; Marton, 2015). För att lärare ska kunna åstadkomma 

en undervisningspraktik som möjliggör det, behöver frågor adresseras 

gällande vad det innebär att kunna något i ett sådant sammanhang samt hur ett 

sådant kunnande kan främjas.  

Studiens didaktiska sammanhang 

En utgångspunkt i denna studie är att elever bör få möjlighet att arbeta 

teoretiskt med specifika kunskapsinnehåll (Vygotskij, 2001). I undervisningen 

riktas därför fokus först mot att få fatt i det generella, det teoretiska4, som ofta 

                                                 
2 En naturplats eller ett naturområde innebär i denna studie ett geografiskt område 

där marken till stor del är opåverkad av mänsklig anvädning under en längre tid. 
3 Miljödimensionen beskrivs ibland inom miljö- och hållbarhetslitteratur för 

miljömässig (environmental) eller ekologisk (ecological). De betyder nödvändigtvis 

inte samma sak, men när jag skriver om de tre övergripande dimensionerna i hållbar 

utveckling gör jag ingen skilland mellan dem.  
4 Ett teoretiskt arbete utgår här ifrån Davydovs idé om att undervisning startar i det 

abstrakt och resulterar i det konkreta, eller det abstrakta ska upphöjas till det 

konkreta. Detta förklaras mer ingående längre fram i studien. 
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handlar om strukturer och begreppsliga relationer, för att därefter pröva 

giltigheten i det teoretiska mot andra möjliga konkreta situationer (Davydov, 

2008). Det kan exempelvis handla om att urskilja möjliga relationer och 

tänkbara konsekvenser av hur människors beslut påverar naturen och olika 

naturplatser. Det innebär att ett beslut som att till exempel bygga en fabrik 

kommer att påverka miljön, men också samhällets ekonomi. Elever behöver 

undersöka vad ett sådant beslut kan få för konsekvenser för miljön och för 

andra konkurrerande önskemål, som till exempel att istället bygga bostäder på 

samma plats. Ett teoretiskt arbete innebär också att elever försätts i situationer 

där de utforskar olika perspektiv (jfr lanskapsmetaforen ovan), snarare än att 

läraren överför kunskaper genom instruktion eller beskrivningar till eleverna 

(Repkin, 2003). Vasili Davydov (2008) pekar på att skolan kan möjliggöra för 

elever att arbeta teoretiskt, men att det kräver noggrant planerad undervisning 

och att läraren har kunskaper om och redskap för att möjliggöra detta. 

Samtidigt som detta signalerar att ett teoretiskt arbete med elever kan 

utvecklas förefaller det inte självklart hur man ska få till stånd en sådan 

undervisningspraktik. Detta aktualiserar därför didaktikens vad- respektive 

hur-frågor.  

 

I relation till vad-frågan utgår denna studie ifrån att lärare behöver ha 

ämnesteoretisk kunskap för att kunna analysera vad ett abstrakt fenomen som 

till exempel hållbar samhällsplanering har för innebörder, men lärare behöver 

också ha kunskap om ’vad’ det innebär för en grupp elever att kunna detta 

(Carlgren, 2015). Det kan till exempel röra sig om att identifiera vilka 

innehållsliga aspekter elever ännu inte givits möjlighet att urskilja eller vilka 

svårigheter som uppstår när en specifik elevgrupp försöker lära sig vad det 

kan betyda att balansera ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv 

gentemot varandra i ett samhälleligt perspektiv. Sådana kunskaper är 

väsentliga för lärare att ha, inte minst eftersom frågor som handlar om det sätt 

på vilket vår gemensamma miljö påverkas av olika val som individer och 
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aktörer i samhället gör, är komplexa och utmanande för elever att förstå (t.ex. 

konsumtion kopplat till global uppvärmning) (jfr Wilks & Harris, 2016). En 

precisering av kunnandet rörande den aktuella åldersgruppen (årskurs 4-6) kan 

därmed utgöra ett bidrag till lärares planeringsarbete med att utforma uppgifter 

och lektioner.  

 

I studien finns, som nämndes ovan, utöver didaktikens vad-fråga även ett 

intresse för didaktikens hur-fråga, det vill säga ’hur’ en undervisningspraktik 

kan iscensättas som i detta fall eftersträvar att elever utvecklar begreppslig 

kunskap och teoretiskt tänkande (Davydov, 2008; Vygotskij, 2001). Tidigare 

analyser av lärandesituationer har visat på didaktiska svårigheter med att knyta 

ihop elevers livsvärld, eller vardagsförståelse, med ett mer abstrakt tänkande 

som undervisningen på en övergripande nivå ofta syftar till (se t.ex. Andrée, 

2007; Ignell m.fl., 2017; Johansson & Wickman, 2011). I relation till den 

utmaningen utgår denna studie ifrån att ett gemensamt teoretiskt arbete mellan 

lärare och elever är centralt. Det innebär ett arbete som rymmer både ett 

förhandlande och erkännande av varandra som resurser (Edwards, 2005) i en 

undervisningspraktik som avser att utveckla ett ämnesspecifikt teoretiskt 

tänkande kring komplexa hållbarhetsfenomen. Mer specifikt handlar det om 

en problemsituation som står i centrum för undervisning, och huruvida 

eleverna identifierar att det finns ett problem att lösa, samt att de anser att de 

kan lösa problemet även om det inte genast framgår på vilket sätt (Repkin, 

2003).  

 

Studien utgår också ifrån att kunskap och kunnighet medieras av språkliga och 

symboliska redskap (Vygotskij, 2001). Sådana redskap har en central funktion 

och användning i ett gemensamt teoretiskt arbete. Här benämns sådana 

redskap för ’lärandemodeller’ (Davydov, 2008). En lärandemodell kan till 

exempel synliggöra relationer och strukturer som annars kan vara svåra att 

fixera, som exempelvis ett abstrakt begrepp som hållbar samhällsplanering. 
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Den kan också rikta uppmärksamheten mot vad som behöver utvecklas, det 

vill säga det vi ännu inte kan, men i någon mening behöver ta reda på. I studien 

har inspiration hämtats från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv (Davydov, 

2008; Leont’ev, 1978; Repkin, 2003; Zuckerman, 2004) för att möjliggöra 

utformning av undervisningspraktiker, där lärare och elever i ett gemensamt 

arbete sysslar med att identifiera problemsituationer och med stöd av 

lärandemodeller utforskar miljö- och hållbarhetsproblem.  

Studiens disposition 

Första delen – vägen till syftet – är indelat i två delar och avser att fördjupa 

bilden av hur undervisning kan organiseras för att kvalificera elevers 

deltagande i en undervisningspraktik som fokuserar på hållbar 

samhällsplanering. I första kapitlet presenteras den didaktiska analysen och 

hur ett ämnesinnehåll kan transformeras till ett undervisningsämne. I kapitel 

2 undersöks hur undervisningen kan realiseras med utgångspunkt i tre 

didaktiska traditioner, pragmatisk didaktik (Johansson & Wickman, 2011), 

Joint Action Theory of Didactics (JATD) (Sensevy, 2011) och 

lärandeverksamhet (Davydov, 2008). Alla dessa tre traditioner betonar 

handling och interaktion som grund för hur medvetande och kunnande tar 

form i en praktik. Kapitlet avslutas med en diskussion om varför 

lärandeverksamhet väljs som studiens teoretiska ramverk. I kapitel 3 beskrivs 

i huvudsak hur kunnande framträder i tidigare miljö- och 

hållbarhetsdidaktiskforskning. Därefter följer ett sammanfattande 

resonemang om vad som kan känneteckna ett kunnande för elever i år 4 i 

relation till hållbar samhällsplanering. Den första delen avslutas med studiens 

syfte och forskningsfrågor. I del 2 fördjupas studiens teoretiska 

utgångspunkter, och i del 3 (metod) beskrivs arbetet med dataproduktion och 

analys av data. I del 4 presenteras studiens resultat som är uppdelat i två delar. 

I det första resultatkapitlet presenteras elevers uppfattningar av fenomenet – 
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det önskvärda bruket av en naturplats – samt kritiska aspekter och en 

precisering av lärandeobjektet. I det andra resultatkapitlet presenteras hur ett 

ämnesdidaktiskt redskap som ’motsättningar’ tar form i ett gemensamt 

teoretiskt arbete mellan lärare och elever. I detta teoretiska arbete identifierar 

lärare och elever tillsammans ett problem och utforskar hållbar 

samhällsplanering med hjälp av lärandemodeller. I den avslutande delen (del 

5) diskuteras studiens resultat i förhållande till övergripande problemställning, 

syfte, forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter. 
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Del 1. Vägen till syftet 

Vägen till syftet placerar studiens undervisningsproblem i en kontext som 

mynnar ut i syfte och forskningsfrågor, samt skapar en djupare förståelse för 

de teoretiska och metodiska val som senare görs i studien. I denna del hanteras 

vad lärares kunskapsarbete innebär mer övergripande i ljuset av ett förändrat 

undervisningsuppdrag och hur undervisning kan realiseras. Vidare presenteras 

också, med utgångspunkt i tidigare miljö- och hållbarhetsdidaktisk forskning 

och med stöd i rapporter, policydokument och hemsidor, vad det kan innebära 

att kunna för elever i år 4 i en undervisningspraktik som rör hållbar 

samhällsplanering.  
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Kapitel 1: Didaktik och didaktisk analys 

Att elever bör få möjlighet att arbeta teoretiskt med specifika 

kunskapsinnehåll lyftes i introduktionen (Davydov, 2008; Vygotskij, 2001) 

och denna del fokuserar på hur en undervisningspraktik som exempelvis tar 

sig an hållbar samhällsplanering, kan realiseras eller genomföras med en 

sådan utgångspunkt. I de kommande två kapitel fokuseras alltså på ’vad’ 

elever behöver lära sig och ’hur’ förutsättningar kan skapas för att 

åstadkomma ett teoretiskt arbete.5 

Didaktisk analys – grunden till lärares planering 

I lärares kunskapsarbete ingår analys och design, eller planering av lektioner 

och dess genomförande samt bedömning (Jank & Meyer, 1997). I ett sådant 

kunskapsarbete handlar det om att omvandla eller transformera de kunskaper 

mänskligheten erövrat till ett undervisningsbart innehåll för en specifik 

elevgrupp (Carlgren, 2015; Klafki, 1958/1995). För lärare blir det därmed 

                                                 
5 En start för att närma sig studiens undervisningsproblem har varit Network 27 on 

didactics, learning and teaching of the European Educational Research Association 

(EERA). Nätverk 27 är en europeisk mötesplats för utbildningsforskare från diverse 

traditioner i relation till didaktik, undervisning och lärande. Detta har jag tagit som 

en intäkt för vad som kan anses vara aktuella och relevanta didaktiska representanter 

i en nordisk och europeisk kontext. Något mer preciserat har boken Beyond 

fragmentation: Didactics, learning and teaching in Europe  (Hudson & Meyer, 

2011), som tillkommit i kontexten av nätverk 27, varit en utgångspunkt där jag fått 

kunskap om olika didaktiker och forskningstraditioner och vidare följt dessa 

forskares olika teorier och idéer genom deras texter och referenslistor. 

Betydelsefulla didaktiker har bland annat varit Ingrid Carlgren, Per-Olof Wickman, 

samt Gérard Sensevy. Utöver nätverk 27 har även Wolfgang Klafkis didaktiska 

analys inspirerat, samt Vygotskij-traditionen och verksamhetsteori med särskild 

tonvikt mot Davydovs texter. 
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väsentligt att ställa frågor som exempelvis: Hur blir ett innehåll meningsfullt 

för eleverna? Hur kan ett innehåll uppfattas av elever? Hur manifesterar sig 

innehållet i klassrummet när elever och lärare interagerar? Vad möjliggör eller 

försvårar elevernas förståelse för det tänkta innehållet? (Wickman, 2014). 

Utöver sådana frågor behöver lärare även reflektera över exempelvis 

läroplaner, riktlinjer och läromedelsmaterial. Det betyder att den didaktiska 

analysen rymmer en mer abstrakt och allmän nivå än själva den konkreta 

undervisningspraktiken (Hudson & Meyer, 2011). Lärare behöver exempelvis 

ställa sig frågan varför ett visst innehåll har valts ut i läroplanen som viktigt 

för de uppväxande generationerna att lära sig (Englund m.fl., 2012). För att 

kunna svara på en sådan fråga är det nödvändigt att reflektera över vilka 

föreställningar om kunskap och lärande som ligger till grund för, eller centralt, 

dominerat konstruktioner av läroplaner.  

Ett förändrat undervisningsuppdrag  

Under 1990-talets läroplansreformer skedde en förändring i synen på kunskap 

som i princip även förändrade lärares undervisningsuppdrag. I tidigare 

läroplaner hade kunskap mer eller mindre hanterats som fast, vilket i stort sett 

betydde att kunskap ofta togs för given och därmed inte problematiserades 

utifrån vad det innebar att bemästra ett visst kunskapsinnehåll (Carlgren, m.fl. , 

2009). 1994 års läroplan, Lpo94, var i princip ett brott med det, och istället 

betonades diskussionen av kunskap som sådan, det vill säga karaktären på de 

kunskaper som elever skulle tillägna sig och det kunnande som skulle 

utvecklas (Carlgren, 2012a).6 Kunskapens kontextuella, funktionella och 

                                                 
6 Det var tre sammanhang som var inflytelserika för hur kunskapsbegreppet tog from 

i en svensk kontext. ”För det första den kunskapsteoretiska diskussion som på 1980-

talet fördes i anslutning till begreppet ”tyst kunskap” … för det andra det 

bildningsperspektiv som lyftes fram i Skola och bildning och för det tredje de 

framväxande sociokulturella perspektiven i lärandeforskningen.”  (Carlgren, 2012a, 

s. 118). För fördjupad läsning rekommenderas  rapporten: Perspektiv på den svenska 

skolans kunskapsdiskussion (Carlgren, m.fl., 2009). 
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relationella sida betonades (Carlgren, 2012a), vilket innebar en vidgning av 

kunskapsbegreppet till att inkludera olika kunskapsformer (fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet). Dessa olika kunskapsformer ska förstås som olika 

aspekter av kunskapsbegreppet, snarare än olika kunskapsformer som är 

skilda från varandra (SOU 1992:94).7  

 

Det medför att undervisning inte enbart kan fokusera på att lära ut 

faktakunskaper, åtminstone inte om elever ska ges möjlighet att kvalificera 

sitt deltagande i relation till det undervisningsinnehåll som står i fokus. Det 

krävs även att elever utvecklar förståelse, specifika färdigheter och en 

förtrogenhet med att använda kunskapsinnehållet i en viss 

undervisningspraktik (Carlgren, 2015).  

 

Den kunskapssyn som kommer till uttryck i både Lpo94 och Lgr11, att allt 

kunnande omfattas av ovan nämnda kunskapsformer, utgör även grunden för 

de ämnesspecifika förmågor som formulerats i de olika ämnena i Lgr11. 

Förmågorna är desamma för alla årskurser i ett ämne och gäller hela skoltiden 

från årskurs ett till nio. Dessa ämnesspecifika förmågor är centrala för lärares 

planeringsarbete tillsammans med centralt innehåll och läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2021).  

Att planera för ett kunskapsinnehålls struktur och 

relevans 

I takt med att undervisningens ansvar för utveckling av ämnesspecifika 

förmågor har fått ett ökat fokus i de senaste läroplansreformerna (Lpo94, 

                                                 
7 Fakta syftar i detta fall på den rent informativa aspekten (veta att), och förståelse 

kommer till uttryck som exempelvis att tolka och förklara (veta varför). Kunskaper i 

form av färdigheter avser själva utövandet (veta hur), och slutligen kunskap i form 

av förtrogenhet manifesterar sig som omdöme (veta vad). Det kunnande som 

eleverna ska utveckla formuleras i termer av förmågor och kunskapskvaliteter (SOU, 

1992:94). 
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Lgr11), är det viktigt att ställa sig frågan vad som egentligen konstituerar olika 

ämnesspecifika förmågor i en undervisningspraktik (Carlgren, manus). Ett sätt 

att närma sig den frågan är att undersöka vad det är eleven kan när hen kan det 

hen ska kunna, det vill säga själva kunnandet (Carlgren, 2015).8 I relation till 

Lgr11 kan kunnandet förstås som själva kittet mellan förmågorna och 

kunskapsinnehållet, eller som en precisering av ämnesspecifika förmågor och 

ämnesspecifika ämnesinnehåll i relation till en specifik elevgrupp, vilket 

knyter an till läroplanens olika kunskapsformer (Carlgren, manus). Kunnandet 

kan även liknas vid vad Lee Shulman (1987) beskriver som ’pedagogical 

content knowlege’ (PCK).9 PCK motsvarar en kompetens som kan sägas bestå 

av en kombination av ämneskunskap, undervisning och elevers lärarande, och 

som utgör en professionell lärarkunskap. En sådan kunskap utvecklas ofta hos 

lärare när de planerar, utformar undervisning, skapar aktiviteter, bedömer och 

utvärderar undervisning (Schulman, 1987). 

 

För att närma sig kunnandets innebörd behöver en didaktisk analys 

genomföras. Genom en sådan analys är det möjligt att ta reda på hur 

mänsklighetens kunskapslandvinningar (t.ex. i en vetenskaplig disciplin) kan 

transformeras eller omvandlas till ett undervisningsbart innehåll (ett 

undervisningsämne). Klafki (1958/1995) utarbetade en analys av det slaget 

som syftade till att tydliggöra den aktuella ämneskunskapens relevans och 

struktur, samt hur läraren kan begripliggöra den för elever. Ett första steg för 

                                                 
8 Carlgren (2015) beskriver kunnande som en transaktionell process mellan eleven 

och det kända (kunskap). Hon utgår från Deweys och Bentlys (1949/1989) 

kunskapstriad: known (det kända), the knowing (kunnande) och the knower (den 

som kan). Undervisning handlar i detta perspektiv om att skapa förutsättningar för 

eleven (the knower) att utveckla s itt kunnande (the knowing) i transaktion med ett 

specifikt kunskapsinnehåll (the known). 
9 I sammanhanget ska det nämnas att Carlgren (manus) problematiserar PCK genom 

att peka på att kunskaper om kunnanden tenderar att i ett sådant perspektiv bli en 

aspekt av lärares kompetens, snarare än att kunskaper om kunnanden urskiljs som 

något specifikt. Det finns enligt Carlgren en risk att kunnandet blir osynliggjort när 

det ses som en del av ett sammansmält PCK (ämneskunskap, undervisning och 

elevers lärarande). 
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läraren i en sådan analys är att ställa sig frågan vad som utgör 

utbildningssubstansen (Bildningsgehalt) i utbildningsinnehållet 

(Bildungsinhalt), eller annorlunda uttryckt vilket generellt sammanhang, eller 

grundläggande fenomen eller fundamental princip som ett visst innehåll 

exemplifierar och öppnar upp för eleven (Klafki 1958/1995). Stefan Hopmann 

(2007) lyfter att när vi kommer åt de bakomliggande principerna av ett 

innehåll finns där en kraft som har inflytande på vår förståelse av innehållet. 

Vi ges möjlighet att reflektera över konkreta situationer på ett nytt sätt, till 

exempel genom att spegla det abstrakta (t.ex. hållbar utveckling) i det 

konkreta (när jag sorterar mitt hushållsavfall). Denna hållning går också att 

spåra i Vygotskij-traditionen och i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

(Davydov, 2008; Kozulin, 2003; Repkin, 2003) som denna studie tar sin 

utgångspunkt i (vilket nämndes i introduktionskapitlet). I denna tradition 

riktas fokus på att skapa förutsättningar för elever att arbeta teoretiskt med ett 

specifikt kunskapsinnehåll, vilket ofta innebär att olika strukturer och 

begreppsliga relationer sätts i undervisningens blickfång.  

 

Vidare förordade Klafki (1958/1995) att den didaktiska analysen inte bara 

skulle beröra innehållets inre struktur eller hur det studerade innehållet kan 

kopplas till det innehåll som har eller ska studeras. Han betonade även att 

analysen bör riktas mot vilken mening och betydelse innehållet har för elevers 

framtida liv. Det handlar med andra ord också om att skapa förutsättningar för 

eleven att utvecklas inte bara i relation till ämnesspecifika förmågor, utan även 

i relation till övergripande förmågor som rymmer exempelvis demokratiska 

och solidariska värden (jfr med de långsiktiga målen i Lgr11) (Sjöström, 

2018). I en mening ingår eleverna i en kunskapsprocess där intellektuella, 

sociala och moraliska förmågor aktualiseras som skapar nya dispositioner, 

eller en beredskap för att handla på nya sätt i kunskapslandskapet. En sådan 

beredskap utvecklar även personligheten (Klafki, 1958/1995; Leont’ev, 

1978). 
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Klafki (1958/1995) framhöll också att den didaktiska analysen behöver 

relateras till det pedagogiska perspektivet, annars riskerar analysen att bli en 

ämnesteoretisk analys där kunskapsnivån kan bli allt för svår för eleverna. 

Kunskapsinnehållet bör därför förhållas till elevers erfarenheter, vilket 

betyder att kunskapsrekonstruktionen som lärare planerar för är dubbel. 

Lärares specifika kunskap handlar därmed mer om kunskap om ett 

undervisningsämne än kunskap om ett universitetsämne. Det innebär att 

innehållet i ett undervisningsämne inte kan tas för givet på förhand, utan att 

det är föränderligt och knutet till hur den specifika elevgruppen erfarit världen 

eller ett visst innehåll (Marton, 2015). Att lärares kunskapsarbete är dubbelt 

är även en viktig tankegång i relation till begreppet ’lärandobjektet’ som är ett 

centralt begrepp i denna studie (jfr Carlgren m.fl., 2017).10 Ett ämnesinnehåll 

är vidare knutet till en viss tid och ett visst samhälle (Klafki, 1958/1995). 

Kunskaper som valts ut i exempelvis läroplaner är historiskt och 

samtidsmässigt bestämda. Av den anledningen kan det vara betydelsefullt att 

spåra vilka utmaningar människor stått inför i relation till exempelvis hållbar 

utveckling samt hur människor försökt bemästra dem, för att identifiera 

nyanser och aspekter som kan bidra till att elever bättre förstår innehållet.  

Sådana nyanser och aspekter kan med andra ord, tillsammans med hur elever 

erfarit innehållet, utgöra ledtrådar till hur en undervisning kan utformas. 

Att planera för undervisningspraktikens betydelse  

Utöver elevers erfarenheter och den samhälleliga analys som exempelvis 

Klafki (1958/1995) pekar på, behöver även en didaktisk innehållsanalys 

vändas mot den undervisningspraktik som kunskapandet ska ske i. Praktiken 

som utformas i klassrummet påverkar vilket kunnande som aktualiseras eller 

ges möjlighet att ta form (Carlgren, 2015).  

                                                 
10 Lärandeobjektet förklaras utförligare under medodavsnittet. 
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Theodore Schatzki (2001) benämner ett paradigmskifte i synen på kunskap i 

inledningskapitlet till boken The practice turn in contemporary theory när han 

diskuterar den kunskapsteoretiska praktikvändningen i 

samhällsvetenskaperna. I grund och botten handlar det om att förstå 

människan i verksamheter eller hur kunskapen utvecklas i mänskliga 

verksamheter. Det rör en vilja att överkomma en rationalistisk 

kunskapsuppfattning som kännetecknas av dualismer (som t.ex. att kunskap 

och färdighet ses som åtskilda) där kunskapen tenderar att reduceras till 

faktakunskaper.11 Gilbert Ryle (1963) argumenterade också mot en dualistisk 

föreställning, det vill säga om att tänkande föregår handling. Istället menade 

han att det i princip inte går att skilja på det teoretiska och det praktiska i ett 

kunnigt handlande. I detta sammanhang talar man även om den språkliga 

vändningen, det vill säga att tanke och språk förstås i termer av ett dialektiskt 

förhållande snarare än att tänkandet föregår språket (Carlgren, 2015; 

Davydov, 2008; Vygotskij, 2001). Praktikvändningen kan också förstås i 

relation till både pragmatiska och sociokulturella teorier (Carlgren, 2009, 

2012a, 2015) där handling och interaktion betonas som grund för hur 

medvetandet och kunskapen tar form i en praktik. I dessa praktiker är även 

redskapen av stor betydelse för vad vi har möjlighet att lära oss (Davydov, 

2008; Kozulin, 2003; Vygotskij, 2001). Världen ses som medierad genom 

redskapen som kan vara fysiska, symboliska eller språkliga. Enligt Lev 

Vygotskij (2001) utgör språket vårt viktigaste redskap. Detta innebär att med 

hjälp av språket, till exempel genom olika begrepp, skapas förutsättningar för 

oss att se världen på ett nytt sätt. Detta synsätt skiljer sig från synsättet att vi 

lär oss den formulerade kunskapen avkontextualiserat i ett skolsammanhang, 

för att därefter förväntas kunna delta i olika verksamheter där vi tillämpar 

kunskapen. Den sistnämnda kunskapssynen kan förstås som en additiv syn på 

                                                 
11 Ibland även nämnd som propositionell kunskap eller vetande-kunskap (Carlgren, 

2015). 
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kunskap där vi, som beskrevs i studiens inledning, adderar kunskap likt 

klättrandes på en kunskapsstege (Carlgren, 2016; Hirst, 1974). 

 

Att vara kunnig i en praktik eller verksamhet inrymmer alltså inte bara att man 

använder sig av en uppsättning formulerade kunskaper, utan att dessa 

kunskaper används på särskilda sätt som är förenligt med praktiken, till 

exempel vilka frågor man ställer, hur man tar reda på svar på dessa frågor, 

samt hur ett svar värderas (Lave & Wenger, 1991). En sådan kunskap kan 

förstås som en outtalad kunskap som utvecklas genom att man arbetar med 

kunskapsinnehållet (Carlgren, 2015).12 Det fungerar sällan att överföra en 

sådan kunskap genom instruktion (jfr även med Vygotskij-traditionen ovan). 

Detta på grund av att aspekter av vad det innebär att kunna tenderar att vara 

svåra att uttrycka, vilket lämnar den mindre kunnige i att försöka lista ut dem 

på egen hand.  

 

För att elever ska ges möjlighet att tillägna sig vissa sätt att handla behöver de 

alltså ingå i praktiker där de kan utveckla en förtrogenhet med praktikens 

syften, redskap, normer och värden, som är gällande i en specifik 

kunskapstradition. I denna studie förstås kunskapsinnehållet ta form eller 

konstitueras i interaktionen mellan lärare och elever, och det sätt på vilket 

kunskapsinnehållet framställs, det vill säga vilka redskap, normer och värden 

som sätts i förgrunden, kommer att påverka lärandet. Om kommunikation i 

klassrummet till exempel byggs upp kring fråga-svar-respons (Initiatvie-

Response-Evaluation; IRE (Mercer & Dawes, 2014) eller kring öppna 

resonerande frågeställningar, kommer detta att skapa skilda praktiker där olika 

                                                 
12 När Carlgren beskriver den outtalade kunskapen hänvisar hon till både Michael 

Polanyis begrepp tyst kunskap som avser den i kroppen inristade 

bakgrundskunskapen och Ludwig Wittgensteins begrepp språkspel som syftar på 

förtrogenhet med en praxis. Jag går inte djupare in på dessa begrepp utan 

rekommenderar boken Kunskapskulturer och undervisningspraktiker av Carlgren 

(2015) för den nyfikne för en utförlig beskrivning av den outtalade kunskapen. 
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kunnanden konstitueras (jfr Carlgren, 2015). I det första fallet blir det viktigt 

att svara rätt på frågor, vanligen i form av återgivande av fakta, och i det andra 

fallet får fakta en funktion i utvecklingen av förmågor som exempelvis 

argumentation. Det finns med andra ord en praktisk grund eller ett kulturellt 

sammanhang som ger aktiviteten dess mening, och med detta följer att man 

lär sig att arbeta med ett kunskapsinnehåll på särskilda sätt genom olika 

redskap som får en specifik funktion inom verksamheten (Carlgren, 2015, 

Davydov, 2008; Lave & Wenger, 1991, Leont’ev, 1978; Vygotskij, 2001). 

 

I nästa avsnitt presenteras hur undervisningspraktiker kan organiseras för att 

skapa situationer där elever ges möjlighet att utveckla ett aktivt aktörskap i ett 

utforskande teoretiskt arbete.  
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Kapitel 2: Att realisera undervisning 

I introduktionen nämndes att verksamhetsteori utgör studiens grundläggande 

teoretiska utgångspunkt. Särskilt fokus kommer att ägnas åt en 

ämnesdidaktisk inriktning inom verksamhetsteori som benämns 

lärandeverksamhet (Learning activity) (Eriksson, 2017). Lärandeverksamhet 

har utvecklats av Daniil Eĺ konin och Davydov (Davydov, 2008) sedan 1950-

talet och bygger på övergripande principer av Vygotskijs arbete om hur barn 

utvecklar vetenskapliga begrepp och teoretiskt tänkande (Vygotskij, 2001). 

Lärandeverksamhet bygger också på Leont’evs (1978) arbete kring hur ett 

deltagande i olika verksamheter bidrar till att forma personlighet och 

medvetenhet.  

 

Ett centralt inslag inom lärandeverksamhet handlar om att utveckla elevers 

agens eller aktörskap, problemlösning och reflektion (Zuckerman, 2004). 

Detta betonas inte enbart inom lärandeverksamhet, utan går även att spåra i 

andra didaktiska traditioner, som till exempel pragmatisk didaktik13 

(Wickman, 2012) och Joint Action Theory of Didactics (JATD)14 (Sensevy, 

2011). Det finns både likheter och skillnader mellan traditionerna som rör 

                                                 
13 Termen har jag hämtat från boken Lärande i handling – en pragmatisk didaktik 

(Jakobson m.fl.,, 2014).  
14 Förvisso är Guy Brousseau, som är en förgrundsgestalt inom JADT, influerad av 

Jean Piagets lärandeteorier i relation till didaktiska situationer (Ligozat & 

Schubauer-Leoni, 2010) och skulle därmed kunna uppfattas som mer 

hemmahörande i tankefigurer där kunskap reduceras till tanke och sedan handling 

(jfr med additiv kunskapssyn ovan). Samtidigt betonas inom JADT att undervisning 

utgör en helhet mellan elever, läraren, den sociala relationen och de materiella 

förutsättningarna som finns till hands, vilket gör att JATD kan förstås i ljuset av 

praktikgrundande teorier (Sensevy, 2012) (jfr med relationell kunskapssyn ovan).  
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vilken typ av innehåll som undervisning bör utgå ifrån och hur undervisning 

bör utformas. Detta utvecklar jag nedan samt motiverar varför 

lärandeverksamhet väljs som ett lärandeteoretiskt ramverk.  

Steget in i verksamheten 

De flesta didaktiker/pedagoger verkar vara överens om att instruera i syfte att 

överföra kunskap i form av faktakunskaper inte fungerar speciellt bra för att 

kvalificera elevers deltagande i en undervisningspraktik (Brousseau, 1997; 

Davydov, 2008; Sensevy; 2011; Wickman, 2014; Vygotskij, 2001; Östman 

m.fl., 2019a). Istället bör något stå i centrum som utmanar elever, ett problem, 

ett brott med det man redan vet. Eller i Vygotskijs termer, ett drama (Veresov, 

2004), något som till exempel kan uppstå i en debatt där motsatta ståndpunkter 

uttrycks som engagerar, vilket sedan resulterar i självreflektion över vad som 

sagts och gjorts. Vid en sådan reflektion är alla mentala funktioner hos 

individen involverade (minne, emotioner, tänkande och vilja) (Veresov, 

2004). Det är när eleverna försätts i en sådan situation som förutsättningar 

skapas och eleverna ges möjlighet att dras in i det praktiken gäller och söka 

efter svar på frågor som ställs.  

 

Det är dock inte självklart att eleverna uppfattar det som händer i klassrummet 

på samma sätt när vi försätter dem i en problemsituation (jfr Marton, 2015), 

det vill säga utvecklar handlingar så som undervisningspraktiken avser. Maria 

Andrée (2007) fann exempel på detta när elever på högstadiet skulle skriva en 

laborationsrapport. Alla elever deltog inte i den praktik som läraren ramat in. 

Vissa elever avsåg främst att göra klart rapporten de hade fått till uppgift att 

skriva, och ville återkommande ha hjälp av läraren med vad de skulle skriva 

för att det skulle bli rätt. Andrée lyfter att dessa elever inte var inne i den 

naturvetenskapliga praktiken. En förändring skedde dock när eleverna 

upptäckte att den kemiska blandningen de höll på med i relation till 
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labbrapporten fick en annan färg än vad som det var tänkt vid experimentet. 

När detta hände tilltog deras intresse att försöka förstå varför det hände 

(eleverna hade råkat lösa kopparoxid i saltsyra istället för i svavelsyra). I det 

ögonblicket handlade det inte längre om att fylla i rätt text på raderna, utan att 

mer genuint undersöka den uppkomna situationen. Med andra ord skulle man 

kunna säga att eleverna trädde in i den praktik som avsågs. 

 

Vad den ovan nämnda situationen i Andrées studie visar, i överensstämmelse 

med verksamhetsteoretiska antaganden, är att eleverna behöver uppleva ett 

behov för att de ska bli deltagande i praktiken (Arievitch, 2017; Davydov, 

2008; Leont’ev, 1978). Detta behov väcks inte enbart genom att man befinner 

sig i verksamheten, även om nyfikenheten och aktiviteter som tilltalar ens 

intressesfär finns där (Zuckerman m.fl., 1998). Frågan är hur ett sådant behov 

kan skapas i undervisningen som får elever att vilja delta i den 

kunskapspraktik som läraren erbjuder. De tre didaktiska traditionerna som 

nämnts ovan ger delvis lika men också olika svar på den frågan.  

Pragmatisk didaktik 

Enligt exempelvis pragmatisk didaktik, som tar sin utgångspunkt i John 

Dewey (Johansson & Wickman, 2011), iscensätts en undervisningspraktik 

utifrån att elever kan agera och tala kompetent. För att åstadkomma något 

sådant är det av vikt att elever ser syftet med vad de gör i klassrummet. Detta 

bör enligt Wickman (2012) ske på två plan, eller i två olika praktiker: först i 

relation till en praktik med ett ’närliggande syfte’, och sedan i en praktik med 

ett mer ’övergripande syfte’ som till exempel kan kopplas ihop med 

läroplanen. När läraren väljer ut uppgifter med utgångspunkt i det närliggande 

syftet innebär det att läraren vill skapa förutsättningar för eleverna att begripa 

sig på vad som pågår i klassrummet (Johansson & Wickman, 2011). Om 

närliggande syfte hjälper eleverna i en riktning där syftet upptäcks kallas det 
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för ’mål-i-sikte’.15 Det kan exempelvis betyda att eleverna kan använda sina 

egna erfarenheter, ofta med stöd av läraren, för att förutse vad som är relevant 

att bidra med i klassrumsdiskussionen kring ett innehåll. I annat fall kommer 

eleverna att gissa vad som är viktigt och mindre viktigt och de kommer 

försöka komma ihåg allting (Johansson & Wickman, 2011). Det viktiga med 

ett närliggande syfte är att det är en praktik som eleverna lätt begriper och kan 

delta i. Stegvis förs sedan det övergripande syftet in i uppgiften för att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla sitt sätt att förstå uppgiften på, till exempel att 

elevers vardagliga språk (t.ex. mixing togheter, joining, blending) kopplas 

ihop med ett vetenskapligt språk (t.ex. dissolve) (Johansson & Wickman, 

2018).16 Detta kan också förstås som att elever kliver in i den andra praktiken 

(Wickman, 2012).  

Joint action theory of didactics 

Närliggande syfte som återfinns i den pragmatiska didaktiken påminner om 

vad Brousseau (1997) benämner som en ’adidaktisk situation’, vilket även 

Annie-Maj Johansson och Wickman (2011) poängterar. I båda fallen handlar 

det om att försätta eleverna i en situation där de kan agera utan att någon extra 

form av kunskap behöver tillföras från läraren. I en sådan adidaktisk situation 

kan exempelvis läraren avgöra huruvida eleverna strävar efter att bli bättre på 

det som görs i klassrumspraktiken. Detta berör även vad Brousseau (1997) 

benämner som det ’didaktiska kontraktet’, vilket innebär att det i princip alltid 

finns regler och normer i en undervisningspraktik om hur man förväntas agera, 

                                                 
15 Johansson och Wickman (2011) skriver att mål-i-sikte (end-in-view) bygger på 

Deweys idéer om progression (growth) (se t.ex. Dewey, 1938/1997).   
16 Johansson och Wickman (2018) visar ett exempel på detta under en kemilektion 

där yngre elever observerar och gör förutsägelser om vad som kommer att hända när 

lim blandas med vatten. Eleverna föreslår att limmet mixar sig, går ihop, blandas 

med vattnet och läraren hjälper dem att koppla ihop deras vardagliga språk med ett 

mer vetenskapligt sätt att uttrycka sig, att det ’löser sig’. Alltså, en rörelse från det 

närliggande syftet till det övergripande syftet.  
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även om dessa inte är uttalade. Sådana regler och normer styr både lärares och 

elevers handlingar. Detta betyder dock inte att kontraktet är hugget i sten, utan 

det kan omförhandlas, vilket i sin tur kan leda till nya sätt att handla i relation 

till den kunskap som eftertraktas. I exempelvis situationer där elever möter 

svårigheter med att anpassa sin tidigare kunskap till att lära sig ny kunskap 

kan den adidaktiska situationen utvecklas till en ’didaktisk situation’, vilket 

innebär att läraren fyller en funktion i och med att hen kan hjälpa elever att 

exempelvis delta mer kvalificerat i ett kunskapssammanhang som eleverna 

ännu inte vet så mycket om (Brousseau, 1997).17 Läraren kan med andra ord 

bidra till att elever upptäcker att exempelvis matematisk kunskap är nödvändig 

för att åstadkomma ett mer kvalificerat handlande i relation till vad som 

Brousseau benämner en spelsituation. Samtidigt måste lärare undvika den så 

kallade ’Topaz-effekten’, det vill säga att inte direkt berätta hur saker och ting 

ska lösas. Elever bör snarare bli varse om det genom en upptäckt. 

Förutsättningarna i situationen kan sedan förändras för att eleverna ska kunna 

identifiera generaliserande mönster i det spel de är inbegripna i (Ligozat & 

Schubauer-Leoni, 2010). 

Likheter mellan pragmatisk didaktik och Joint action 

of theory 

Vad som framgått ovan är att behovet av att eleverna gör en upptäckt av något 

förefaller vara centralt i båda traditionerna (jfr Brousseau, 1997; Johansson & 

Wickman, 2011; Sensevy, 2011). I en spelsituation sker upptäckten i relation 

till att eleverna inser att de behöver mer kunskap för att kunna handla bättre, 

                                                 
17 Brousseau (1997) demonstrerar hur detta kan gå till i ett spel som benämns The 

race from 1 to 20. I spelet delas studenterna in i olika team och turas om att antingen 

addera 1 eller 2 i syfte att vinna genom att komma först till 20. I och med att 

eleverna endast får addera med 1 eller 2 finns det viss a nummer som blir åtråvärda 

för att komma först till 20. Ett sådant nummer är t.ex. 17, eftersom oavsett om det 

andra teamet väljer att addera med 1 eller 2 till 17 så kan de inte nå 20, följaktligen 

vinner det första teamet. 
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vilket är grunden till att läraren ska kunna länka elevernas aktuella kunnande 

till hur saker görs inom en viss praktik (Sensevy, 2011). Med andra ord skulle 

man kunna säga att eleverna blir mottagliga genom spelsituationen för att 

kliva in i praktiken. Detta förefaller ha likheter med Deweys arbeten som 

företrädesvis var ute efter att elever med hjälp av vardagliga situationer skulle 

ges möjligheter att successivt lära sig den mer vetenskapliga processen som 

vanligen representeras av olika ämnen (Carlgren, 2015). Dewey såg 

exempelvis matlagning som en praktisk grund för att studera kemi. 

Matlagning kunde då utgöra en praktik som fångade elevers intressen och 

deltagande, som sedan utvecklades till en mer vetenskaplig praktik i och med 

att processer i matlagning kan förklaras med hjälp av kemi (Carlgren, 2015).  

 

Den pragmatiska didaktiken har uppenbara likheter med Joint action of theory  

(JADT), där det närliggande syftet och den adidaktiska situationen kan 

fungera som ett sätt för elever att testa sig fram genom att ställa frågor och 

göra förutsägelser inom ramen för den aktuella praktiken. Det är viktigt att 

poängtera att det inte handlar om att håglöst pröva sig fram, utan snarare om 

att argumentera och föra i bevis för att urskilja mönster, eller att konstatera att 

ett visst handlande är bättre än ett annat. 

Lärandeverksamhet  

Lärandeverksamhet skiljer sig i viss mån från de två ovan nämnda 

traditionerna genom att betona ett teoretiskt arbete med specifikt 

kunskapsinnehåll, vilket innebär att man försöker försätta elever i en annan 

typ av praktik än den vardagliga (Davydov, 2008). Utgångspunkten är först 

och främst inte elevers empiriska livsvärld, utan fokus är snarare riktat mot ett 

utforskande av strukturer och relationer mellan och inom olika begrepp. 

Davydov skiljer på ett ’teoretiskt’ tänkande från ett ’empiriskt’ tänkande. När 

vi knyter abstrakta begrepp till det empiriska, till exempelvis fysiska föremål, 
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riskerar elever att missa de inneboende strukturerande principerna. Davydov 

(2008) menar att istället för att den konkreta livsvärlden är utgångspunkten för 

undervisningen blir den snarare resultatet av undervisningen.  

 

Thus, in content a theoretical concept is a reflection of the processes of 

development, of the connection of the universal and the individual, of 

essence and phenomena—but in form it is a method of deducing the 

individual from the universal, a method for ascending from the abstract to 

the concrete. (Davydov, 2008, s. 106) 

 

Citatet beskriver en metod inom lärandeverksamhet som i princip innebär att 

undervisningen går från det abstrakta till det konkreta. Annorlunda uttryckt 

handlar detta om att låta eleverna kliva in i en teoretisk värld i syfte att utforska 

den för att därefter knyta an den till konkreta situationer. Det betyder inte att 

formatet som undervisningen organiseras kring för att åstadkomma ett 

teoretiskt arbete initialt utesluter elevernas livsvärld. Vinjetten eller 

problemsituationen som målas upp har referenser till ett fenomen som 

eleverna känner till, vilket innebär att situationen är möjlig att förstå i relation 

till deras erfarenhetsvärld. I den meningen finns det förstås likheter med vad 

som ovan beskrivs som närliggande syfte och den adidaktiska situationen. 

Elevers livsvärld är som Klafki (1958/1995) poängterar nödvändig att beakta 

i en undervisningssituation, men en gradskillnad ligger eventuellt i vilket 

kunnande som sätts i fokus. Det innebär att utforskandet i en 

lärandeverksamhet avser att utforska möjliga samband och möjliga relationer 

för att sedan pröva giltigheten hos dessa i olika konkreta instanser (Davydov, 

2008). I den meningen skiljer sig traditionerna åt gällande vilka didaktiska val 

lärare behöver göra i relation till val av innehåll i undervisningen. Innehållet 

som lärare väljer ut i en lärandeverksamhet behöver ta sin början i det 

teoretiska eller begreppsliga, till skillnad från de andra traditionerna som 

snarare betonar den empiriska livsvärlden som utgångpunkt för att 

åstadkomma ett engagemang och en rörelse mot det abstrakta.  
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Lärandemodeller 

Inom lärandeverksamhet är det vidare centralt att använda specifikt utarbetade 

redskap, så kallade lärandemodeller, för att underlätta och möjliggöra ett 

teoretiskt arbete (Davydov, 2008; Kozulin, 2003; Repkin, 2003). Med hjälp 

av olika former av redskap kan lärare och elever utforska olika abstrakta 

fenomen, som till exempel hållbar utveckling. Det ska dock lyftas att det inte 

är självklart att olika former av redskap får en sådan funktion i undervisning. 

Ann-Sofie Jägerskog (2020) visar till exempel i sin avhandling att modeller 

som är utvecklade av ekonomer inom en disciplin inte per automatik enkelt 

går att överföra till en undervisningspraktik i samhällskunskap för att stödja 

lärande av prisbildning. En problematik som hon berör är att förståelsen för 

hur själva modellen fungerarar tenderar att hamna i blickfånget snarare än det 

teoretiska innehåll som modellen syftar till att synliggöra. I ett 

lärandeverksamhetsteoretiskt perspektiv är det därför viktigt att poängtera att 

själva ’arbetet’ med modellen är av särskild betydelse för att kunna hantera 

något abstrakt (Davydov, 2008). Detta skiljer sig från att exempelvis lärare 

presenterar en modell (t.ex. fyrfältare, flödesdiagram och begreppskartor) i 

syfte att ’illustrera’ det abstrakta i form av olika samband. I en 

lärandeverksamhet är det istället centralt att elever är med och skapar 

symboler, samt formar och bearbetar relationer och processer i modeller. 

Lärandemodeller kan då fungera som ett konkret arbetsmaterial för elever att 

utforska det abstrakta och sätta fokus på det som förefaller vara osynligt, till 

exempel strukturer och relationer (Eriksson, 2018). I den meningen kan 

modellen underlätta kommunikation och vara ett redskap att ställa nya frågor 

kring (Eriksson, 2017). Språket och olika former av redskap förekommer 

givetvis även i pragmatisk didaktik och JADT (jfr Brousseau, 1997; Sensevy, 

2011; Östman m.fl., 2019b). Men inom lärandeverksamhet betonas i större 

utsträckning de matriella och visuella redskapens strategiska betydelse för att 

möjliggöra ett teoretiskt arbete, vilket inte är lika framträdande i de båda andra 

traditionerna. 
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Kollektivt arbete och relationell agens 

Om en skiss, en symbol, en graf eller ett fysiskt redskap ska få en funktion 

som en lärandemodell antas även inom lärandeverksamhet att arbetet i 

undervisningen behöver vara kollektivt (Davydov, 2008). Det kollektiva 

arbetet i en lärandeverksamhet, där eleverna tillsammans identifierar problem 

eller upptäcker begreppsliga relationer, kan även skapa förutsättningar för 

utvecklingen av elevernas relationella agens. Relationell agens är en förmåga 

“which involves recognising that another person may be a resource and that 

work needs to be done to elicit, recognise and negotiate the use of that resource 

in order to align oneself in joint action on the object.” (Edwards, 2005, s. 172).  

Det innebär alltså att det kollektiva arbetet kan möjliggöra för ett förhandlande 

och erkännande av elever och lärare som resurser i en verksamhet. I det 

kollektiva arbetet är det viktigt att eleverna ges möjlighet att få sätta sig in i 

hur andra resonerar för att så småningom kunna värdera och fördjupa sitt eget 

tänkande. Detta bottnar i Vygotskijs (2001) tanke om att utveckling av högre 

mentala funktioner alltid först är sociala innan tänkandet sedan internaliseras 

hos den enskilda eleven (jfr Arievitch, 2017; Davydov, 2008; Zuckerman, 

2004). Vidare i ett gemensamt arbete mellan lärare och elever synliggörs ofta 

innehållsliga motsättningar, till exempel motsättningar mellan ekonomiska 

och ekologiska aspekter i en samhällsplanerande verksamhet. Att identifiera 

sådana motsättningar kan fungera som en drivkraft för elever för att fördjupa 

utforskandet av ett innehåll samt kreativt diskutera möjliga lösningar på 

problem (Eriksson, 2017).18 Inom lärandeverksamhet är motsättningar och 

den kollektiva reflektionen kring dessa centrala för hur kunskap tar form och 

medvetandet utvecklas (Zuckerman, 2004). Reflektion återfinns givetvis även 

som inslag inom pragmatisk didaktik och JADT, men en skillnad ligger 

eventuellt i att inom lärandeverksamhet betonas framförallt vikten av att göra 

det möjligt för elever att utveckla en kollektiv och relationell agens, vilket kan 

                                                 
18 Motsättningar utgör ett centralt inslag i denna studie och kommer att fördjupas 

under teori- och metodavsnitten. 
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leda till engagemang vid problemlösning i ett teoretiskt arbete (Davydov, 

2008; Edwards, 2005). Detta framträder inte lika tydligt i de båda andra 

traditionerna.   

Lärandeverksamhet som ett alternativ att utforska 

Som framgår ovan erbjuder de nämnda traditionerna i viss mån olika sätt att 

realisera undervisning på. Utifrån ett lärandeverksamhetsteoretiskt perspektiv 

berör skillnader som antytts främst tre aspekter. Den första aspekten gäller 

principen om att undervisning konstitueras först i det abstrakta för att därefter 

tillämpas och prövas i det konkreta. Den andra aspekten rör betoning av 

lärandemodellen, det vill säga dess strategiska betydelse för att möjliggöra en 

rörelse mellan det abstrakta och det konkreta. Den tredje aspekten berör vikten 

av att konstituera undervisning utifrån ett gemensamt arbete där utvecklandet 

av relationell agens är central.  

 

I relation till de traditioner som nämns ovan, har lärandeverksamhet kommit 

att framstå som ett intressant alternativ att utforska i relation till den utmaning 

och svårighet som det innebär att få elever att ta klivet in i och upprätthålla 

den undervisningspraktik som avses (jfr Andrée, 2007; Wickman & 

Johansson, 2011). I en mening skulle man kunna förstå det utifrån Brousseaus 

(1997) begrepp om det didaktiska kontraktet, det vill säga att bryta kontraktet 

genom att förflytta elever till en teoretisk praktik som skiljer sig från deras 

vardagsförståelse av begrepp, eller att svara rätt på skoluppgifter. Kanske kan 

på sikt ett nytt didaktiskt kontrakt etableras där eleverna förväntar sig att de 

ska gå in i ett teoretiskt utforskande av olika fenomen.  

 

I nästa kapitel kommer miljö- och hållbarhetsdidaktisk forskning presenteras, 

för att kunna peka ut en riktning mot vad elever i år 4 ska ges möjlighet att 
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lära sig i relation till en undervisningspraktik som fokuserar hållbar 

samhällsplanering.  
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Kapitel 3: Fenomenet hållbar utveckling 

I detta kapitel kommer i huvudsak miljö- och hållbarhetsdidaktisk forskning 

presenteras i ett försök att urskilja nyanser och aspekter rörande vad det kan 

innebära att vara kunnig i en verksamhet, för elever i år 4, som tar sig an mijlö- 

och hållbarhetsproblem. Följande frågor har varit vägledande för att förstå vad 

kunnandet kan innebära: Vilka bärande principer och kontroverser 

karakteriserar miljö- och hållbarhetsproblem, vilka nyanser och aspekter 

framträder som kan utgöra grunden till hur undervisningsinnehållet kan 

struktureras? Vilka erfarenheter har elever av ett komplext begrepp som 

hållbar utveckling? Vilka undervisningspraktiker kommer till uttryck i 

relation till miljö- och hållbarhetsproblem. Utgångpunkten för att besvara 

frågorna har varit olika forskningsöversikter (Barton & Avery, 2016; Chawla 

& Cushing, 2007; Lundholm, 2019; Lundholm & Davies, 2013; Ojala, 2016; 

Rickinson, 2001) samt artikelsökningar på ord som har kombinerats på olika 

sätt, t.ex. sustainable development, urban sustainability, citizenship 

education, anticipated competence, future, conflict of interest, teaching,  

learning, experience, young pupils, primary school och secondary school. Jag 

har även följt olika referenser i avhandlingar och vetenskapliga artiklar 

(kedjesökning). Därutöver har olika policydokument, rapporter och hemsidor 

varit stödjande för att besvara frågorna (t.ex. FN, 2016; Regeringskansliet, 

2017; Skolveket, 2017, 2019; SOU 2004:104; SWEDESD, 2020; UNESCO, 

2014; WCED, 1987). 

 

Kapitlet inleds först med en kort historisk överblick kring framväxten av 

fenomenet hållbar utveckling och utbildningens roll i relation till detta. Sedan 
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beskrivs forskning som riktat in sig på miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta 

rymmer en beskrivning av en kritisk diskussion gällande vad undervisning 

inom fältet avser att åstadkomma. Vidare lyfts olika innehållsliga aspekter 

fram som berör betydelsen av samhällsvetenskaplig kunskap, 

intressekonflikter, komplexa fenomen och yngre elever, elevers förväntningar 

på framtiden och nyskapande. Därefter tas undervisningspraktikens betydelse 

upp. I kapitlets avslutande del kommer den tidigare diskussion om den 

didaktiska anlsysen sättas i ljuset av vilket kunnande en elev på mellanstadiet 

bör ges möjlighet att utveckla i en undervisningspraktik som fokuserar miljö- 

och hållbarhetssproblem i relation till hållbar samhällsplanering.  

En kort historisk överblick  

I början på 1960-talet uppmärksammades miljöfrågorna allt mer i 

samhällsdebatten (SOU, 2004:104). Genombrottet för dessa frågor kom 

framför allt vid FN-konferensen i Stockholm 1972 som mynnade ut i en 

politisk deklaration och ett handlingsprogram. Uttrycket ’hållbar utveckling’ 

var vid tidpunkten inte etablerat, men ofta ses konferensen i Stockholm som 

startpunkten för dess framväxt (SOU, 2004:104). År 1983 beslutade FN:s 

generalförsamling att sätta upp en särskild kommission, The World 

Commission on Environment and Development (WCED, 1987). 

Kommissionen lämnade rapporten Our common future efter sig, som ofta har 

fått tilltalsnamnet Brundtlandrapporten.19 I rapporten myntades hållbar 

utveckling för att möta den ökade användningen av jordens resurser. Det blev 

ett centralt begrepp i samhällets strävan mot social rättvisa och miljömässig 

uthållighet. Begreppet fick vid tillfället en utbredd tolkning, utifrån rapporten, 

som “development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, s. 

                                                 
19 Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland 

därav tilltalsnamnet. 
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37). Detta citat har använts i många sammanhang och uppfattas ofta som en 

standarddefinition av begreppet (Robert m.fl., 2005). Det som framför allt var 

nytt och betydelsefullt med Bruntlandrapporten var förskjutningen mot att 

miljöfrågorna sågs ur ett samhällsperspektiv (WCED, 1987).  

 

Ett antal internationella konferenser i FN:s regi har därefter ägt rum som haft 

betydelse för diskussionen kring hållbar utveckling (SOU 2004;104). Vid 

exempelvis konferensen i Thessaloniki i Grekland 1997 fick 

samhällsvetenskaperna ett allt starkare inflytande, det vill säga det 

miljömässiga perspektivet utmanades i större utsträckning av det sociala 

perspektivet. Det ekonomiska perspektivet fanns i princip redan med sedan 

Brundlandrapporten 1987. I Johannesburg fem år senare bekräftades ett 

internationellt engagemang för begreppet hållbar utveckling. I princip innebar 

det att man slöt upp kring en allmän och bred konsensus rörande att hållbar 

utveckling rymmer tre övergripande dimensioner, det vill säga 

miljödimensionen samt de sociala och ekonomiska dimensionerna (UNESCO, 

2009). Vid konferensen i Johannesburg betonades även att det inte finns en 

global hållbar utveckling som kan omfattas av alla kulturer och länder. Olika 

kulturers traditioner och värden lyftes fram som betydelsefulla i arbetet med 

hållbar utveckling, detta för att motverka att hållbar utveckling skulle ta form 

som en slags monokultur genom globalisering (UNESCO, 2009). Under 2015 

ersattes de tidigare milleniemålen med Agenda 2030, vilket innehöll 17 

globala mål för hållbar utveckling. Den svenska regeringen ser agendan och 

målen som ett övergripande och framåtsyftande åtagande som Sverige ska 

vägledas av (Regeringskansliet, 2017).20 

                                                 
20 Målen berörs under nästa rubrik. 
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Utbildning och hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är antagligen en av vår tids största utmaningar. Denna 

utmaning innebär att omsätta en abstrakt idé som hållbar utveckling till en 

verklighet för alla människor (UNESCO, 2005). I denna strävan betraktas 

utbildning som viktig för att främja hållbar utveckling och förbättra 

människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. I samband med 

1992 års FN-konferens signerade därför 178 medlemsländer ett ramverk kallat 

Agenda 21 som syftade till att uppnå hållbar utveckling på jorden och detta 

tillfälle brukar länkas till den historiska starten på ’Education for Sustainable 

Development’ (ESD)21 (UNESCO, 2014). Ett helt kapitel (kapitel 36) ägnades 

åt utbildningens betydelsefulla roll och här lyftes utbildning för hållbar 

utveckling för första gången. Inom FN:s organisation har Unesco varit 

ansvariga för att koordinera de satsningar som har gjorts av medlemsländernas 

regeringar i att integrera temat hållbar utveckling i utbildningssystemet 

(UNESCO, 2014). Detta har bland annat lett fram till att FN har benämnt 

perioden mellan 2005-2014 för Decade for Sustainable Development 

(UNESCO, 2005). Syftet med DESD var enligt UNESCO (2014) att 

uppmuntra transformering av utbildning, så att den effektivt kunde bidra till 

att omorganisera samhällen mot hållbar utveckling. I grunden handlade det 

om att utbildning skulle stärka människan i att ta informerade beslut för 

miljömässig integritet, ekonomisk livskraft och ett rättvist samhälle för 

nuvarande och framtida generationer, samtidigt som man respekterade 

kulturell olikhet.  

 

Vid UNESCO:s generalkonferens 2013 beslutades om en fortsättning på år-

tiondet för utbildning för hållbar utveckling efter initiativ av Sverige, 

Tyskland och Japan. Ett nytt program presenterades med namnet ’Global 

                                                 
21 ESD förkortas till UHU (utbildning för hållbar utveckling) på svenska. I den 

löpande texten kommer jag använda mig av engelska förkortningar: ESD och DESD 

(Decade for Sustainable Development). 
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Action Programme (GAP) on ESD’ på världskonferensen i Nagoya, Japan 

(UNESCO, 2014). Under 2015 antog FN:s generalförsamling GAP i syfte att 

stödja medlemsländerna i att ta sig an de utmaningar mänskligheten står inför 

gällande att uppnå målen i Agenda 2030 (UNESCO, u.å.). I agendan 

formulerades en vision som består av 17 globala mål22 för hållbar utveckling 

och som preciseras med 169 delmål (FN, 2016). I denna strävan mot hållbarhet 

utgör utbildning en fortsatt viktig pusselbit för att möta rådande 

samhällsutveckling och de globala målen. Ett av de globala målen (mål 4) har 

därför specifikt vikts åt att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 

av god kvalitet samt främjande av ett livslångt lärande för alla. I relation till 

det övergripande utbildningsmålet (mål 4) preciseras i ett av delmålen även 

vad god utbildning för hållbar utveckling innebär. Det berör exempelvis 

främjande av mänskliga rättigheter, jämställdhet, en kultur av fred, icke-våld 

och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och 

kulturens bidrag till hållbar utveckling (FN, 2016). I ESD betonas vidare att 

förmågor eller kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, 

framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande är centrala och 

något som elever bör ges möjlighet att utveckla i undervisningen (SWEDESD, 

2020). En uppföljare till GAP antogs av Unesco 2019 och det nya ramverket 

benämndes: ’Education for Sustainable Development: Towards achieving the 

SDGs’, och förväntas sjösättas vid en internationell konferens i Berlin, maj 

2021 (UNESCO, 2020).  

                                                 
22 De 17 globala målen för hållbar utveckling är: ingen fattigdom, ingen hunger, god 

hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och sanitet 

för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 

hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer 

och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, 

hållbara hav och marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald, fredliga och 

inkluderande samhällen, genomförande och globalt partnerskap. 
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Hållbar utveckling i svensk utbildning  

De beslut som har tagits på en internationell nivå i relation till miljö- och 

hållbarhetsfrågor har inte oväntat påverkat svensk skola. I Sverige är Swedesd 

(Swedish Decade for Education for Sustainable Development) nationell 

samordnare av Agenda 2030 genom FN:s globala handlingsprogram av 

utbildning för hållbar utveckling (GAP on ESD) (SWEDESD, 2018). 

Swedesd har sin hemvist vid Uppsala universitet och arbetar med ESD-

policyn. Swedesd driver bland annat utbildningar som riktar sig till 

lärarutbildare och verksamma lärare i grundskola och universitet, samt arbetar 

för samverkan på lokal och regional nivå för lärande för hållbar utveckling 

(SWEDESD, 2021).  

 

Miljö- och hållbarhetsmål finns inskrivna i läro, - kurs- och ämnesplanerna i 

Lgr11. Dessa mål återges inte som ett eget ämne, varken i grund- eller 

gymnasieskolan. Istället är tanken att detta övergripande perspektiv jämte de 

historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all 

undervisning, oberoende av kurs och ämne (Skolverket, 2019). I Lgr11 har 

därmed miljöperspektivet fått specifika skrivelser i flera av skolans ämnen, 

exempelvis kemi, fysik, biologi, teknik, hem- och konsumentkunskap, 

geografi, samhällskunskap och religion. Dessa inlagor riktar sig mot miljö- 

och utvecklingsfrågor där eleverna ska ges möjlighet att utveckla olika 

ämnesspecifika förmågor i relation till läroplanens centrala innehåll.  

  



  

35 

 

Tidigare miljö- och hållbarhetsdidaktisk forskning 

Den svenska skolan ska alltså belysa miljö- och hållbarhetsperspektivet, det 

vill säga hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2019). Frågan är dock 

vad ett sådant uppdrag kan innebära och vilka utmaningar som följer därav, 

samt hur det kan möjliggöras i undervisningen. Med utgångspunkt i tidigare 

miljö- och hållbarhetsforskning beskriver jag nedan vad ett kunnande kan 

betyda för elever i år 4 i relation till dessa och tidigare ställda frågor. 

Utbildningens roll i relation till hållbar utveckling 

I de diskussioner som förts nationellt och internationellt framstår övergången 

från miljöundervisning till hållbar utveckling som omdebatterad (Öhman & 

Öhman, 2012).23 I grund och botten handlar det om didaktikens varför-fråga, 

eller vilken roll utbildning ska spela i relation till hållbar utveckling. Forskare 

som exempelvis John Huckle (2010) argumenterar för att utbildning bör vara 

en drivkraft bakom övergången mot en mer hållbar framtid och att det därför 

är avgörande att utbildning har ett uttalat uppdrag att skapa förutsättning för 

en förändring. Han tar sin utgångspunkt i att världens miljö- och 

hållbarhetsproblem är grundade i rådande marknadsekonomiska system och 

lyfter att utbildning av den orsaken behöver presentera alternativa sätt på hur 

vi kan fördela samhällets resurser.24 Bob Jickling (1994) har tillskillnad från 

                                                 
23 Hållbar utveckling består i stort sett av två motstridiga principer. Hållbarhet som 

fenomen kommer i huvudsak från en ekologisk diskurs där naturens olika 

betingelser ingår i ett obrutet system som återställer sig själv. Utveckling däremot 

kommer från en idé om att konstant ekonomisk tillväxt sker genom ständiga 

tekniska framsteg. Dessa principer är utmanande att sammanfoga och det går en 

skiljelinje mellan de som menar att hållbar utveckling kan åstadkommas genom 

ekonomisk tillväxt och teknikutveckling, och de som menar att det råder 

ofrånkomliga spänningar mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling inom 

moderniseringsprojektet (Öhman och Öhman, 2012)  
24 Huckle lyfter exempelvis fram att ”… ESD has a role to play in both explaining 

the crisis [of capitalism] and exploring both reformist and radical social alternatives” 

(Huckel, 2010, s. 141). 
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Huckle bland annat kritiserat utbildningsinitiativ som ESD för dess normativa 

tendenser. Jicklings kritik utgår från att det är problematiskt att utbilda ’för’ 

hållbar utveckling när det råder oklarheter om vad hållbar utveckling innebär. 

Han menar dock att elever bör få lära sig om hållbar utveckling, men att 

utbildning kritiskt bör lyfta fram olika argument i relation till hållbar 

utveckling och inte på förhand bestämma vilket moraliskt handlande som är 

rätt. Syftet med DESD har, som nämnts ovan, varit att uppmuntra beteenden 

som leder till ett mer hållbart samhälle för alla (UNESCO, 2005). ESD:s 

förhållningssätt har i sammanhanget uppfattats som ett uppifrån och ner-

perspektiv som genererar en form av indoktrinering, där utbildning riskerar att 

reduceras till ett instrument för att lära ut ett särskilt sätt att agera miljövänligt 

och hållbart (Jickling & Wals, 2008). 

 

I princip handlar diskussionen om det problematiska förhållandet mellan 

demokrati och hållbar utveckling. Å ena sida finns det en stark känsla av att 

det är bråttom att åstadkomma en förändring vilket grundar sig i en oro för ett 

ohållbart levnadssätt. Å andra sidan finns det problem med att normera hur 

människor ska agera och tänka, sett i ljuset av ett demokratiskt perspektiv 

(Wals, 2010). Frågan gäller i en mening hur stark en normering kan vara, och 

vilken normativitet som egentligen är acceptabel i ett utbildningssystem som 

är obligatoriskt (Öhman, 2016). Forskare som till exempel Katrien Van Poeck 

och Joke Vandenabeele (2012) pekar på att normerande utbildningsinitiat iv , 

som syftar till att socialisera in elever i vissa kunskaper, attityder och 

färdigheter, är problematiskt utifrån ett medborgerligt perspektiv.25 Dessa 

forskare betonar istället undervisningens demokratiska utformning, och att 

                                                 
25 De förespråkar vad Robert Lawy och Gert Biesta (2006) kallar för citizenship -as-

practice, där eleverna ges möjlighet att i mötet med varandra identifiera vilka 

ordningar de för tillfället verkar inom och att utmana eller omfamna dessa. Fokus 

ligger därmed inte främst på att utveckla särskilda kompetenser som medborgare 

måste ha (Citizenship-as-achievement), utan på att öppna upp för de demokratiska 

former där medborgarskap kan utvecklas.  
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eleverna i en sådan typ av undervisning ges möjlighet att lära sig från den 

process som uppstår när olika perspektiv granskas. Med en sådan demokratisk 

utformning av undervisningen är undervisningen inte riktad mot en viss 

slutprodukt (t.ex. proaktiva miljöinriktade handlingar), utan är mer riktad mot 

att utveckla en form av demokratisk kompetens. En sådan kompetens rymmer 

exempelvis förmågor som att kritiskt granska, delta i diskussioner, ta ställning 

och argumentera, men även i att lyssna och lära av andra (Öhman & Östman, 

2019). Dessa förmågor anses centrala för att stärka elevers möjligheter att göra 

egna och självständiga val i relation till miljö- och hållbarhetsproblem.   

 

Andra forskare, som Helen Kopnina (2012), argumenterar för en mer normativ 

inriktning. Hon menar att miljökriser är något vi måste komma till rätta med 

och engagera elever i. Detta innebär enligt henne att utbildning ibland behöver 

vara mer instrumentalistisk, det vill säga att elever lär sig att handla på ett mer 

förutbestämt sätt, eller utvecklar vissa kompetenser som ligger i linje med vad 

politiker vet och förespråkar. Haydn Washington (2015) är inne på ett 

liknande spår och finner exempelvis att den akademiska diskussionen kring 

pluralism26 främst tycks betona deliberation, där fokus blir på att granska olika 

perspektiv, något som i sig tenderar att leda till ett motstånd mot att utbildning 

ska hantera specifika lösningar på miljö- och hållbarhetsproblem. Det ska 

tilläggas att exempelvis Kopnina och Cherniak (2016) egentligen är för 

pluralism, men som en arbetsprocess om den kan hjälpa eleverna till att bli 

mer aktivt involverade i beslutsfattande och att respondera mot framväxande 

miljöproblem. De vänder sig dock emot pluralism som ett mål i sig.27 

                                                 
26 I ett pluralistiskt förhållningssätt betonas att undervisning bör öppna upp för olika 

prespektiv, åsikter och meningsskiljaktigheter, vilka ofta bottnar i värdekonflikter 

(se t.ex. Rudsberg & Öhman, 2010). Pluralism återkommer jag till senare i kapitlet. 
27 Kopnina och Brett Cherniak (2016) argumenterar framför allt mot en pluralism 

som tenderar att öppna upp för olika synsätt med antropocentriska undertoner. Detta 

handlar om att i undervisning för hållbar utveckling uppmärksamma ekonomiska 

och ekologiska intressen, men utan att låta ekonomisk och social rättvisa vara 

överordnat ekologisk rättvisa som omfattar alla arter. 
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Ett deltagande i vidare mening 

I relation till den diskussion som förts ovan handlar det i stort sett om att ställa 

sig frågan vilken medborgare samhället vill utbilda, eller vad det innebär att 

vara den ’gode medborgaren’. Utbildning om miljö- och hållbarhetsfrågor 

berör i en mening inte enbart ett deltagande i den privata sfären, utan även i 

vidare mening den offentliga sfären (Jickling & Wals, 2008; Lundholm, 2011, 

2019). En problematik i detta sammanhang, som exempelvis Louise Chawla 

och Debra Cushings (2007) pekar på i sin forskningsöversikt, är att 

miljöundervisning traditionellt sett ofta betonar ett aktivt deltagande i den 

privata sfären på bekostnad av att förbereda elever för offentliga diskussioner. 

Elever som exempelvis plockar skräp på stranden gör rimligtvis en insats för 

miljön, men lär sig inte med nödvändighet vilka orsaker som ligger till grund 

för nedskräpningen i samhället (Lundegård & Wickman, 2007). Malin Ideland 

och Claes Malmberg (2015) lyfter vidare att undervisning som riktas mot vad 

individen kan göra för miljön tenderar att anta en moraliserande ton där 

personliga val kopplat till hur vi exempelvis väljer att transportera oss, vad vi 

äter och konsumerar blir föremål för goda och felaktiga beteenden. I värsta 

fall, skriver forskarna, kan det väcka miljö- och klimatångest hos eleverna, 

beroende på vilka vanor eleverna själva har. 

 

Bjarne Jensen och Karsten Schnack (1997) är inne på ett liknande spår och är 

mer kritiska till normerande utbildningsinitiativ där elever ska ingå i 

aktiviteter som syftar till att förändra deras beteenden. De menar istället att 

miljöundervisning bör skapa förutsättningar för elever att utveckla en 

handlingskompetens,28 så att de ges möjlighet att medvetet kunna handla i 

relation till miljöproblem. Det innebär att elever behöver ingå i en 

undervisningspraktik där de lär sig att analysera vilka strukturella aspekter 

                                                 
28 På engelska benämner Jensen och Schnack sitt perspektiv för ’The action 

competence’. Det engelska begreppet översätts till handlingskompetens  i denna 

studie. 
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som ligger bakom miljöproblem och mänsklighetens sätt att leva, samt 

konsekvenser av olika samhällsaktörers handlande. Enligt dessa forskare är 

det viktigt att eleverna äger problematiken och utvecklar en vilja att agera för 

att försöka hitta lösningar både på en individuell nivå (livsstilsfrågor, egna 

värderingar och valmöjligheter) och en samhällsnivå (levnadsförhållanden, 

politik, välfärdssystem). Annars tenderar undervisning till stor del att bli ett 

lärardrivet initiativ med elever som utför olika aktiviteter riktade mot 

symptomen av miljöproblem (den privata sfären), snarare än att skapa 

förståelse för orsakerna bakom symptomen (Jensen & Schnack, 1997). Fokus 

blir i en sådan undervisning först och främst på att förstärka vissa kapaciteter, 

så att elever ska kunna agera hållbart i relation till miljön. 

Innehållsfrågan 

I förhållande till demokratiska och medborgarbildande frågor är det även 

viktigt att ställa sig frågan vilket kunskapsinnehåll som elever behöver lära sig 

för att kunna kvalificera sitt deltagande i relation till miljö- och 

hållbarhetsproblem. Av tradition har miljöfältet präglats av ett underliggande 

antagande om att kunskap om naturvetenskapliga processer och begrepp i sig 

påverkar hur elever kommer att handla i miljöfrågor (Lundholm, 2019). 

Undervisning om miljö har därför främst haft ett naturvetenskapligt fokus, 

med exempelvis begrepp som fotosyntes, respiration, nedbrytning, 

förbränning, materia, energi och kretslopp (Rickinson, 2001).  

 

Det har dock visat sig att det inte råder något tydligt samband mellan hur 

elever förstår naturvetenskapliga begrepp och hur de sedan använder den 

kunskapen (Kollmuss & Agyeman, 2002; jfr även Lundholm, 2003, 2019). 

Det innebär inte att naturvetenskapliga kunskaper är oviktiga, utan att 

förhållandet mellan kunskap och handlande nödvändigtvis inte är linjärt. Anja 

Kollmuss och Julian Agyeman (2002) illustrerar exempelvis olika hinder i 

form av yttre och inre faktorer som påverkar vårt sätt att agera i relation till 
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miljön. I samband med detta lyfter de att miljökunskaper och miljövärderingar 

kan ha stor betydelse för vårt indirekta handlande för miljön. Ett indirekt 

handlande innebär exempelvis att man stödjer politiska beslut, arbetar fram 

utbildningsinitiativ, donerar pengar, etcetera, till skillnad från ett direkt 

handlande som återvinning, mindre bilåkning och inhandlande av ekologisk 

mat. Grundläggande kunskap om miljöproblem och om vad som orsakar dem 

behövs med andra ord för att människor ska kunna ges möjlighet att 

exempelvis agera proaktivt för miljön (Kollmuss & Agyeman, 2002). Men 

som nämndes ovan är det centralt att ställa sig frågan vilken form av kunskap 

i SO, NV, estetik och humaniora som är viktig för elever att få tillgång till för 

att kunna engagera sig och handla visavis miljö- och hållbarhetsproblem 

(Lundholm, 2019). 

Betydelsen av samhällsvetenskaplig kunskap 

Cecilia Lundholm med kollegor (2018) har i ett forskningsprojekt ställt sig 

frågan vad som påverkar miljövänliga handlingar – är det kunskap eller 

värdeorientering? Caroline Ignell med kollegor (2019) finner till exempel stöd 

för att kunskaper i samhällskunskap, och i detta fall förändrade uppfattningar 

kring skatteeffekters påverkan på miljön, har betydelse för gymnasieelevers 

personliga normer, vilket innebär att de exempelvis stöttar förslag för högre 

miljöskatter på koldioxid. Vad som också påverkade elevernas handlande och 

val är den värdeorientering (egoistisk, altruistisk, biosfärisk)29 de har. Niklas 

Harring med kollegor (2018) finner exempelvis i sin studie att 

högskolestudenter med en altruistisk och biosfärisk värdeorientering gav 

starkare stöd för miljöskatter och regleringar jämfört med studenter med en 

                                                 
29 ’Egostiska’ värden uppmuntrar individer att ta hand om miljön för personlig nytta 

och motsätta sig miljövänliga handlingar som upplevs skada ens personliga 

intressen. ’Alturisktiska’ värderingar uppmuntrar individer att stödja miljön som de 

tror är bra för mänskligheten oavsett egen vinning. ’Biosfäriska’ värden uppmuntrar 

individer att behandla fysiska miljöer som inneboende värden, oavsett vilken vinst 

det har för mänskligheten. Individer kan omfamna flera av dessa värden i olika grad 

(Ignell m.fl., 2017). 
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mer tydlig egoistisk värdeorientering. Det Lundholm med kollegor (2018) 

bland annat vill lyfta fram är att deras projekt indikerar att 

samhällsvetenskaplig kunskap har betydelse för elevernas benägenhet att 

stödja miljöpolicys. Detta stärks även genom en annan studie där det visade 

sig att studenter som kunde definiera begreppet ’sociala dilemman’, som 

innebär att ett kortsiktigt egenintresse står i konflikt med ett långsiktigt 

kollektivt intresse, i högre utsträckning var för politiska interventioner för 

miljön än studenter som inte kunde definiera det begreppet (Harring & 

Lundholm, 2018). Lundholm med kollegor (2018) drar slutsatsen, i likhet med 

vad som antytts ovan, att en undervisning som hanterar miljöproblem som 

’samhällsproblem’ och lyfter begrepp så som sociala dilemman, kan visa på 

vilken slags problematik miljö- och hållbarhetsfrågor utgör, och även 

möjliggöra för elever att diskutera vilka slags lösningar som kan vara aktuella. 

Sådana kunskaper kan med andra ord bidra till att skapa förutsättningar för 

elever att tänka kritiskt och välja mellan ett indirekt eller direkt handlande , 

samt skapa möjligheter för dem att delta som samhällsmedborgare i beslut 

gällande vår framtid (Lundholm, 2019).  

Intressekonflikter  

I den akademiska diskussionen och på policynivå återfinns, som synes ovan, 

både argument för en undervisning som bör riktas mot proaktiva handlingar 

för miljön, samt en undervisning som mer betonar pluralistiska 

förhållningssätt. Oavsett utgångspunkt framträder det som viktigt att 

undervisning ger elever möjlighet att kritiskt särskåda olika perspektiv och 

lyfter fram olika synsätt och meningsskiljaktigheter. Det innebär också att 

intressekonflikter rimligen är ett viktigt innehåll i relation till miljö- och 

hållbarhetsproblem. Finn Mogensen och Michela Mayer (2005) lyfter 

exempelvis fram att miljöproblem i huvudsak bör ses som samhällsproblem 

på en mellanmänsklig nivå, det vill säga intressekonflikter mellan olika 

människor eller grupper som använder naturresurser (jfr Harring & 
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Lundholm, 2018 och begreppet sociala dilemman). Utifrån ett sådant 

perspektiv finns miljöproblem på tre olika nivåer. På den individuella nivån 

kan det handla om en konflikt mellan behov och önskningar, som ofta uttrycks 

som ett personligt dilemma. Det kan till exempel handla om huruvida en 

individ vill flyga till ett resmål för att snabbt komma dit, eller framstå som 

miljömedveten och av den anledningen överväga ett långsammare 

transportmedel (t.ex. tåg). På den samhälleliga nivån skriver Mogensen och 

Mayer att intressekonflikter dels existerar mellan olika grupper och individer, 

samt på en strukturell nivå mellan till exempel politiska beslut och 

marknadskrafter eller ekonomiska mekanismer. De betonar vidare att alla tre 

nivåer behöver hanteras inom miljöundervisning i skolan. I relation till denna 

studie är det framför allt intressekonflikter mellan olika grupper och individer 

på samhällsnivå som är i fokus. 

Potentialet med att undervisa om intressekonflikter 

Forskare har pekat på att en undervisningspraktik som inkluderar konflikt 

mellan olika grupper i samhället kan utgöra en drivkraft i 

utbildningssammanhang. I till exempel en studie som är genomförd utifrån ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv visar Marianne Krasny och Wolff-Michael 

Roth (2010) hur 12-13 åriga elevers deltagande i att rädda ett 

avrinningsområde kunde kopplas ihop med konflikter rörande miljömässiga  

och samhälleliga aspekter. Vad som framför allt motiverade eleverna i 

arbetsprocessen var synliggörandet av motsättningar30 i den verksamhet som 

eleverna ingick i. Enligt Krasny och Roth kan motsättningar fungera som ett 

redskap som driver fram ett behov av att vilja lära sig ny kunskap i till exempel 

naturvetenskap och relatera denna till samhälleliga aspekter i miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Lundegård och Wickman (2007) lyfter också att när en 

underliggande konflikt blir synlig i en dialog om miljö- och 

                                                 
30 Krasny och Roth utgår ifrån Engeströms (2001) beskrivning av motsättningar. För 

vidare information om begreppet motsättningar se denna studies teoretiska kapitel.  
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hållbarhetsproblem, uppstår ofta frågor hos elever och ett behov av att ta reda 

på mer, eller förstärka argument med fakta. De poängterar med andra ord att 

ett innehåll som berör intressekonflikter kan vara en utgångspunkt i 

undervisningen, där det blir viktigt att identifiera olika konflikter som finns i 

ett aktuellt fall innan lärare och elever bestämmer sig för vilken faktakunskap 

som behöver användas och undersökas (Lundegård & Wickman, 2007).  

Michael Håkansson med kollegor (2017) pekar även på att när värderingar i 

olika intressekonflikter synliggörs, ges elever möjlighet att utmana det som 

tas för givet i miljö- och hållbarhetsfrågor genom att olika gruppers intressen 

ställs mot varandra. Håkansson med kollegor understryker att en sådan 

situation kan väcka känslor och engagemang, ett potentiellt lärandeögonblick, 

där det blir nödvändigt att finna något nytt i sökandet efter att hantera 

problemsituationen (jfr med pragmatisk didaktik, JADT och 

lärandeverksamhet i kapitel två som alla syftar till att iscensätta en situation 

där någon form av problem/konflikt/drama är tänkt att utspela sig).  

Problematik med att hantera intressekonflikter i undervisning 

Det finns även studier som pekar mot att i undervisningspraktiker där olika 

perspektiv introduceras inte per automatik leder till att intressekonflikter 

synliggörs (Hasslöf m.fl., 2014). Johan Öhman och Marie Öhman (2012) visar 

exempelvis i sin studie av en FN-certifierad31 gymnasieskola att uppgifter som 

innehöll potentiellt underliggande konfliktdimensioner i relation till 

stadsplanering och hållbar utveckling inte nödvändigtvis blev synliggjorda för 

eleverna. Forskarna fann att utbildningspraktiken präglades av vad de 

benämner som ett harmoniperspektiv, vilket innebar att praktiken tenderade 

att vara inriktad på att finna en harmonisk relation mellan hållbar utveckling 

och traditionell modernisering. Därmed skapades antagligen inte utrymme för 

eleverna att ifrågasätta det moderna samhällets grundläggande principer för 

                                                 
31 Enligt Öhman och Öhman innebär en FN-skola ”… att skolan strävar efter att 

utveckla en global medvetenhet med fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, 

klimatförändringar och hållbar utveckling” (Öhman & Öhman, 2012, s. 62). 
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framåtskridande. Trots detta talade mycket för att eleverna i projektet lärde 

sig kunskaper, var kreativa och skapade en positiv framtidsvision. Men 

forskarna vill påminna om risken för att hållbar utveckling kan bli ett mer eller 

mindre okritiskt utbildningskoncept, där elever inte ges möjlighet att möta och 

ta ställning till de konflikter som fenomenet rymmer. Ett annat exempel på 

vad som skulle kunna liknas vid ett okritiskt utbildningskoncept är vad Malin 

Ideland och Claes Malmberg (2015) fann i sin studie. I deras analys av 

läromedel framkom det hypotetiskt hur det önskvärda barnet skulle vara, 

vilket de benämnde det ’KRAV-märkta barnet’. Det verkade som att 

läromedel presenterar och styr vissa aktiviteter mot vad det innebär att vara en 

miljövänlig och välinformerade konsument, och givet hur dessa uppgifter 

iscensätts kommer elever antagligen att lära sig kunskaper och kvalificera sitt 

kunnande i miljöfrågor, men också att socialiseras in i en specifik roll (jfr 

Biesta, 2009). Risken med en sådan undervisningspraktik är, som lyfts fram 

ovan, att vissa värden och intressen exkluderas ifrån undervisning och andra 

inkluderas (Van Poeck & Vandenabeele, 2012).  

 

I diskussioner kring värderelaterade konflikter pekar också en del studier mot 

att olika åsikter och uppfattningar i en fråga kan bli dolda. Detta möjligen på 

grund av att elever vill undvika konflikter (t.ex. ideologiska) med lärare eller 

andra klasskamrater (Håkansson & Östman, 2018; Rickinson m.fl., 2009; 

Rudsberg & Öhman, 2010). Håkansson och Östman (2018) identifierade 

exempelvis en sådan problematik när de undersökte en planerad 

konfliktorienterad undervisning i en gymnasieklass. Undervisningen 

präglades av konsensusorientering, liksom hos Öhman och Öhman (2012) 

ovan, men när eleverna reflekterade skriftligt efter lektionen framkom en 

annan bild. Vissa elever hade upplevt en konfliktsituation, där de på ett starkt 

känslomässigt plan gripits och positionerat sig i relation till hur andra i 

gruppen resonerat. Håkansson och Östman (2018) lyfter att det finns ett 

potential i att planera och designa för vad de benämner som ’politiska 
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ögonblick’, där elever ges möjlighet att uppleva, uttrycka och dela med sig av 

motsatta ståndpunkter i undervisningen. Samtidigt pekar Mark Rickinson med 

kollegor (2009) på att det finns en risk att miljöfrågor som 

undervisningsinnehåll kan provocera fram starka känslor hos elever som leder 

till minimalt engagemang i klassrumsaktiviteter, alternativt till engagerade 

diskussioner, men som i en mening riskerar att avvika från det som läraren har 

tänkt ska vara i fokus under lektionen. 

 

Undervisning som ger sig kast med att lyfta fram olika perspektiv (t.ex. 

pluralism) har också kritiserats utifrån att ett sådant förhållningssätt kan leda 

till en form av relativism (Wals, 2010). Kritiken tar sin utgångspunkt i att i en 

sådan undervisningspraktik finns det en risk att olika åsikter om hur man 

exempelvis kan handla i relation till miljö- och hållbarhetsproblem framstår 

som lika rätt och alla värden är lika goda. Deliberativa samtal har lyfts fram 

som ett sätt att komma tillrätta med en problematik av det slaget (Englund 

m.fl., 2008). Deliberativa samtal som metod innebär i korthet att olika 

perspektiv i ett ämne presenteras och konfronteras med varandra samtidigt 

som läroprocessen präglas av respekt där man lyssnar och lär av varandras 

ståndpunkter (Englund m.fl., 2008). I en sådan rationell process mejslas 

förhoppningsvis de bästa argumenten fram som åtminstone de flesta kan 

acceptera. I sammanhanget ska även nämnas att deliberativa samtal har 

kritiserats utifrån ett agonistiskt perspektiv för att dessa inte tar tillräcklig 

hänsyn till emotioner i politiska diskussioner.32 

 

Det är till synes en utmaning att i klassrummet hantera olika perspektiv som 

står i konflikt med varandra. Det ter sig dock problematiskt att bortse ifrån 

intressekonflikter, eller tona ner dem, i och med att de utgör en väsentlig del 

av fenomenet hållbar utveckling, samt att forskare pekar på dess möjliga 

                                                 
32 För vidare fördjupning i ämnet se exempelvis Ásgeir Tryggvasons (2018). Jämför 

även Håkansson och Östman (2018).    
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potential i ett undervisningssammanhang (se t.ex. Håkansson & Östman, 

2018; Krasny & Roth, 2010; Lundegård & Wickman, 2007; Mogensen & 

Mayer, 2005; jfr även Harring & Lundholm, 2018; Hess, 2009). Rudsberg och 

Öhman (2010) visar också att läraren kan spela en viktig roll när olika 

perspektiv introduceras i klassrumsdiskussioner som underlättar för elever att 

upptäcka och reflektera över dessa perspektiv. Intressekonflikter bör med 

andra ord, trots eventuella svårigheter, rimligen kunna vara en del av den 

prövande processen som uppstår i klassrummet. Detta gäller även för elever i 

de yngre åldrarna som denna studie riktar sig mot.  

Komplexa fenomen och yngre elever 

När undervisning tar sin utgångspunkt i olika perspektiv aktualiseras även 

miljö- och hållbarhetsproblemens komplexa karaktär. Hållbar utveckling som 

fenomen består som nämnts tidigare av olika dimensioner och perspektiv som 

exempelvis berör kultur, ekonomi, ekologi och social rättvisa. Denna centrala 

innehållsliga aspekt har också uppmärksammats i tidigare studier (se t.ex. 

Hjort & Baggeri, 2006; Jonsson, 2007; Kramming, 2017; Manni m.fl., 2013). 

Hjort och Bagheri (2006) har bland annat pekat på att fenomenets komplexitet 

gör det svårt att förstå hållbarhet på ett traditionellt sätt, där olika element bryts 

ner med fokusering på varje element. Undervisningen behöver istället skapa 

förutsättningar för elever att upptäcka hur komplexa system sträcker sig över 

olika domäner som samhälle, miljö och ekonomi (Wiek m.fl., 2011). 

Miljöfrågor är som nämnts ovan nära kopplade till samhällsfrågor, och 

miljöproblem kan ses som samhällsproblem, vilket skapar ett komplext 

nätverk mellan hur sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer påverkar 

varandra. 

 

Frågan som rimligen bör ställas i sammanhanget är huruvida elever i tidig 

ålder, som denna studie riktar sig mot, kan utveckla en mer komplex förståelse 

om samhälleliga fenomen som relaterar till miljö- och hållbarhet. Uppenbart 
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är att kunskapsinnehållet behöver organiseras i någon form av progression. 

Annars riskerar undervisningen att skjuta över målet (Klafki, 1958/1995), och 

den komplexitet som hållbar utveckling rymmer kommer att framstå som 

svårgripbar för eleverna. Om vi sätter tidigare forskning med utgångspunkt i 

Piagets stadieteori i blickfånget, har ofta progression beskrivits som att elever 

först har ett individualistiskt synsätt och med stigande ålder rör sig mot mer 

samhälleliga perspektiv, och från nutida till mer långsiktiga perspektiv 

(Avery, 1988). Detta skulle kunna peka mot det problematiska med att 

realisera en undervisning som tar sig an komplexitet och samhällsdimensioner 

för yngre elever. Samtidigt har denna bild utmanats av senare forskning till 

exempel inom området ’social studies’. Inom detta område ses inte 

nödvändigtvis yngre elever som begränsade av kognitiva förmågor kopplade 

till åldersrelaterad neurologisk utveckling (Barton, 2017). Keith Barton och 

Patricia Avery (2016) finner till exempel att yngre elever kan utveckla 

förståelse för abstrakta och komplexa samhällsrelaterade fenomen som 

utvecklas över tid. Men det krävs noggrant planerad undervisning för att 

kunna skapa meningsfulla sammanhang, där elever med hjälp av läraren kan 

undersöka fenomen bortom sina vardagliga föreställningar om sin livsvärld 

(jfr Davydov, 2008). Malin Tväråna (2019) lyfter även att yngre elever 

(åttaåringar och tolvåringar) mycket väl kan utveckla en analytisk förmåga 

och därmed erfara flera aspekter av ett komplext polysemantiskt begrepp som 

’rättvisa’ i relation till samhällsfrågor. Hon finner att det som skiljer de olika 

åldersgrupperna åt är omfattningen av kontextuell kunskap rörande 

sakfrågorna i elevernas resonemang och analys av abstrakta begrepp.  

 

Vidare visar forskning om miljö- och hållbarhetsproblem att elever i tidiga 

åldrar kan utveckla viss förståelse för komplexa samhällsfenomen. Till 

exempel har forskare som studerat elevers uppfattningar/förståelse av 

abstrakta fenomen, såsom miljö, åskådliggjort att elever i olika åldrar erfar det 

antingen som ett objekt eller en relation mellan människa och miljö 
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(Loughland m.fl., 2002; jfr även Lundholm & Davies, 2013). Miljö som 

’objekt’ innebär att elever antingen ser miljön som en plats, eller att miljön är 

en plats som innehåller levande ting och människor (Loughland m.fl., 2002). 

Miljö som ’relation’ innebär att miljö uppfattas som något för människor och 

som något man kan göra något med, och att människor är en del av miljön och 

ansvarig för den, samt slutligen som att människor och miljö har en ömsesidig 

hållbar relation (Loughland m.fl., 2002). 

 

Vad som framkommer ovan är att elever dels uppfattar miljö och människa 

som åtskilda, men det framgår också att elever i alla åldrar även erfar viss 

komplexitet mellan människa och miljö. Eva Alerby (2000) visar till exempel 

att yngre elever (7, 10 och 13 år) finner relationer både inom och mellan olika 

aspekter när de ombeds visualisera vad de tänker på gällande begreppet miljö. 

Relationerna framträdde framförallt rörande människans negativa påverkan på 

miljön och hur det kan förhindras genom källsortering, det vill säga via ett 

naturresursernas kretslopp. Ikerne Aguirre-Bielschowsky med kollegor 

(2012) intervjuade elever i 9-11 års ålder och identifierade ett liknande resultat 

som Alerby när eleverna fick resonera om miljöproblem. Nicola Walshe 

(2008) upptäckte också att när ett abstrakt begrepp som hållbarhet 

kontextualiseras, vidgades elevernas resonemang – både hos yngre och äldre 

– och de relaterade hållbar turism till såväl ekonomiska som sociala aspekter. 

Även Annika Manni med kollegor (2013) identifierade i sin studie att yngre 

elever (10-12 år) kan göra kopplingar inom och mellan ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. Relationen mellan ekonomiska och sociala 

aspekter var dock mindre komplext beskrivna än de mellan miljö och 

människans negativa påverkan på jorden. Forskarna fann också stöd för att 

eleverna hade lättare att svara innehållsrikt och visa på samband mellan 

aspekterna om frågorna formulerades ifrån emotioner kopplade till ämnet, till 

exempel vad eleverna ’tycker’ om något, snarare än att de ska beskriva vad de 

’vet’ om något.  
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Det är värt att notera att i flera av studierna ovan lyfter eleverna ofta fram de 

negativa aspekterna av vad det kan innebära att människan interagerar med 

miljön. I ett sådant sammanhang kan man förstå att Dimitrios Stokas med 

kollegor (2017) föreslår att undervisning mot yngre åldrar inte bara bör 

fokusera miljöproblem, utan även hur de hänger ihop med samhällsfrågor (jfr 

Lundholm m.fl., 2018; Mogensen & Mayer, 2005). De undersökte 9-12-

åringars representationer av stadsmiljöer genom elevernas teckningar. I 

teckningarna utgick eleverna från hur de såg på sin egen stad nu och hur 

eleverna sedan föredrog att staden skulle vara. I likhet med resultaten ovan 

fann också dessa forskare att eleverna gjorde vissa kopplingar mellan 

ekologiska och samhälleliga aspekter. Samtidigt framkom ett tydligt glapp i 

kunskap kring hur eleverna uppfattade att den hållbara staden hängde ihop 

med energi och lokal utveckling (Stokas m.fl., 2017). Eleverna identifierade 

till exempel inte hur företagsverksamhet på det lokala planet var gynnsamt i 

relation till minskat transportberoende. Stokas med kollegor poängterar att en 

undervisning som sysslar med hållbar samhällsplanering bör inkludera sådana 

samhälleliga aspekter.  

 

Det tycks således som att det finns möjlighet för yngre elever att förstå 

abstrakta helheter, som i denna studie relateras till det komplexa fenomenet 

hållbar utveckling, och att elever inte nödvändigtvis behöver syssla med 

innehåll som ligger nära vad de själva har upplevt. Det kan snarare vara viktigt 

även för yngre elever att beredas möjlighet att delta i sammanhang där 

samhällsnivån (samhällsaktörer) inkluderas i undervisning om hållbar 

utveckling.  

Framtidsdimensionen och nyskapande 

Ytterligare en innehållslig aspekt som karakteriserar miljö- och 

hållbarhetsundervisning är att försöka förutse och diskutera hur beslut idag 
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kommer att påverka framtida generationer. Det tycks också som att 

framtidsdimensionen är inbäddad i Brundtlandkommissionens rapport från 

1987 och definitionen av hållbar utveckling, det vill säga “development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (WCED, 1987, s. 37). 

Framtidsdimensionen lyfts även fram som en av nyckelkompetenserna i 

relation till problemlösning inom miljö- och hållbarhetsfrågor (Wieck m.fl. , 

2011).33 Wieck och kollegor poängterar att det handlar om att försöka förutse 

hur hållbarhetsproblem utvecklas och gestaltar sig över tid i olika scenarier. 

Det kan innebära som David Hicks (2002) framhåller, att elever bör ges 

möjlighet att resonera kring vilken framtid de föredrar eller önskar (desire), 

vilka möjliga (possible) framtider de kan tänka sig, samt vilka framtider som 

sannolikt (probable) kommer att inträffa. Detta rymmer alltså en diskussion 

om för- och nackdelar med olika framtidsscenarier. 

 

För att kunna delta i en sådan diskussion behöver elever stöd i att ta sig an 

framtiden, särskilt när verkligheten tenderar att bli allt mer abstrakt och 

komplex för varje dag som går (Barth m.fl., 2007; Rubin, 2013). Det är 

rimligen svårt för både yngre och äldre elever att hantera den komplexitet, 

osäkerhet och ambivalens som är förknippad med miljöfrågor och hållbar 

utveckling. I sammanhanget pekar också studier som undersökt hur elever i 

olika åldrar ser på framtiden på att de inte sällan ger uttryck för en 

apokalyptisk och pessimistisk syn på planetens framtid (se t.ex. Kramming, 

2017; Rubin, 2013; Strife, 2012; Threadgold, 2012). Det kan med andra ord 

vara utmanande för lärare och elever att ta sig an frågor som rör vår framtid, i 

och med att det väcker olika känslomässiga aspekter och värdedimensioner 

som kan vara svåra att hantera i klassrummet. Rickard Eckersley (1999) varnar 

emellertid för att om inte pessimism hanteras, riskerar det att leda till att unga 

                                                 
33 På engelska benämns denna nyckelkompetens som anticipatory competence.  
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människor får en cynisk syn på samhället och blir sökande efter snabb 

tillfredställelse, snarare än att det skapas ett varaktigt engagemang för 

samhällsfrågor. Han argumenterar därför för att samhället behöver stödja och 

förse unga människor med en vision som inger en känsla av ’hopp’ om att 

framtiden går att forma. Andra forskare pekar dock på risken att hopp kan leda 

till en form av orealistisk optimism när hopp baseras på illusioner snarare än 

verkligheten. En överdriven tro på exempelvis teknikutveckling som en 

lösning på miljöproblem kan i en mening stå i vägen för att människor ska 

engageras och agera i förhållande till miljö- och hållbarhetsproblem (se t.ex. 

Gifford, 2011). 

 

Maria Ojala (2015) lyfter i sammanhanget att hopp kan vara mer eller mindre 

konstruktivt beroende på vad hopp baseras på. Ojala finner exempelvis att 

gymnasieelever som upplevt att deras lärare talar om samhällsfrågor, till 

exempel klimatfrågan, på ett pessimistiskt sätt, och som inte tar elevers 

känslor kring dessa frågor på allvar, tenderar att känna hopp som bygger på 

förnekelse. Hopp baserat på förnekelse innebär i princip att elever hanterar 

miljöproblem genom att tona ner eller avvisa dem för att kunna hantera den 

oro som problemen genererar. Dessa resultat skiljer sig från elever som 

upplevt att deras lärare tog deras känslor för klimatförändringar på allvar, samt 

att läraren hade en mer lösningsinriktad och optimistisk syn. Dessa elever 

tenderade att utveckla en form av konstruktivt hopp som innebar att de litade 

(trust) mer på sig själva, och andra aktörer i samhället, som forskare, politiker 

och miljöorganisationer, och var benägna att ompröva sina 

ställningstaganden. Eleverna tenderade i det sistnämnda fallet att bli mer 

engagerade i miljö- och hållbarhetsproblem (Ojala, 2015).  

 

I sammanhanget ska även nämnas att Johan Nordensvard (2014) pekar på att 

en pessimistisk framtidsvision inte nödvändigtvis behöver vara utan hopp. 

Snarare kan kritiska visioner om framtiden vara engagerande i att diskutera 
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aspekter i det nutida samhället. Det handlar i en mening, som nämnts ovan, 

om hur lärare hanterar elevers tankar och funderingar kring framtiden i 

undervisningen, det vill säga om möjligheter till förändring betonas eller om 

framtidsbilden uppfattas leda till enbart ett scenario utan olika alternativ. Det 

ter sig alltså viktigt för elever att kritiskt undersöka olika framtidsscenarier, 

där olika fördelar och nackdelar lyfts fram. Utöver ett kritiskt perspektiv pekar 

också forksare på att det är betydelsefullt att kunna hjälpa elever att finna 

kreativa och optimistiska visioner om möjliga förändringar i framtiden 

(Mogensen & Schnack, 2010). Ett kreativt kunnande som innebär nya sätt att 

tänka, värdera och handla, tillskillnad från att undervisningen föreskriver 

framtiden för eleverna (Jickling & Wals, 2012). I sammanhanget lyfter Jim 

Garrison med flera (2015) att det kan vara viktigt att ta tillvara på så kallade 

”educative moments” (s. 184), där eleverna tillåts vara ifrågasättande och 

kreativa. Garrison med kollegor exemplifierar vad sådana ögonblick kan vara. 

Om exempelvis eleverna har till uppgift att plocka sjöborrar från havet för att 

skaffa sig kunskap om djur och natur (epistemologiska dimensionen), kan det 

hamna i konflikt med andra värden (moraliska dimensionen) om eleverna 

uppfattar ingreppet som tvivelaktigt gentemot djuren. Sjöborrarna gör till 

exempel motstånd genom att klamra sig fast på stenar. En sådan situation kan 

avbryta undervisningspraktiken där eleverna inte längre kan identifiera sig 

med vad de gör. Det blir i det läget nödvändigt att finna något nytt, en form 

av kreativitet i sökande efter att hantera situationen. Eva Österlind (2012) 

framhåller också kreativitet och dramats möjligheter i att utforska det kända 

och det okända i innehåll som väcker känslor. Dramat kan vara en resurs i en 

undervisningspraktik där elever kan få experimentera och föreställa sig nya 

kreativa lösningar av den komplexa hållbarhetsproblematiken.  

 

Yngre elever behöver alltså ges möjlighet att både kritiskt granska olika 

perspektiv och framtidsvisioner, samt ges förutsättningar att kreativt föreslå 

tänkbara lösningar på olika miljö- och hållbarhetsproblem. 
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Förhållningssätt till miljö- och hållbarhetsproblem 

Den diskussion som förts i det akademiska fältet i relation till demokratiska 

frågor, medborgarbildande frågor och kunskapsinnehåll har även påverkat 

sättet som lärare väljer att arbeta i undervisningen, och därmed vilket 

kunnande elever ges möjlighet att utveckla. Som tidigare nämnts har även den 

praktik som kunskapandet sker i betydelse för vilket kunnande som 

aktualiseras eller ges möjlighet att ta form. Kunskapsinnehållet står inte i ett 

neutralt sammanhang, utan lärare – och även elever – kommunicerar varför 

ett innehåll är viktigt att lära sig, samt när och i vilka situationer kunskaper är 

användbara för elever. Ämneshistorisk forskning har visat att det inom skolans 

ämnen utvecklas och existerar olika undervisningstraditioner (Sund & 

Wickman, 2011). En undervisningstradition beskrivs som en omedveten 

tolkningsram, eller som följemeningar, som möjliggör vilka kritiska och 

demokratiska processer som ges utrymme i ett klassrum (Sund, 2015; Öhman 

& Östman, 2019). Inom miljöundervisning i en svensk kontext har även skilda 

traditioner identifierats och beskrivits som benämns en faktabaserad-, en 

normerande- och en pluralistisk tradition (ibland benämnd lärande för hållbar 

utveckling) (Öhman & Östman, 2019). Per Sund (2015) skriver att 

traditionerna i princip utgör olika led i en utveckling där den ena traditionen 

tar form gentemot, och bygger på, den andra. 

 

I korthet innebär i princip den faktabaserade traditionen att miljöfrågor 

betraktas som ekologiska frågor (jfr Rickinson, 2001). Traditionen bygger på 

att miljöproblem kan lösas genom mer forskning, teknologisk utveckling och 

information till allmänheten. Den pedagogiska/didaktiska uppgiften är att lära 

elever den rätta och i en mening den sanna kunskapen. I den normativa eller 

den värdebaserade undervisningstraditionen uppfattas miljö- och 

hållbarhetsproblem i huvudsak vara av moralisk karaktär, och behöver lösas 

genom att elever exempelvis utvecklar en miljövänlig livsstil (Öhman & 

Östman, 2019). Normer och värden baseras på vetenskapliga fakta. Detta 
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innebär att den kunskap som forskning producerar kan användas för att 

härleda de goda och rätta normerna. Värderingar eller normerna fastställs på 

förhand i diskussioner mellan experter och politiker när exempelvis 

läroplanen utformas (Öhman & Östman, 2019). Skolans uppgift blir i ett 

sådant sammanhang att lära elever ”rätta” värderingar, för att därigenom 

påverka deras beteende i önskvärd riktning mot en miljövänlig förändring av 

samhället.  

 

I den pluralistiska traditionen är en utgångspunkt den ökade osäkerheten som 

förknippas med miljö- och hållbarhetsproblem (Öhman & Östman, 2019). 

Dessa frågor uppfattas som både moraliska och politiska, och miljöproblem 

betraktas som konflikter mellan olika mänskliga intressen. Vetenskap 

begränsas – till skillnad från den faktabaserade traditionen – till att bistå med 

fakta, och ses inte som den enda källan till vägledning när det kommer till 

etiska och politiska aspekter av hållbar utveckling.34 I denna tradition skriver 

Öhman och Östman (2019) att skolans uppgift ligger, i likhet med den 

normerande traditionen, på moraliska handlingar, men med skillnaden att 

eleverna istället är delaktiga i att kritiskt värdera olika alternativ. Framför allt 

är det den pluralistiska traditionen som uppmärksammar den demokratiska 

processen i utbildning. Detta skiljer sig från deltagande i mer normerande 

undervisning där den demokratiska processen kan sägas ske innan 

utbildningen, då experter fastslår de rätta miljönormerna som elever ska lära 

sig, eller i den faktabaserade traditionen där processen sker efter utbildningen, 

då elever förväntas använda sina kunskaper.  

 

                                                 
34 Inom ett pluralistiskt perspektiv har även en typologi utarbetats över hur den 

etiska dimensionen tar sig uttryck i undervisningspraktiker som tar s ig an 

hållbarhetsproblem. Den etiska dimensionen berör i huvudsak vilka värden och 

handlingar människor finner önskvärda. En liknande typologi har också utarbetats 

över den politiska dimensionen, som berör hur samhället ska organiseras i relation 

till hållbarhetsproblem. För vidare fördjupning i detta se exempelvis Öhman och 

Östman (2008) samt Håkansson m.fl. (2018).  
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Liknande traditioner som identifierats i ett svenskt utbildningssammanhang 

ovan har även beskrivits av andra forskare. Paul Vare och William Scott 

(2007) har till exempel funnit att normativa tendenser inom ESD är utbrett hos 

framför allt politiker. I den linje som de kallar ESD 1 handlar det om att 

undervisa elever i hur man kan agera i relation till miljö- och 

hållbarhetsproblem, särskilt när behovet är identifierat och man är överens om 

vad som är lämpligt att göra (åtminstone kortsiktigt). I den andra linjen (ESD 

2) är snarare fokus riktat mot att utveckla förmågor som kritiskt tänkande, det 

vill säga tänka kritiskt kring vad experter påstår är det rätta, och utforska 

dilemman och motsättningar som är inneboende i fenomenet hållbar 

utveckling. Vare och Scott anser det problematiskt att den förstnämnda linjen 

dominerar, eftersom uppmaningar sällan förändrar vårt beteende (jfr Kollmuss 

& Agyeman, 2002; Lundholm, 2003, 2019) och inte heller skapar 

förutsättningar för oss att kritiskt granska vårt eget beteende. De menar snarare 

att ESD 2 bör vara ett nödvändigt komplement till ESD 1 (Vare & Scott, 

2007).  

 

I vilken utsträckning de olika linjerna eller undervisningstraditionerna betonas 

i det svenska utbildningssystemet är svårt att veta. I studier finns det tecken 

på att dessa undervisningstraditioner existerar sida vid sida (Andersson, 2017; 

Borg m.fl., 2012; Hedefalk, 2018). En del av resultaten indikerar även att 

normerande inslag tycks vara dominerande i skolans yngre åldrar. Detta är 

antagligen något man kan förvänta sig med tanke på att 

omvårdnadsperspektivet i förhållande till djur och närmiljön tenderar att vara 

i fokus i undervisningen mot de yngre åldrarna, något som berördes i 

introduktionen (jfr Caiman, 2015). 
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Ett kunnande relaterat till hållbar samhällsplanering 

Vad innebär då sammanfattningsvis ett kunnande relaterat till hållbar 

samhällsplanering? Ett första steg i den didaktiska analysen är, som nämnts 

sedan tidigare, att tydliggöra ämnesinnehållets relevans och struktur (Klafki 

1958/1995; jfr även Davydov, 2008; Giest & Lompscher, 2003). En sådan 

analys kan identifiera kunskapens karaktär och funktion, eller vad som 

kännetecknar ett kunnande i hållbar samhällsplanering. Det är också viktigt 

att erinra sig om att den didaktiska analysen görs i dubbel mening, det vill säga 

den sätts i relation till den pedagogiska aspekten (jfr Carlgren m.fl., 2017). 

Det handlar om att reflektera över vilka kunskaper av ett visst innehåll som 

elever redan har erfarenhet av och vilka aspekter som behöver tillföras i 

undervisningen för att exempelvis innehållets komplexitet ska ges möjlighet 

att framträda för eleverna. Det handlar också om att ställa sig frågan vilken 

betydelse dessa eventuellt nya insikter kan ha för eleverna nu och i deras 

framtida liv.  

 

Till att börja med uppstår en problematik kring hur innehållets substans eller 

fundamentala princip ska beskrivas i relation till hållbar utveckling, som får 

ses som ett överordnat begrepp i förhållande till hållbar samhällsplanering. 

Hållbar utveckling är inte ett väl avgränsat och teoretiskt definierat begrepp 

och det är svårt att säga vad som utgör substansen, eller det generella. Förvisso 

finns det, som nämnts ovan, definitioner av fenomenet (se t.ex. WCED, 1987), 

men dessa är ofta vagt formulerade, vilket lämnar utrymme för många olika 

tolkningar. Detta behöver inte nödvändigtvis ses som en nackdel, utan kan 

också förstås som en styrka i och med att det inkluderar många olika åsikter 

och viljor i diskussioner om hur samhället bör utvecklas. Likväl är det 

problematiskt att i föreliggande studie tala om ett begreppsligt kunnande , 

eftersom hållbar utveckling inte har en entydig definition. Det är därför mer 

relevant att ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv tala om att studien söker svar på 

hur man kan utveckla ett kritiskt-analytiskt-temporalt kunnande.  
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Ett kritiskt-analytiskt-temporalt kunnande 

Vad innebär då ett sådant kunnande och i vilka undervisningspraktiker blir det 

relevant? I vissa fall ter det sig rimligt att vi lär ut kunskaper där det i princip 

inte föreligger några direkta konflikter gällande hur vi värderar ett visst 

agerande, samt att expertkunskap finns som pekar ut en riktning för hur vi kan 

handla (jfr ESD 1). Det kan till exempel röra att människans utsläpp av 

långlivade freoner och andra klor- och bromhaltiga ämnen leder till att 

ozonskiktet tunnas ut, eller att det är väsentligt för ett samhälle att spara och 

skydda vissa naturvärden, och att sådana värden även kan behöva vårdas – en 

slåtteräng växer till exempel igen om den inte brukas.  

 

När det gäller annat kunskapsinnehåll ter det sig dock inte lika självklart hur 

vi ska handla. Vid exempelvis planering av en naturplats finns det inte bara 

ett samhälleligt behov utan flera. Samhället är inte statiskt utan förändras hela 

tiden, vilket innebär att människor åldras, flyttar, bildar familj, får barn, 

separerar, byter bostad och dör, och deras behov och relation till en naturplats 

ser därmed olika ut. Dessutom kan värderingar av plats ändras över tid. Vidare 

finns företag med anställda som kan förlora sin marknad och säga upp 

personal eller lägga ner helt om de blir utkonkurrerade (Forsberg, 2019). Olika 

behov växer med andra ord fram beroende på en rad olika faktorer, vilket ofta 

innebär att olika grupper med ekonomiska, sociala och/eller ekologiska 

intressen gör anspråk på vad exempelvis en naturplats ska användas till. I 

relation till ett sådant innehåll framstår det inte lika tydligt hur man ska agera. 

Vi befinner oss snarare i en gråzon. Det är i ett sådant sammanhang som ett 

kritiskt-analytiskt-temporalt kunnande kan förstås, där det handlar om att lära 

sig att analysera och kritiskt granska olika aktörers anspråk, samt begrunda 

dilemman och motsättningar som hållbar utveckling rymmer (jfr ESD 2). Det 

innebär även att den temporala aspekten behöver uppmärksammas, till 

exempel vem/vilka som blir vinnare och förlorare i ett kort- respektive 

långsiktigt perspektiv om politiker bestämmer sig för att bygga en fabrik på 
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en naturplats. Elever behöver därmed kritiskt granska följden av ett visst 

beslutsfattande. Detta gäller inte bara konsekvenser som blir aktuella här och 

nu, utan även hur olika grupper och individer påverkas över tid. Med andra 

ord utgörs det teoretiska innehållet eller substansen i hållbar utveckling, som 

det beskrivs ovan, av perspektivskiften. Ett kritiskt-analytiskt-tempora lt 

kunnande handlar alltså inte om att komma fram till ”rätt” svar i en 

problemlösande situation, eller för den delen att lösa ett planeringsproblem i 

sig, utan snarare om att urskilja att olika val får olika konsekvenser, och att 

dessa måste tas i beaktande på olika nivåer vid samhällsplanering.  

Relevans för yngre elever att utforska ett komplext 

samhällskunnande 

I den didaktiska analysen behöver även kunnande ses i ljuset av relevans för 

eleverna. I inledningen nämndes att elever ofta ingår i ett 

undervisningssammanhang som fokuserar på ett omsorgsperspektiv rörande 

natur och djur (jfr Caiman, 2015). Detta är ett viktigt perspektiv för att förstå 

människans delaktighet i naturens kretslopp, samt hur man som individ kan 

agera för att värna om ett sådant ekologiskt kretslopp. Samtidigt visar 

forskning att undervisning inte bara bör skapa förutsättningar för elever att 

agera i den privata sfären, det vill säga vad individen kan göra för miljön, utan 

även att eleverna behöver beredas att agera i den offentliga och politiska 

sfären, vilket innebär att medborgarbildande aspekter är viktiga (Lundholm, 

2011, 2019; Wals & Jickling, 2008). Genom att tillägna sig ett mer kritiskt 

och analytiskt förhållningssätt i relation till både ekonomiska, ekologiska och 

sociala perspektiv, kan förutsättningar skapas för elever att också fungera som 

deltagande samhällsmedborgare tillsammans med andra i en demokrati. Detta 

kan i sin tur leda till att de kan diskutera och ta beslut i frågor som inte bara 

berör dem själva, utan även andra nu levande varelser och framtida 

generationer.  
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I ett sådant sammanhang är det även rimligt att elever ges möjlighet att 

diskutera vilken framtid de vill ha, vad som är möjligt och vad som är 

sannolikt i en komplex och abstrakt värld (Hicks, 2002; Mogensen & Mayer, 

2005; Jickling & Wals, 2012; Rubin, 2013). Annars kommer troligtvis elever 

fortsatt att ge uttryck för en oro kring och pessimistisk syn på miljö- och 

hållbarhetsproblem när dessa lyfts på en samhällelig eller global nivå, något 

som tidigare forskning visat (se t.ex. Eckersley, 1999; Kramming, 2017; 

Nordensvard, 2014; Ojala, 2015; Rubin, 2013; Strife, 2012). Annorlunda 

uttryckt riskerar elevernas upplevelser att begränsa deras hopp om huruvida 

det går att göra något åt miljö- och hållbarhetsproblem. Av den anledningen 

är det sannolikt viktigt att uppmuntra elever till att utforska olika ekologiska 

samband, ekonomiska utmaningar och sociala strukturer i samhället i syfte att 

upptäcka och diskutera alternativa vägar eller sätt att tänka, värdera och handla 

på. Det handlar alltså om att hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt i relation till olika framtidsscenarier, men även att möjliggöra 

för dem att diskutera lösningar och alternativa framtider och därmed beakta 

ett kreativt kunnande (Garrison m.fl., 2015; Jickling & Wals, 2012; Mogensen 

& Schnack, 2010). 

 

När elever ges möjlighet att bearbeta sådana kunskaper i undervisning 

hanteras även bildningens formande och personlighetsutvecklande aspekter 

(se t.ex. Hopmann, 2007; Klafki, 1995/1958). Genom att tillägna sig ett 

kritiskt-analytiskt-temporalt kunnande får eleverna en annan blick och gör 

andra erfarenheter än vad de annars skulle kunna ha gjort, vilket inte bara 

påverkar intellektuella förmågor utan även sociala och moraliska förmågor 

(Carlgren, 2015; Davydov, 2008; Klafki, 1958/1995). Detta kan exempelvis 

handla om att elever reflekterar över sina egna värderingar och tillhörighet 

gentemot olika intressegrupper i samhället, eller sina klasskamrater, och 

därmed kan inta en position i relation till hållbar utveckling. Till skillnad från 

att eleverna övertar en position (Ideland & Malmberg, 2015) så ges de 
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möjlighet att frigöra sig eller bli medvetna om exempelvis olika perspektiv 

inom samhällsplanering.  

 

Att kunna kritiskt granska och analysera olika perspektiv på individ- och 

samhällsnivå och i relation till tidsaspekter utgör onekligen ett komplext 

kunnande. Av den anledningen är det förstås rimligt att ställa sig frågan på 

vilket sätt yngre elever kan lära sig att hantera hållbar utveckling som ett 

komplext samhällsfenomen. Wilks och Harris (2015) poängterar att detta är 

en utmaning i alla åldrar och i synnerhet i yngre åldrar. Samtidigt visar 

forskning och de studier som presenteras ovan att yngre elever klarar av att 

hantera en viss komplexitet mellan människa och miljö, och identifiera 

relationer mellan ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv (Alerby, 

2000; Loughland m.fl., 2002; Lundholm & Davies, 2013; Manni, m.fl., 2013; 

Stokas m.fl., 2017). Forskningsresultat inom ’social studies’ visar också att 

genom omsorgsfull planerad undervisning kan yngre elever ges 

förutsättningar att diskutera komplexitet i samhällsfrågor (Barton & Avery, 

2016). Ett liknande resonemang går som nämnts även att spåra hos Davydov 

(2008), vilket innebär att noggrant planerad undervisning kan möjliggöra för 

yngre elever att arbeta på en teoretisk nivå som aktualiserar ämnesspecifika 

förmågor som exempelvis analys, reflektion och värderande. Givetvis finns 

det skillnader mellan åldersgrupper som till exempel omfattningen av 

kontextuell kunskap i sakfrågor, vilket påverkar djupet i elevers resonemang 

(Tväråna, 2019). Men progression behöver inte nödvändigtvis betyda att 

elever bör lära sig olika kunnanden på olika stadier i skolan. Mognad får i den 

meningen inte samma betydelse som vilken kunskap eleverna får tillgång till.  

Undervisningspraktiken som en del av kunnandet 

I didaktisk planering av en undervisningspraktik behöver lärare även ta hänsyn 

till vilka normer, värden och redskap som man avser att erbjuda i den praktik 

som kunskapandet sker. Undervisningsformen kan även ses som ett innehåll i 
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sig och beroende på hur klassrummet organiseras med olika aktiviteter och 

arbetsformer, skapas olika förutsättningar för olika kunnanden att ta form. 

Som nämndes i föregående kapitel gör inte lärare ett kunskapsurval i ett 

vakuum, utan i relation till en samhällelig kontext. Det finns med andra ord 

en potential i ett innehåll, men beroende på vilka handlingar som iscensätts i 

en verksamhet kommer innehållet att aktualiseras på olika sätt (Radford, 

2013).  

 

Traditionerna, eller linjerna inom miljö- och hållbarhetsfältet, kännetecknas 

av olika särdrag och erbjuder exempelvis vissa normer och värden framför 

andra. Ett genomgående inslag berör de normativa tendenser som återfinns 

inom till exempel Environmental Education (EE) och ESD och som utmanats 

av olika alternativ som till exempel handlingskompetens (Jensen & Schnack, 

1997) och pluralism (Lundegård & Caiman, 2019; Lundegård & Wickman, 

2012; Van Poeck & Vandenabeele, 2012; Öhman & Östman, 2019). I de 

utmanande alternativen betonas ofta vikten av att elever ska få begrunda olika 

intressekonflikter, kritiskt reflektera över vanor och den ordning som 

samhället vilar på, ges utrymme att värdera och förhandla om olika 

ståndpunkter samt engageras i problemlösning, dialog och nyskapande (jfr 

Lundegård & Caiman, 2019). Med utgångspunkt i att yngre elever ofta ingår 

i undervisningspraktiker där ett omsorgs- och miljöperspektiv betonas, så 

väcks frågor om hur undervisning kan organiseras där elever motiveras till att 

kliva in i och delta i ett sammanhang där de förväntas granska olika alternativ 

i relation till hållbar samhällsplanering, samt hur en sådan 

undervisningspraktik kan etableras och upprätthållas.  

 

Med utgångspunkt i vad som lyfts ovan preciseras i nästa kapitel syfte och 

forskningsfrågor. 
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Kapitel 4: Syfte och frågeställningar 

Kunskapsintresset i denna studie är riktat mot innebörden i ett kunnande som 

rör olika perspektiv i relation till hållbar samhällsplanering, samt hur ett sådant 

kunnande kan utvecklas i ett gemensamt teoretiskt utforskande arbete. Mot 

den tecknade bilden ovan betyder det att studiens syfte är att söka svar på vad 

ett kunnande som innefattar kritisk analys och temporalitet kan innebära, och 

hur det kan avgränsas och preciseras i uppgifter för elever i årskurs 4. Det 

innebär också att studien söker svar på hur en undervisningspraktik kan 

utformas som möjliggör att ett sådant kunnande utvecklas genom ett 

lärandeteoretiskt ramverk som lärandeverksamhet. Ett särskilt intresse rör  

begreppet ’motsättningar’ (i verksamhetsteoretisk mening) som ett potentiellt 

ämnesdidaktiskt redskap. Fokus riktas mot på vilket sätt motsättningar kan 

utgöra en drivkraft för elever och lärare att gemensamt identifiera problem, 

utforska kunskapsinnehåll med olika redskap och diskutera möjliga kreativa 

lösningar på miljö- och hållbarhetsproblem. 

 

Forskningsfrågor som studien söker svar på: 

 Vilka möjliga innebörder kommer till uttryck i fenomenet det 

önskvärda bruket av en naturplats när elever i årskurs 4 planerar för 

densamma utifrån hållbar samhällsplanering? 

 Vilka innehållsliga aspekter framstår som speciellt viktiga att lyfta 

fram i undervisningen för att eleverna ska kunna kvalificera sitt 

deltagande i en undervisningspraktik som tar sig an hållbar 

samhällsplanering? 
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 På vilket sätt kan motsättningar möjliggöra respektive hindra att 

en kollektiv och relationell agens utvecklas hos elever i år 4 vid 

problemidentifiering och när medierande redskap tar form som 

lärandemodeller? 
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Del 2. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel inleds först med en redogörelse av studiens kunskapsteoretiska 

utgångspunkter, samt centrala begrepp inom verksamhetsteori som studiens 

lärandeteoretiska ramverk, lärandeverksamhet, vilar på. Därefter beskrivs 

studiens praktikgrundande kunskapsbegrepp i relation till begreppet 

’verksamhet’. Slutligen fördjupas lärandeverksamhet som ett potentiellt 

ämnesdidaktiskt redskap för att möjliggöra ett deltagande i en verksamhet som 

avser att utveckla ett specifikt teoretiskt kunnande. 
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Kapitel 5: Lärande och verksamhet 

Kunskap uppfattas i denna forskningsstudie som att den kommer till uttryck 

som en relation mellan människan och världen (Arievitch, 2017; Carlgren, 

2015; Davydov, 2008; Hirst, 1974; Klafki, 1958/1995; Leont’ev, 1978). I 

inledningen beskrevs en landskapsmetafor (Hirst, 1974) där lärande tecknades 

som ett utforskande av ett landskap. Lärande utgår i den bemärkelsen från en 

mindre sammanhängande förståelse av helheten till en ökad differentiering 

och integration av helheten, eller landskapet och dess olika beståndsdelar. 

Lärande betraktas alltså inte främst som ett framåtskridande som börjar med 

att man lär sig grundläggande fakta som en elementär kunskap och som går 

vidare genom att mer komplexa och avancerade former av kunskap byggs på 

utifrån enklare former (jfr Andersson m.fl., 2001). Förvisso är det rimligt att 

tänka sig att lärande kan gå till på det sättet, men som Ference Marton och 

Shirley Booth (2000) poängterar är det nödvändigtvis inte så att det är 

prototypen för lärande. Lärande handlar främst i denna studie om att lära sig 

urskilja, om att utveckla specifika sätt att se, göra och vara i en specifik 

verksamhet som fokuserar hållbar samhällsplanering. 

 

Landskapet, eller sammanhanget, som vi handlar i ska här uppfattas som att 

det finns inom ramen för en verksamhet (eng. activity) (Leont’ev, 1978). I ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv tar olika verksamheter form utifrån 

samhälleliga, kulturella och historiskt utvecklade behov. Detta skiljer sig från 

en mer vardaglig uppfattning av en verksamhet där en serie handlingar snarare 

syftar till att de utförs av en individ för att uppnå ett mål (Radford, 2016). Från 

det att vi föds är vi mer eller mindre indragna i sociala processer med vår 
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omgivning (Arievitch, 2017). Deltagande i dessa processer eller innehållsligt 

olika verksamheter utgör i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv en grund för 

tillblivandet av vårt medvetande. Vår existens är ’relationell’, den står i 

relation till sociala, historiska och kulturella förutsättningar i livet (Davydov, 

2008; Leont’ev, 1978; Radford, 2016). Det innebär att vi är inbegripna i ett 

aktivt orienterande i sökandet efter att handla meningsfullt i förhållande till 

vår omgivning, och i denna akt formar vi också vår omgivning (Arievitch, 

2017). Kunskapsutveckling kan därmed i detta perspektiv inte enbart ses som 

kognitiv, utan är knuten till kulturella, språkliga och praktiska sammanhang 

(Carlgren, 2015; Davydov, 2008; Leont’ev, 1978).  

En verksamhetsteoretisk modell 

’Verksamhet’ är således ett centralt begrepp i denna studie och det har en 

grundläggande struktur som teoretiskt byggs upp av ett antal begrepp och dess 

relationer. Den grundläggande struktur som Aleksej Leont’ev (1978) 

beskriver kan schematisk åskådliggöras i en modell. 

 

Figur 1  
 
Schematisk bild av verksamhetens struktur 

 
 

 

 

 

 

 

Verksamheten karakteriseras av sitt objekt och sitt motiv som fungerar som 

motorer som upprätthåller verksamheten (Leont’ev, 1978). Verksamhetens 

objekt innebär att människan riktar uppmärksamheten mot något som kan 

förändras eller transformeras i dess materiella omgivning, i syfte att 
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åstadkomma något speciellt (Kaptelinin, 2005; Leont’ev, 1978). Det betyder 

att objektet både utgörs av något materiellt som kan omvandlas och samtidigt 

en idé om vad det kan omvandlas till, det vill säga resultera i, som svarar mot 

människors behov. När människan har en idé om vad som behöver göras för 

att tillfredsställa ett behov uppstår ett motiv för en verksamhet. Motivet så som 

vi uppfattar det kan alltså förstås som anledningen till varför vi gör det vi gör 

i olika verksamheter, och finns enligt Leont’ev (1978), inbyggt i objektet även 

om det inte alltid är medvetet hos enskilda personer. För att kunna uppnå ett 

resultat i en verksamhet så preciseras objektet i mindre mål som handlande 

associeras till (Radford, 2016). Verksamheten utgörs och realiseras alltså av 

ett kluster av målinriktade handlingar. Dessa handlingar kan likna varandra 

eller skilja sig åt genom att se olika ut, men riktas i princip mot ett och samma 

objekt (Eriksson, 2017). Inom till exempel en skolverksamhet kan vi tänka oss 

att en lärare utför en rad handlingar när hen plockar skräp tillsammans med 

sina elever på stranden, för att sedan källsortera skräpet, medan det i ett 

klassrum pågår andra handlingar när en lärare läser med sina elever om vad 

ekologisk jordbrukshållning kan innebära för miljön. Dessa handlingar tar 

olika form (plockar, sorterar, läser, diskuterar) men riktas mot samma objekt, 

till exempel elevers lärande om miljöproblem i samhället. Idealt kan objektet 

förstås som verksamhetens sanna motiv, men det är förstås inte säkert att 

eleverna drivs av att utföra handlingar i syfte att lära sig mer om miljöproblem 

i samhället. Det kan finnas andra motiv till varför eleverna utför handlingarna , 

exempelvis föräldrars förväntningar, traditioner, betyg, med mera (Chaiklin, 

2003). Det är genom att identifiera objekt och motiv som det går att förstå de 

handlingar som utförs inom verksamheten och som därmed också formar den 

(Leont’ev, 1978).  

 

Handlingar kan vidare ses som både medvetna och omedvetna (Davydov, 

2008; Leont’ev, 1978). De medvetna handlingarna beskrivs som målinriktade 

handlingar som tar form i förhållande till objektet för verksamheten, medan 



68 

 

de omedvetna handlingarna utgörs av operationer som snarare är betingande 

eller automatiserade i verksamheten (Leont’ev, 1978). En målinriktad 

handling skulle kunna vara att undervisa elever om begreppet ’klimat’ med 

utgångspunkt i temperatur och nederbörd. Ett sådant begrepp kan göras till 

föremål för undersökningar när lärare och elever exempelvis studerar 

temperatur och nederbörd historiskt i olika delar av världen i en kartbok. 

Undervisning i detta kan alltså hjälpa eleverna att skilja på ’väder’, som 

beskriver hur det är på en plats just nu, och klimat som beskriver hur vädret 

har varit på en plats under lång tid. Vid ett sådant förfarande, som kanske 

upprepas och utforskas på fler sätt, kan vi anta att nästa gång eleverna möter 

klimat i en text så krävs ingen målinriktad handling av lärare eller elever för 

att begreppet ska förstås i texten, och begreppet har i den bemärkelsen 

automatiserats och eleverna kan fokusera på andra innehållsdelar i texten 

(Leont’ev, 1978). Operationer skapar alltså förutsättningar för vad vi klarar av 

att göra, men de kan också begränsa oss genom att de betingar på vilket vis vi 

uppfattar och använder exempelvis klimat i en verksamhet. Kanske missar vi 

aspekter som kan vara betydelsefulla för att förstå förändringar i klimatet om 

vi uppfattar att klimatet enbart relateras till nederbörd och temperatur. Klimat 

kan dock göras föremål för nya målinriktade handlingar genom upptäckten av 

att även luftfuktighet, lufttryck och vind bör tas i beaktande när genomsnittliga 

fysiska förhållanden i atmosfären ska beräknas. Handlingar kan med andra ord 

återgå till att bli medvetna målinriktade handlingar, samt omvandlas till 

operationer genom automatisering (Leont’ev, 1978).  

 

I verksamhetsteori skiljer man följaktligen på olika nivåer. Den ena nivån är 

objekt/motivet som driver fram verksamheten, en annan nivå är handlingar 

som realiserar medvetna mål, och till sist operationer som är omedelbart 

beroende av och skapar betingelser för att nå konkreta mål (Leont’ev, 1978). 

I grunden handlar detta om att förstå verksamhetens inre relationer, och inte 

att stycka upp dem. Man skulle kunna säga att det uppstått omvandlingar i 
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verksamheten under dess utvecklingsförlopp och detta behöver analytiskt 

undersökas för att man ska bli förtrogen med verksamheten (Radford, 2016, 

jfr även Klafki i denna studies tidigare kapitel). Det är genom verksamheten 

med dess strukturella koppling mellan motiv, objekt, mål, handlande, 

operationer och betingelser som lärandeinnehållet kan bli en del av elevernas 

medvetande (Radford, 2016).  

Redskap 

I ett verksamhetsteoretiskt perspektiv tillmäts redskap stor betydelse för vad 

vi kan lära oss (Vygotskij, 2001). Historiskt sätt har olika redskap i form av 

symboliska artefakter utvecklats av människan för att bemästra sin 

omgivning. Dessa artefakter kan ses som exempelvis texter, grafer, begrepp 

samt fysiska verktyg i form av pennor och sudd (Kozulin, 2003). Redskapen 

hjälper människor att utföra vissa handlingar, samtidigt som vissa handlingar 

med redskap inte blir möjliga (Kozulin, 2003). När SO-läraren tillsammans 

med sina elever utvecklar ett redskap, som exempelvis en modell, för att 

undersöka konsekvenser av ett fabriksbygge på en naturplats, vidgar det 

elevernas möjligheter att identifiera vad det kan innebära för ett samhälle. 

Samtidigt är det rimligt att anta att modellen begränsar vilka för- respektive 

nackdelar som eleverna kan urskilja, beroende på vilka aspekter (t.ex. 

ekonomiska, sociala och/eller ekologiska) som tas med.  

 

När redskap tas i bruk innebär det också ett deltagande i en verksamhet där 

tidigare generationers kollektiva kunnande görs tillgängligt, det vill säga en 

(re)konstruktion av historisk kunskap som utvecklats i samhället (Davydov, 

2008). En rekonstruktion av historisk kunskap ska inte förstås som att det 

handlar om att exakt återskapa historiska situationer, utan snarare försätta 

elever i situationer som kan relateras till de utmaningar tidigare generationer 

stått inför (Eriksson, 2017). Elevers objekt/motiv är inte att producera den 
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kunskap om historien som exempelvis en forskare har som objekt. Snarare 

handlar det om att reproducera kunskap som kan relateras till olika 

kulturhistoriska verksamheter som till exempel skolämnen (Davydov, 2008). 

I de ämnesverksamheter elever ingår i sker förstås en produktion av olika 

saker, såsom exempelvis en uppsats i svenska eller en halsduk i textilslöjden. 

Dessa saker påminner om produkter som kommer från verksamheter utanför 

skolan och som företräds av författare och textilarbete, men även om 

produkterna liknar varandra så är objektet för verksamheterna olika (Eriksson 

& Lindberg, 2016). Skolverksamhetens objekt/motiv handlar främst om att 

elever ska lära sig något för dem okänt och dess agens måste säkerställas i en 

process av kunskaps(re)produktion (Eriksson & Lindberg, 2016).  

 

En rekonstruktion av kunskaper som utvecklats i samhället innebär också en 

rekonstruktion av historiskt formade kapaciteter som exempelvis reflektion 

och analys (Davydov, 2008). Dessa finns också inbyggda i verksamheten och 

medieras av redskapen. När lärare och elever exempelvis skapar och bearbetar 

ett redskap för att tydliggöra följderna av att en fabrik byggs på en naturplats , 

aktualiseras tidigare kapaciteter i form av analys och reflektion över tänkbara 

konsekvenser för olika samhällsgrupper. Genom redskap lär sig människor, 

det vill säga de ges möjlighet att tänka på ett nytt sätt. Annorlunda uttryckt 

internaliseras, eller transformeras, den yttre interaktionen av handlingar med 

redskap till en ny form av inre interaktion genom kulturellt kognitiva redskap 

(Arievitch, 2017).35 Det är viktigt att poängtera att detta inte är en kopiering 

av någon annans beteende, utan internalisering är en process där verksamheten 

i en vidare mening medierar kunskap om samhället som man stegvis blir 

förtrogen med (Hedegaard, 2004). 

                                                 
35 Internaliseringsprocessen beskrivs något utförligare på sidan 70-71. 
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Motsättningar 

En verksamhet är inte statisk, utan den förändras och frågan är vad som 

egentligen driver fram att en verksamhet utvecklas. För att besvara den frågan 

behöver ett annat centralt begrepp inom verksamhetsteori presenteras och som 

nämnts tidigare. Detta begrepp är ’motsättningar’ och utgör en grund till att 

förklara varför till exempel nya redskap och begrepp utvecklas, varför nya 

handlingar och operationer tar form eller varför verksamhetens objekt 

förändras (Davydov, 2008; Engeström & Sannino, 2011; Leont’ev, 1978).  

 

Om vi vänder blicken mot miljö- och hållbarhetsproblem ter det sig rimligt att 

anta att det uppstår spänningar, eller motsättningar, mellan olika 

konkurrerande intressegrupper när förändringar i samhället sker. Av den 

anledningen har det varit centralt att försöka hitta sätt att överbrygga och 

hantera olika motsättningar. Motsättningar finns i mer eller mindre alla 

verksamheter och är historiska samt måste spåras i den kulturhistoriska 

utvecklingen (Davydov, 2008; Leont’ev, 1978). Till exempel har det 

ekonomiska vinstintresset i företagande historiskt stått i motsättning till 

värden i den sociala sfären, att arbetare ska ha drägliga arbetsförhållanden. I 

takt med att jordens naturresurser nyttjas alltmer i en global handel har det 

under 1900-talet uppstått nya motsättningar rörande miljöintressen. Just detta 

utgör en grundläggande motsättning inom hållbar utveckling mellan tre 

övergripande dimensioner; ekonomisk tillväxt, miljömässiga värden och den 

sociala välfärden. En motsättning refereras därmed till något (t.ex. bevarandet 

av en naturplats för rekreation), som förefaller vara inkompatibel med något 

annat (t.ex. nyttjandet av en naturplats för ekonomisk tillväxt), och har ett 

historiskt ursprung (Engeström & Sannino, 2011). 

 

Motsättningar låter sig inte heller hanteras genom att man undviker dem eller 

att konkurrerande intressen enbart kombineras (Engeström & Sannino, 2011). 

När exempelvis en ny situation uppstår genom att nya betingelser introduceras 
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i en verksamhet, medföljer ofta ett behov av att justera eller förändra tidigare 

handlingar eller operationer (Davydov, 2008). Det kan exempelvis röra sig om 

att en lärare lyfter fram det fördelaktiga utifrån ekonomiska aspekter i att ett 

samhälle bygger en fabrik på en naturplats, där miljöaspekten sedan tidigare 

varit i fokus i undervisningen. I en sådan situation finner kanske eleverna att 

det inte är lika lätt att värdera om det är bra eller dåligt att bygga en fabrik. 

Det går med andra ord inte nödvändigtvis att respondera automatiskt, utan det 

kan skapa en situation där eleven aktivt behöver rikta sin uppmärksamhet mot 

ett problem som tar form (Arievitch, 2017). I en sådan situation finns det inte 

tillräckligt med erfarenhet eller kunnande av att handla och eleverna 

efterfrågar kanske något mer (Engeström & Sannino, 2011). Motsättningen 

kan därmed synliggöra särskilda förhållanden i verksamheten, vilket resulterar 

i att tidigare operationer eller handlingar övergår till att bli målmedvetna 

handlingar när eleverna vill veta hur man ska lösa motsättningen (Davydov, 

2008; Engeström, 2001; Leont’ev, 1977; Repkin, 2003).  

 

Motsättningar finns vidare på alla nivåer i ett verksamhetssystem och ska inte 

uppfattas som något negativt, utan utgör snarare grunden till att en verksamhet 

förändras eller utvecklas (Davydov, 2008). De skapar förutsättningar för 

deltagarna att utveckla nya kunnanden i takt med ett sökande efter nya 

lösningar och redskap, en tredje väg, för att överbrygga motsättningar 

(Engeström & Sannino, 2011). Man skulle därför kunna säga att motsättningar 

inbjuder till ett kreativt nytänkande (Eriksson, 2017). Samtidigt handlar det 

sällan om en rätlinjig process, utan snarare om en bråkig och snårig sådan, 

vilket ofta kräver ett utmanande arbete av deltagarna för att lösa upp knutarna 

(Engeström & Sannino, 2011). Detta kan förstås utifrån att motsättningar 

manifesteras på olika sätt i verksamheten. Om motsättningen exempelvis tar 

form som en öppen konflikt mellan verksamhetens deltagare är det antagligen 

inte lika troligt att nya kunnanden utvecklas. I denna forskningsstudie riktas 
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ett särskilt intresse mot hur motsättningar tar form och används i undervisning 

kring hållbar samhällsplanering (jfr studiens tredje forskningsfråga).  

Kunskap, kunnande och verksamheter  

Centralt för upprätthållandet av en verksamhet är att deltagare kan tillägna sig 

den kunskap eller objekt samt motiv som har utvecklats inom den. Historiskt 

sätt har detta utvecklats genom deltagande i en verksamhet, där den okunnige 

lärt sig av de kunnigare (Lave & Wenger, 1991; Leont’ev, 1978). I takt med 

att samhället blivit allt mer komplext har ett samhälleligt behov uppstått för 

att utveckla en verksamhet som bedriver utbildning på ett mer övergripande 

plan (Davydov, 2008). Därför har skolan i huvudsak övertagit ansvaret för 

utbildning av kommande generationer som tidigare ägde rum i olika 

sammanhang. Konsekvensen av detta är bland annat att kunskaper som 

utvecklats i specifika verksamheter förflyttas från dessa in i ett 

skolsammanhang. Detta är möjligt tack vare utvecklingen av olika symboliska 

tecken i form av bokstäver och siffror (Davydov, 2008; Kozulin, 2003; 

Vygotskij, 2001). Människan kan helt enkelt teckna ner sin kunskap som 

andra kan ta del av utan att vara bundna till den specifika verksamhet där 

kunskapen tagit form. Ett sätt att uttrycka sådana kunskaper på är så kallad 

vetande-kunskap, eller påståendekunskap (Carlgren, 2015). Carlgren skriver 

att det är kunskap som återfinns formulerad i exempelvis läroböcker och går 

att läsa sig till. En sådan reducerad kunskap kan ibland upplevas som 

svårgripbar eller meningslös på grund av avsaknaden av sammanhang. En av 

läraryrkets utmaningar innebär därmed att skapa meningsfulla sammanhang 

för elever när de ska tillägna sig sådana kunskaper (Eriksson, 2017). 

 

Kunskaper kan därmed ses som lärarens råmaterial, en potential som ska 

omvandlas till ett undervisningsbart innehåll och realiseras via verksamhetens 

uppgifter i syfte att göra det tillgängligt för elever (Davydov, 2008; Radford, 
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2013). I tidigare kapitel har kunskaper om själva kunnandet beskrivits som en 

viktig del i en sådan omvandling, det vill säga dylika kunskaper kan ligga till 

grund för lärares arbete med att stötta elevers kunskapsutveckling. Vad det 

innebär att kunna är dock inte alltid något som vi uppmärksammar elever på; 

när vi själva är kunniga tar vi ofta kunnandet för givet i samband med att vi 

agerar med ett innehåll i en verksamhet. I inledningskapitlet beskrevs sådan 

kunskap som ett slags tyst kunnande eller en förtrogenhetskunskap (Carlgren, 

2015), något som finns i bakgrunden, som i denna studie kan förstås gentemot 

den verksamhet vi befinner oss i och ger mening till det vi fokuserar på. Det 

är också möjligt att förstå detta i förhållande till operationer inom 

verksamhetsteori. Operationer är, som nämnts tidigare, handlingar som har 

automatiserats för att möjliggöra ett utförande av en mer komplex handling 

och är i den meningen en form av outtalad eller ett underförstått kunnande, 

något man inte tänker på att man utför. Den verksamhet vi befinner oss i 

bestämmer alltså i stor utsträckning vilka handlingar och operationer vi utför 

och vad vi därmed kan lära oss (Leont’ev, 1978). Kunskapen är så att säga 

inkapslad i verksamheten och det är genom deltagande i den specifika 

verksamheten med specifika redskap som vi kan komma åt den. I en 

undervisningspraktik behöver alltså elever ges möjlighet att (re)konstruera 

och återupptäcka det kunnande som har utvecklats i andra sammanhang. 

Därför behöver vi analysera vad det innebär för elever att kunna i relation till 

en sådan praktik (t.ex. skolämne), vilka aspekter av ett sådant kunnande som 

behöver synliggöras för att elever ska kunna ges möjlighet att delta på mer 

kvalificerade sätt i undervisningspraktiken.  



  

75 

 

Kapitel 6: Lärandeverksamhet 

I tidigare kapitel beskrevs lärandeverksamhet i relation till andra didaktiska 

traditioner som betonar handling och interaktion som grund för hur 

medvetande och kunskap tar form. I denna del fördjupas ytterligare centrala 

inslag inom lärandeverksamhet som berör ’agens’, ’lärandemodeller’ och 

’reflektion’ i relation till verksamhetsteori. I metodkapitlet beskrivs mer i 

detalj hur lärandeverksamheten växt fram som designredskap i denna 

forskningsstudie. 

 

Som poängterats tidigare sker lärande i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

genom ett deltagande i specifika verksamheter, där specifika kulturella 

redskap används för mediering av omgivningen (Kozulin, 2003). Ett lärande 

sker dock inte enbart genom att eleven är i verksamheten, utan elever behöver 

bli aktiva deltagare med olika former av redskap. Undervisning måste med 

andra ord försäkra elevers engagemang, och deras agens, vilket innebär att de 

ges möjlighet att delta som agenter i en verksamhet (Repkin, 2003). Det 

betyder att en lärandeverksamhet endast tar form om eleven agerar medvetet 

i riktning mot verksamhetens motiv, där elevernas deltagande syftar till en 

kollektiv transformation av verksamhetens objekt (Davydov, 2008; Repkin, 

2003). Det är, som nämnts tidigare, rimligt att anta att det finns en skillnad i 

att en elev utför ett arbete i klassrummet för att läraren säger så och/eller utför 

ett arbete drivet av andra förväntningar.  

 

För att åstadkomma en lärandeverksamhet behöver elever försättas i en 

situation där de formulerar en lärandeuppgift som kan lösas av deras 
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målinriktade handlingar i samspel med lärare (Repkin, 2003). För att skapa 

förutsättningar för elever att formulera en lärandeuppgift behöver situationen 

innehålla ett problem som eleverna ännu inte kan lösa på egen hand givet deras 

tidigare kunnande (Davydov, 2008). Ett särskilt viktigt arbete för lärare är 

därmed att skapa en tillräckligt innehållsrik situation. Detta innebär att 

problemet ska vara komplext, bestående av historiskt och kulturellt relevanta 

motsättningar som utgör en utmaning för elever att lösa (I. Eriksson, 2015). 

Motsättningar kan, som nämnts tidigare, vara betydelsefulla för att väcka 

elevers nyfikenhet och skapa möjligheter för att urskilja ett problem, samt 

bidra till utveckling av ett teoretiskt arbete (Eriksson & Jansson, 2017). I 

denna forskningsstudie antas som tidigare nämnts att ett teoretiskt arbete är 

centralt för att möjliggöra ett utforskande av abstrakta begrepp som hållbar 

samhällsplanering. Sådana begrepp finns bortom vad som kan upplevas med 

våra sinnen och dess inneboende principer eller begreppsliga relationer kan av 

den anledningen vara svåra att fånga. Begreppen utgörs av en abstrakthet som 

formats av kollektiva handlingar, normer och värderingar och har i den 

meningen som Radford (2013) lyfter kodifierats inom ramen för en 

verksamhet. Lärandeverksamhet innefattar alltså ett utforskande och lärande 

av begreppslig kunskap. I ett sådant lärande tillägnas även normer och värden 

och utveckling av personligheten genom specifika sätt att handla med 

kulturella redskap. Dessa redskap skapar även förutsättningar för elever att 

urskilja olika aspekter av omvärlden (Davydov, 2008).  

Lärandemodeller och teoretiskt arbete 

Lärandemodeller är en central pusselbit för att kunna åstadkomma ett 

teoretiskt arbete med elever.  

 

It is important to note that learning models are an internally necessary link in 

the process of assimilating theoretical knowledge and generalized methods of 

acting. And not just any representation can be called a learning model, but only 
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one that specifically fixates the universal relation of some holistic object, 

enabling its further analysis. (Davydov, 2008, s. 126) 

 

En representation likt en graf, fyrfältare, begreppskarta, etcetera, kan bara 

förstås som en lärandemodell om den fixerar centrala aspekter och relationer 

av ett kunskapsobjekt eller ett problem. Kulturhistoriskt har det utvecklats 

olika specifika redskap för att kunna organisera information och skapa 

relationer mellan exempelvis olika variabler (Kinard & Kozulin, 2008). Det 

går dock inte på förhand att bestämma om sådana redskap kommer att få en 

funktion som en lärandemodell. Det beror snarare på hur redskapet etableras i 

undervisningen, om förutsättningar skapas för elever att fånga essensen av 

problemet och ges möjlighet att reflektera kring olika lösningsförslag utifrån 

modellen. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att modellen behöver 

internaliseras genom ett teoretiskt arbete för att den ska få en funktion som en 

lärandemodell (Vygotskij, 2001).  

 

Igor Arievitch (2017) beskriver internaliseringsprocessen som bestående av i 

princip tre olika steg. I första steget handlar det om att flytta fysiskt på olika 

ting för att upptäcka nya möjligheter. Det kan till exempel handla om att lärare 

och elever bearbetar en modell på svarta/vita tavlan genom att sudda och ändra 

på den för att beskriva begreppsliga relationer. I ett nästa steg handlar det mer 

om att kunna resonera med hjälp av modellen utan att ett suddande och 

prövande sker fysiskt. Dock behöver situationen där modellen utarbetades 

vara möjlig att förnimma (perceptuellt) när elever prövar den på nytt. I ett sista 

steg av processen kan modellen frikopplas från den situation där den 

introducerades för att lösa ett liknande problem, vilket kan förstås som en form 

av transfer av redskapsmedierade handlingar. Progressionen för ett 

kvalificerat handlande med en modell går följaktligen från ett fysiskt 

handlande, mot ett perceptuellt handlande och slutligen till ett mentalt 

handlande, ”… in the mind” (Arievitch, 2017, s. 93).  
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Det ska dock tilläggas att en sådan progression eller internalisering inte är 

enkelt rätlinjig. I all hantering av modeller, som aldrig helt kan återspegla 

verkligheten, finns det alltid en problematik med att modellen inte stödjer 

elever i det som de ska upptäcka. En problematik som Sergey Gorbov och 

Elena Chudinova (2000) exempelvis pekar på är att eleverna inte alltid förmår 

koppla ihop verksamhetens objekt (t.ex. hållbar samhällsplanering) med dess 

inre relationer som modellen är tänkt att mediera. Illustrationer och 

konkretiseringar av begreppsliga relationer i en modell kan exempelvis utgöra 

ett stöd men kan också vara svåra för elever att sammanfoga med objektet. 

Därmed finns en risk att motivet för verksamheten (undervisningspraktiken) 

förblir dunkel. En annan problematik är att redskapen eller modellerna får en 

begränsad funktion i förhållande till en specifik situation, där eleverna 

använder den för att lösa uppgifter av ett särskilt slag. Kunnandet som 

utvecklas i ett sådant fall tenderar att bli förknippat med den specifika 

situationen, snarare än att kunnandet frånkopplas situationen (internaliseras) 

och kan användas i andra närliggande ämnesinnehåll. Enligt Piotr Galperin (i 

Arievitch, 2017) handlar dessa problematiker i mångt och mycket om 

karaktären på redskapen som används, samt hur de didaktiska materialen 

(begreppskartor, ledtrådar, kriterier, planer, beslutsträd) presenteras. Flera 

forskare pekar därför på att modellen behöver vara en väsentlig del av själva 

kunskapsinnehållet, vilket kan ske om elever ges möjlighet att modellera, 

skapa och bearbeta modellen utifrån en generell princip som exempelvis 

uttrycks i grafisk form (Arievitch, 2017; Davydov, 2008; Gorbov & 

Chudinova, 2000; jfr även Eriksson & Jansson, 2017; H. Eriksson, 2015; 

Fermsjö, 2014; Fred, 2019). I en sådan praktik eller verksamhet kan elever 

utveckla mer av en förtrogenhet med att använda modellen och avgöra dess 

relevans i olika situationer. När man utvecklar en förtrogenhet med att 

använda modellen innebär det också att den inte längre ska förstås som en 

lärandemodell. Istället utgör den ett internaliserat tankeredskap som används 
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för att lösa olika närliggande problem (Arievitch, 2017). Tankeredskapet kan 

däremot återigen ta form som en lärandemodell om elever ställs inför en 

situation där de inte kan använda redskapet på det sätt som de blivit vana med. 

I en sådan situation behöver eleverna på nytt utforska hur det som uppkommit 

i situationen kan bearbetas och förstås i relation till tidigare modelleringar med 

tankeredskapet.  

Två nivåer i en lärandeverksamhet 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att en lärandeverksamhet i princip 

utgår från två olika nivåer (Zuckerman, 2004). Den ena nivån gäller 

utforskandet av ett samhälleligt socialt och historiskt framvuxet behov som 

verksamhetens objekt svarar mot. Objektet i denna studie utgörs av hållbar 

samhällsplanering som bottnar i ett behov om att städer/samhällen behöver 

planeras och organiseras på ett sätt som tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska 

och sociala aspekter över tid. Fenomenets abstrakta eller generella karaktär 

behöver även utforskas och nystas upp med stöd av olika fysiska, symboliska 

och språkliga redskap. (Davydov, 2008; Radford, 2016; Repkin, 2003). När 

elever agerar med redskapen i interaktion med andra, till exempel läraren som 

redan har kunskap om ett givet redskap, uppstår mening i verksamheten och 

elever ges möjlighet att lära sig kunskapsinnehållet (Stetsenko & Arievitch, 

2002). Målet med den ena nivån i en lärandeverksamhet är alltså att behärska 

ett teoretiskt tänkande med hjälp av medierande redskap.  

 

Den andra nivån i en lärandeverksamhet berör inslaget av reflektion i 

klassrummet. Reflektion är en mänsklig förmåga och, som nämnts tidigare, i 

grunden kollektiv. En sådan förmåga kan tränas och ska inte förstås i detta 

sammanhang som att den infaller vid en viss ålder (Zuckerman, 2004).  

Eĺ konin (i Davydov m.fl., 2003) ville redan på 1960-talet utmana idén om att 

yngre barn inte kunde utveckla förmågan att kunna iaktta sig själva i 
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förhållande till omvärlden. Han menade istället att det beror på hur 

undervisningen är organiserad. Undervisning leder oss in på olika vägar 

gällande vad vi kan lära oss, snarare än att vad vi kan lära oss är bestämt av 

en utvecklingskurva kopplad till ålder. Galina Zuckerman (2004) lyfter att 

reflektion i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv innebär att eleven begrundar 

sitt eget handlande i relation till mål, motiv, metoder och medel som används 

i undervisningen. Reflektion handlar också om att inta andras perspektiv och 

därigenom ges möjlighet att förstå sina egna styrkor och begränsningar för att 

i förlängningen komma över sina egna tillkortakommanden. Detta är en viktig 

aspekt i en lärandeverksamhet, eftersom det kan tydliggöra och rikta fokus 

mot det som elever behöver lära sig mer om. En reflekterande förmåga kan 

utvecklas i ett gemensamt arbete när elever och lärare förhandlar över 

uppgifter och representativa tecken eller symboler i en modell (Zuckerman, 

2004). Det är också viktigt att poängtera att i en lärandeverksamhet handlar 

det inte om att elever på egen hand ska kastas ut i att pröva och ompröva i 

olika situationer för att försöka lösa uppgifter. Risken med en sådan process 

är att elever då blir lämnade till sig själva och drivs av sitt eget intresse. De 

tenderar att bli fängslade av sitt eget subjektiva universum och får därmed inte 

tillgång till den kulturhistoriska sfären, det vill säga hur andra tänker (Radford, 

2016). Det krävs därför ett gemensamt reflekterande arbete i en 

lärandeverksamhet (Davydov m.fl., 2003; Edwards, 2005). 
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Del 3: Metod 

I detta kapitel redogörs för arbetet med dataproduktion och analys av data. 

Först beskrivs learning study som en övergripande forskningsansats. Därefter 

skildras hur learning study har använts i denna forskningsstudie, vilket 

inkluderar urval, deltagare, dataproduktion, kartläggning och design av 

forskningslektioner. Sedan tas frågor om generaliserbarhet, tillförlitlighet och 

etiska aspekter upp. Avslutningsvis beskrivs vilken roll studiens båda 

analysverktyg, fenomenografi och motsättningar, har i studien.  
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Kapitel 7: Learning study som 

forskningsansats 

I denna studie har Learning study valts som forskningsansats till insamling av 

studiens datamaterial. Learning study är en praktiknära forskningsansats som 

kan användas till att utforska och pröva specifika kunnanden i olika 

undervisningssammanhang (Carlgren m.fl., 2017). Ett centralt begrepp inom 

ansatsen är ’lärandeobjektet’ som syftar på att innehållsligt precisera en 

förmåga som elever förväntas lära sig på ett specifikt sätt. I denna 

forskningsstudie förstås lärandobjektet som ett sätt att precisera de 

målinriktade handlingar som tidigare lyfts fram i studiens teoretiska 

utgångspunkter. Inom ramen för en lärandeverksamhet är det också 

betydelsefullt att lärandeobjektet indikerar i vilken typ av praktik eller 

verksamhet det avsedda kunnandet ingår (Eriksson, 2017). Det kan förstås 

utifrån att verksamheten signalerar vilka handlingar som är förenliga med 

praktiken. Praktiken i sin tur har en historisk grund där det har utvecklats vissa 

sätt att ställa frågor, använda redskap och värdera olika svar. I till exempel en 

undervisningspraktik som tagit sig an att undersöka och diskutera hur en 

naturplats bör brukas hållbart är det inte bara relevant att värdera olika förslag 

i relation till miljöaspekter, utan även i relation till ekonomiska och sociala 

aspekter.  

 

Forskningen som bedrivs inom Learning study är kvalitativ och avser att bidra 

med både praktiska kunskaper till lärarprofessionen och teorigenererande 

kunskaper om hur fenomen kan förstås på nya sätt, vilket i detta fall innebär 

att beskriva kvalitativa aspekter av ett kunnandes innebörd och vad som 
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möjliggör ett sådant kunnande i en undervisningssituation. Med hjälp av den 

iterativa process som kännetecknar Learning study undersöks och fördjupas 

innebörden av lärandeobjektet och det specifika kunnande som detta omfattar. 

Processen i Learning study åskådliggörs i figuren nedan. 

 

Figur 2 
  
Den iterativa processen i Learning study. Figuren bygger på Carlgrens m.fl. 
(2017, s. 21) figur. 

 
1. Val av lärandeobjekt 

2. Ta reda på vad eleverna kan (förtest) 

3. Planera forskningslektion 

4. Genomför forskningslektion 

5. Ta reda på vad eleverna kan (eftertest) 

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera. 

 

En learning study inleds vanligtvis med att lärare och forskare tillsammans 

kommer överens om att studera något som de upplever vara utmanande att ta 

sig an i undervisningen. Ett arbete tar vid, där man kan dra nytta av den 

kollektiva kunskapen som finns hos respektive part, som avser att producera 

information om elevernas aktuella kunskaper. Detta för att kunna precisera 

och avgränsa ett valt lärandeobjekt (Carlgren, 2015). Elevernas uppfattningar 

kartläggs vanligen genom ett förtest i syfte att förstå hur de hittills erfarit 

relationen till lärandeobjektet. I steg tre och fyra planeras och genomförs en 

eller flera forskningslektioner som baseras på resultatet från förtestet, där 

dokumentation genom filmkamera är vanligt. Därefter följer i regel eftertest 

för att avgöra ”om det som antagits vara kritiskt för lärandet kan bekräftas och 

om vad som saknas i undervisningen” (Carlgren m.fl., 2017, s. 24). I det sista 

steget analyseras forskningslektionerna och revideras utifrån vad eleverna har 

lärt sig och vad de ytterligare behöver urskilja. Steg två till sex upprepas i 

cykler, där lektionerna analyseras och revideras mellan respektive cykel. Efter 
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den iterativa processen, eller när alla elevgrupper är undervisade, redovisas 

slutligen resultatet. Lektioner genomförs med olika elevgrupper som antas 

befinna sig på ungefär samma kunskapsnivå.  

 

För att kunna utforska och undersöka hur ett visst lärande kan göras möjligt i 

relation till Learning study lyfter Marton (2005) att det behövs ett 

lärandeteoretiskt ramverk. Ett sådant ramverk har utvecklats på grundval av 

ett stort antal fenomenografiska studier inom Learning study-traditionen och 

benämns, ’variationsteori’ (Marton, 2015). Den variationsteoretiska ansatsen 

gör anspråk på att beskriva och förklara såväl lärande som undervisning, och 

utgår ifrån att människans lärande eller erfarande utgörs av att urskilja något, 

eller ta fasta på vissa aspekter hos ett fenomen (Marton, 2015). Denna teori 

används för det mesta som ett teoretiskt analys- och designredskap i Learning 

study. Marton (2005) framhåller dock att Learning study nödvändigtvis inte 

behöver arrangeras i relation till variationsteori, utan det kan i princip vara 

vilken teori om lärande som helst så länge den är funktionell (jfr Eriksson, 

2017). I denna forskningsstudie utgörs det teoretiska ramverket av 

lärandeverksamhet istället för variationsteori, och forskningslektioner har 

designats och analyserats utifrån denna teori (jfr H. Eriksson, 2015; Fermsjö, 

2015; Fred, 2019). Hur design och analys med hjälp av lärandeverksamhet har 

använts i denna studie återkommer jag till nedan. 

Learning study i denna studie  

Inom Learning study används vanligtvis terminologin för- och eftertest i 

kartläggningsarbetet. Vilken funktion dessa test har i olika studier kan variera 

(Lindberg m.fl., 2018). För- och eftertest kan till exempel syfta på att mäta 

kunskapsutveckling, eller effekten av en viss undervisningsdesign. Testen kan 

också användas för att kartlägga elevers uppfattningar av ett fenomen och 

identifiera kritiska aspekter för att djupare förstå kunnandets innebörd. I denna 
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studie är fokus riktat mot den senare varianten. Av den anledningen har 

terminologin, för- och eftertest, ersatts av ’kartläggning före- och efter’ 

forskningslektionerna, för att tydligare antyda vilken funktion 

kartläggningsarbetet har i denna studie. 

 

I det följande presenteras urvalet av studiens deltagare och hur 

dataproduktionen gått till.  

Deltagare och forskningsdata  

I början av HT 2015 bildade jag tillsammans med tre medforskande lärare en 

forskningsgrupp som sammantaget genomförde fem forskningslektioner, samt 

kartläggning före och efter dessa. Dataproduktionen pågick från HT 2015 till 

och med VT 2016. Urvalet av lärare är ett så kallat bekvämlighetsurval, det 

vill säga urvalet har skett med utgångspunkt i vad som har varit tillgängligt 

och passande för forskaren (Bryman, 2002). Det betyder i detta fall att jag som 

forskare skapat kontakter med lärare som haft kompetens för att kunna 

genomföra den aktuella forskningen. Kompetensen baserade sig främst på att 

lärarna hade utbildning och/eller erfarenhet av att undervisa i något eller flera 

av grundskolans SO-ämnen.36 Jag tog inledningsvis kontakt med rektor på en 

av skolorna (Kanalskolan)37 som jag kände sedan tidigare. Hen 

vidarebefordrade i sin tur min förfrågan. Två av lärarna med SO-bakgrund 

från denna skola visade intresse och ville delta i projektet. Den tredje läraren 

som undervisade på en annan skola (Sjöskolan) kände jag sedan tidigare och 

intresserade sig för projektet när vi samtalade om det. Tre av oss som ingick i 

forskargruppen var utbildade inom SO-ämnena för den aktuella årskursen. 

Den fjärde läraren utbildade sig vid tillfället inom lärarlyftet för att skaffa sig 

kompetens inom SO-ämnena. Gruppens undervisningskompetens sträckte sig 

                                                 
36 SO-ämnen avser i detta fall; geografi, historia, samhällskunskap och  

religionskunskap. 
37 Skolorna har fingerade namn och heter egentligen något annat. 
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från lågstadiet till och med högstadiet, där kombinationer för stadierna 

antingen var 1-7 eller 4-9. Två av lärarna hade lång erfarenhet av läraryrket 

(mer än 15 år) och var även förstelärare på sina respektive skolor. Den tredje 

läraren var vid studiens start relativt ny inom yrket, men ambitiös och 

intresserad av att utveckla undervisning. I forskargruppen fanns således 

mångårig undervisningserfarenhet och intresse för skolutveckling och lärarna 

var enligt min bedömning överlag skickliga professionsutövare. Tillsammans 

med mig valde de medforskande lärarna ut de klasser som skulle delta i 

studierna. 

 

Forskningsprojektet skulle från början utgöras av tre forskningslektioner med 

kartläggning före och efter lektionerna, något lärarna hade fått avsatt tid för. 

Efter analys och genomförande av dessa lektioner fanns vidare behov inom 

forskargruppen att iscensätta ytterligare cykler för att kunna fördjupa 

förståelsen för lärandeobjektet, och samspelet mellan lärare och elever i 

klassrumssituationen. Detta resulterade i två extra forskningscykler som 

genomfördes på Sjöskolan. Lärarna från Kanalskolan hade dock inte 

möjlighet att delta i forskningscykel 4 och 5, medan läraren från Sjöskolan 

deltog i planering och genomförande av forskningslektionerna. I en mening 

splittrades forskargruppen inför dessa cykler, men det ska tilläggas att kontakt 

förekom med lärarna från Kanalskolan under planeringsmomentet och i en 

slutlig diskussion och utvärdering av hela projektet. Nedan följer en 

sammanställning av forskningscyklernas empiriska underlag. 
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Tabell 1 
 
Sammanställning av studiernas empiriska bidrag 
 

Forskningsdata Delarna i forskningscyklerna 

Forskningscykel 1 

HT 2015 
Kartläggning före: 17 elever, 3 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 40 min (ljudupptagning med diktafoner). 

Forskningslektion: 15 elever, 3 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 55 min, (filminspelning + ljudupptagning med  

diktafon). 

Kartläggning efter: ny arbetsuppgift i anslutning till 

forskningslektionen, ca 25 min (filminspelning + 

ljudupptagning med diktafoner). 

 

Forskningscykel 2 

VT 2016  
Kartläggning före: 15 elever, 1 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 45 min, (ljudupptagning med diktafoner). 

Forskningslektion: 15 elever, 3 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 55 min (filminspelning + ljudupptagning med  

diktafoner).  

Kartläggning efter: ny arbetsuppgift i anslutning till 

forskningslektionen, ca 15 min (filminspelning + 

ljudupptagning med diktafoner). 

 
Forskningscykel 3 

VT 2016 
Kartläggning före: 13 elever, 1 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 45 min (ljudupptagning med diktafoner). 

Forskningslektion: 12 elever, 3 lärare +1 forskande lärare, 

ca 70 min (18 min filminspelning* + ljudupptagning med  

diktafoner). 

Kartläggning efter: ny arbetsuppgift som ingick i 

forskningslektionen, ca 35 min av forskningslektionen 

(ljudupptagning med diktafoner). 

 
Forskningscykel 4 

VT 2016 
Kartläggning före: 25 elever, 1 forskande lärare, ca 45 min  

(ljudupptagning med diktafoner). 

Forskningslektion: 24 elever, 1 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 101 min (filminspelning + ljudupptagning med  

diktafoner) 

Kartläggning efter: ny arbetsuppgift som ingick i 

forskningslektionen, ca 40 min (filminspelning + 

ljudupptagning med diktafoner). Kartläggningen 

kompletterades också med semistrukturerade intervjuer 

som varade ca 15-25 min. 
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Forskningsdata Delarna i forskningscyklerna 

Forskningscykel 5 

VT 2016 
Kartläggning före: 18 elever, 1 forskande lärare, ca 20-30 

min, (ljudupptagning med diktafoner). 

Forskningslektion: 19 elever, 1 lärare + 1 forskande lärare, 

ca 54 min (filminspelning + ljudupptagning med  

diktafoner).  

Kartläggning efter: gemensam reflektion som ingick i 

forskningslektionen, ca 6 min (filminspelning + 

ljudupptagning med diktafoner). Kartläggningen 

kompletterades också med semistrukturerade intervjuer 

som varade ca 16-25 min. 

 

* I forskningslektion 3 blev filminspelningen kortare på grund av tekniska problem, 

men det finns ljudupptagning via diktafoner av hela lektionen. 

Datamaterial 

Datamaterialet i studien består huvudsakligen av elevers samtal med varandra 

och interaktionen mellan lärare och elever i undervisningssituationer. Det är 

alltså till mesta dels utsagor från muntlig kommunikation som utgör underlag 

för beskrivningar av kunnandet och lärandet. Värt att notera är att inte allt 

material som Learning study-ansatsen genererat har transkriberats och 

analyserats i arbetet, vilket beror på att allt inte svarat mot forskningsstudiens 

syfte. Kartläggningen inför forskningslektionerna och de inledande 

forskningslektionerna har till övervägande del transkriberats, därefter har 

valda sekvenser av framför allt forskningslektion 4 och 5 valts ut för 

transkribering i takt med att studiens forskningsfrågor preciserats. 

Kartläggning efter forskningslektionerna har lyssnats igenom och även här har 

vissa sekvenser valts ut och transkriberats. All transkribering återger muntlig 

kommunikation i princip ordagrant men inte i nyanser i form av betoningar, 

röstläge eller liknande. Detta kan förstås utifrån att det är i första hand det 

kommunicerade innehållet som står i fokus i analyserna och inte hur innehållet 

uttrycks. Men frågor, utrop och avbrytningar har återgivits med lämpliga 

tecken för att ge en inblick i hur interaktion och samtal mellan elever och elev-

lärare gestaltade sig.  
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Genomförande  

I det följande presenteras hur kartläggningen av elevers kunnande och 

forskningslektionerna genomfördes. Själva utformningen av kartläggningen 

och forskningslektionerna återkommer jag till senare i texten. 

 

Inför varje kartläggning av elevernas aktuella kunskaper placerades de i 

grupper med en uppgift att lösa. Dessa gruppsamtal spelades in med diktafon. 

Skriftliga svar på uppgiften valdes bort eftersom det bedömdes som att det 

eventuellt skulle kunna vara svårare för elever i årskurs 4 att uttrycka sig 

nyanserat i skrift. Under kartläggningstillfället var det 4-6 grupper, med 3-4 

elever i varje grupp. Uppgiften genomfördes gemensamt med grupperna i ett 

klassrum och/eller i intilliggande grupprum. Lärare och forskare cirkulerade 

under sessionen mellan grupperna och lyssnade på deras konversation och 

ställde följdfrågor. I takt med att lärare och forskare rörde sig mellan 

grupperna uppstod också tillfällen då eleverna fick bearbeta uppgiften på egen 

hand. Detta var en medveten strategi från forskargruppen, eftersom vi antog 

att när eleverna gavs chans att diskutera uppgiften på egen hand skulle det 

eventuellt få dem att känna sig mer bekväma med att uttrycka sig och därmed 

öppna upp för nya infallsvinklar (jfr Johansson, 2014). Detta upplägg var 

också eleverna vana vid i skolarbetet, att läraren cirkulerade mellan olika 

grupper och ställde frågor och hjälpte eleverna när de löste uppgifter.  

 

Lärarna medverkade under genomförandet av kartläggningen i mån av tid. Vid 

första tillfället var två av lärarna delaktiga och därefter en av lärarna vid 

tillfälle två och tre. Vid kartläggningen i forskningscykel 4 kunde ingen av 

lärarna delta, vilket föranledde att hela elevgruppen delades i två halvor. Den 

ena halvan genomförde kartläggningen med mig i grupprum och den andra 

halvan hade lektion med sin lärare. När kartläggningen var klar med första 

gruppen växlade vi och en likadan kartläggning genomfördes med den andra 

gruppen. Uppdelningen gjordes på basis av att jag utförde kartläggningen på 
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egen hand, och fann det problematiskt att hinna med att lyssna och ställa frågor 

till grupperna i och med att klassen bestod av 25 elever. I forskningscykel 5 

delades också eleverna upp på ett liknande sätt som i forskningscykel 4 med 

skillnaden att gruppaktiviteten pågick i ett klassrum istället för olika 

grupprum.  

 

Under de tre första forskningslektionerna var det samma lärare som höll i 

undervisningen, och övriga i forskargruppen deltog som observatörer. 

Ursprungligen bestod klassen i Kanalskolan av 23 elever, men på grund av en 

sammanslagning mellan två skolor tillkom elever, vilket innebar att klassen 

totalt utgjordes av 45 elever, där ungefär hälften av eleverna kom från andra 

länder än Sverige. Lärarna som arbetade med klassen delade ofta in den i 

mindre grupper vilket även forskargruppen anpassade sig efter. Inför 

forskningslektionerna delades därför klassen av deras mentor in i tre vanligt 

förekommande grupper bestående av 12-15 elever per tillfälle.  

Forskningslektion 4 och 5 genomfördes på en annan skola i två olika klasser 

(bestående av 24 respektive 25 elever), där eleverna hade övervägande svensk 

bakgrund. Totalt sett har 94 elever deltagit i studien.  

 

I denna studie har även kartläggning efter forskningslektionerna genomförts 

för att ta reda på om eleverna urskiljt det som antagits varit kritiskt för 

lärandet. Efter de två första forskningslektionerna prövades hur eleverna i 

grupper (3-4 elever/grupp) kunde använda den modell som konstruerats under 

lektionen i ett nytt problem som berörde bostadsbyggande på en naturplats. I 

samband med lektion 3 och 4 fick eleverna i grupper (3-4 elever/grupp) istället 

pröva modellen på ett problem som de själva skapat för att slutligen i lektion 

5 gemensamt resonera med läraren huruvida en sådan modell skulle kunna 

användas av riktiga politiker som styr en stad. Vid forskningslektion 4 och 5 

kompletterades även kartläggningen med semistrukturerade intervjuer.  

Eleverna intervjuades av mig i grupper (3-4 elever/grupp) i anslutande rum till 
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klassrummet. Till intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide med frågor 

som kunde ställas till eleverna för att föra samtalet vidare (se bilaga 4). Dessa 

frågor hade alltså en stödjande funktion och har inte följts i en viss ordning.  

Forskargruppens arbete 

Forskargruppens samarbete sträckte sig över läsåret 2015/16, där vi träffades 

vid totalt åtta tillfällen som varade i ca 120 minuter per gång. Vid den första 

träffen introducerades idén med projektet och litteratur presenterades som 

lärarna förväntades ta del av.38 Kartläggningen av den första 

forskningslektionen genomfördes under höstterminen 2015 och övriga 

kartläggningar och forskningslektioner genomfördes under vårterminen 2016.  

 

Inför varje forskningslektion träffades forskargruppen för planering. I 

samband med lektionsplanering valde jag som forskningsledare ut sekvenser 

ur kartläggningen och den inspelade filmen av forskningslektionerna på 

förhand, för att undvika att det mesta av tiden gick åt till att titta på filmen 

istället för att göra en fördjupad analys (vid första planeringstillfället utgick vi 

från den första kartläggningen). Urvalet av sekvenser har skett utifrån 

grundesignen av forskningslektionerna. Det är möjligt att andra sekvenser 

hade valts ut om jag och lärargruppen hade sett hela filmerna tillsammans. 

Detta får ses som en begränsning i studien, men nödvändigt för att få det att 

fungera för forskargruppen. Lärarna hade dessutom medverkat på 

forskningslektionerna som observatörer, vilket kan antas motverka att viktiga 

sekvenser valdes bort. Utöver detta har utförliga sammanfattningar gjorts av 

mig från varje lektion som bestått av valda transkriberingar från filmerna och 

även från kartläggningen före och efter lektionerna. Dessa har delats med 

                                                 
38 Litteraturen bestod av utdrag ur: Roger Fermsjö (2015) och Helena Erikssons 

(2015) licentiatuppsatser, texterna Developmental teaching and learning activity  

(Repkin, 2003), och Kvalitativ analys; exemplet fenomenografi  (Larsson, 1986).  
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övriga i forskargruppen, och i anslutning till att lärarna fick ta del av dessa 

sammanfattningar har diskussion initierats om hur vi kan gå vidare. 

Utmaningar 

Learning study som forskningsansats medförde en del utmaningar i 

samarbetet mellan oss i gruppen. Det är givet att deltagarna i ett sådant här 

projekt får roller med olika tyngdpunkter. Jag tog till exempel på mig rollen 

som forskningsledare och var mer bevandrad i det teoretiska ramverket för 

studien. Lärarna bidrog i större utsträckning med sin praxiserfarenhet gällande 

överväganden kring design. I. Eriksson (2015) poängterar dock att det är 

fördelaktigt att lärarna är insatta i de teoretiska verktygen för att undvika ett 

asymmetriskt förhållande, det vill säga att forskaren berättar hur lärarna ska 

göra, istället för att lärarna är medverkande i utvecklingsarbetet med analys, 

design och genomförande. Den utmaningen försökte forskargruppen hantera 

genom att mötas och diskutera texter om framförallt lärandeverksamhet, för 

att på så sätt bygga en djupare förståelse för det teoretiska ramverket hos 

samtliga i forskargruppen. Dessutom gavs ytterligare möjlighet att diskutera 

lektionsplaneringar mellan de fysiska träffarna i ett gemensamt dokument som 

delades mellan oss. I det delade dokumentet kunde vi skriva in kommentarer 

och ställa frågor till varandra och därmed reflektera på förhand över det 

teoretiska ramverket, samt planering och utfallet av forskningslektionerna. 

Huruvida lärarna själva upplevde att detta förfarande fungerade har jag inte 

undersökt, men lärarna var under processen överens med mig om att detta var 

ett bra sätt att förbereda sig på inför våra möten.  

 

En annan utmaning för forskargruppen handlade om att skifta från lärarens till 

forskarens blick, det vill säga att inta en mer analytisk och distanserad 

forskarblick. Anja Thorsten och Patrik Johansson (2017) lyfter att det kan vara 

svårt för lärare att betrakta undervisningssituationer ur andra infallsvinklar än 

vad man är van vid. I sammanhanget kan jag konstatera att det var utmanande 
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för forskargruppen att använda teorier och modeller inom lärandeverksamhet 

för att revidera kommande forskningslektion. De teoretiska antaganden inom 

verksamhetsteori som lärandeverksamhet bygger på förtjänar att fördjupas 

och studeras i större utsträckning än vad som var möjligt för forskargruppen 

under den avsatta tiden. 

 

En annan potentiell utmaning i samband med Learning study som 

forskningsansats kan vara att det oftast förekommer fler vuxna i klassrummet 

än under ordinarie undervisning, vilket kan antas påverka elevernas insats 

(Thorsten & Johansson, 2017). Det bedömdes dock inte som ett problem i 

detta fall i och med att eleverna i de undervisande klasserna var vana vid att 

det fanns andra lärare och resurspersoner under ordinarie lektioner. Det är 

även möjligt att filmkameran som användes för att filma 

forskningslektionerna påverkat resultatet, eftersom eleverna var medvetna om 

att deras agerande på lektionen dokumenterades. Detta bedöms också som 

mindre problematiskt, i och med att den eventuella nyfikenhet som eleverna 

inledningsvis visade för kameran avtog i princip när lektionen kom igång. 

Eleverna vände sig inte särskilt ofta mot kameran, utan riktade snarare sin 

uppmärksamhet mot den undervisande läraren och övriga elever.  

Lärandeobjekt 

Vid planering av en Learning study behöver lärare och forskare först 

bestämma ett innehåll eller ett kunskapsområde. I denna studie valde 

forskargruppen att utgå ifrån komplexiteten rörande hållbar utveckling i 

relation till grundskolans geografi- och samhällskunskapsämnen. Framför allt 

upplevde forskargruppen att det var utmanande för elever att utforska och 

hantera konsekvenser av olika perspektiv i förhållande till varandra. Utifrån 

den problematiken tog ett arbete vid som syftade till att formulera ett 

lärandeobjekt, ”det vill säga ett specifikt kunskapsinnehåll som eleverna 

förväntas lära sig på ett specifikt sätt.” (Carlgren m.fl., 2017, s. 20).  



94 

 

 

En precisering av lärandeobjektet sker som nämnts ovan vanligen i olika steg, 

med ökad precision genom den iterativa processen i en Learning study. I en 

sådan process är ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper 

betydelsefulla (Carlgren m.fl., 2017). Dessa kunskaper bidrar med insikt och 

kan vidga perspektivet gällande förståelsen för kunnandets natur, eller vad det 

kan innebära att kunna det specifika lärandeobjektet. I denna studie har 

tidigare miljö- och hållbarhetsdidaktisk forskning, och rapporter samt styr- 

och policydokument bidragit till en inriktning mot ett kunnande som eleverna 

förväntas lära sig. För att ytterligare kunna precisera vad eleverna ska lära sig 

är det centralt att även utgå från elevernas sätt att erfara ämnesinnehållet. Det 

är förstås möjligt som undervisande lärare att formulera lärandeobjektet 

utifrån den erfarenhet man har och utifrån tidigare miljö- och 

hållbarhetsdidaktisk forskning. Det är dock lätt hänt att ämnesinnehållet 

framstår som självklart och givet och det finns därmed en risk att man missar 

att behandla något viktigt (Carlgren, 2015; Carlgren m.fl., 2017; Runesson, 

2017). I de inledande diskussionerna mellan lärare och forskare formuleras 

dock lärandeobjektet ofta tentativt utifrån kunskap om styr- och 

policydokument, tidigare forskning och lärares erfarenheter, men preciseras 

därefter genom elevers erfarande i det iterativa arbetet som följer i en Learning 

study. I denna studie formulerade forskargruppen inledningsvis 

lärandeobjektet enligt följande: Eleverna ska utveckla förmågan att värdera 

lösningar när en naturplats ska planeras utifrån ett hållbart 

samhällsnyttjande. Detta initialt formulerade lärandeobjekt förändrades 

efterhand och preciserades framför allt i den fördjupade analysen som tog vid 

efter forskningslektionerna.  

 

I en Learning study-tradition är det även vanligt att identifiera vad som brukar 

benämnas som kritiska aspekter (Marton, 2015). Dessa aspekter anses som 

nödvändiga att urskilja för att lärandeobjektet ska uppfattas på ett mer 
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kvalificerat sätt. Antagandet om vilka dessa är prövas genom den iterativa 

processen av planering-genomförande-utvärdering, och aspekterna arbetas 

fram utifrån elevernas kvalitativt skilda erfaranden av ett fenomen som 

kommer till uttryck i deras sätt att tala om fenomenet (Runesson, 2017). Hur 

elever erfar ett ämnesinnehåll och vilka de kritiska aspekterna är har i denna 

forskningsstudie undersöks genom en fenomenografisk ansats. 

Fenomenografins teoretiska utgångspunkt och tillvägagångssätt beskrivs 

under analysmetod. Resultatet av analysen, det vill säga elevernas 

uppfattningar av ett ämnesinnehåll, kritiska aspekter och lärandeobjektets 

precisering, återkommer jag till i resultatdelen. 

Utformning av kartläggningsuppgift före forskningslektioner 

I kartläggningen av vad elever kan eller har erfarit om olika perspektiv i 

relation till hållbar utveckling valde forskargruppen att skapa en situation där 

eleverna fick samtala med varandra kring ett innehåll som berörde 

samhällsplanering, eller ett önskvärt bruk av en naturplats. Utifrån 

forskargruppens erfarenheter, samt tidigare studier, blev det centralt att 

eleverna fick möjlighet att bearbeta uppgiften i en kontextuell situation med 

hjälp av bilder och text som stöd (Manni m.fl., 2013; Lundholm & Davies, 

2013; Walshe, 2008). Uppgiften skulle vidare innehålla potentiellt 

underliggande intressekonflikter (Krasny & Roth, 2010; Lundegård & 

Wickman, 2007; Mogensen & Mayer, 2005). Framför allt inriktades fokus på 

hur eleverna erfarit intressekonflikter mellan olika grupper i relation till en 

samhällsnivå (Mogensen & Mayer, 2005). Samhällsnivån innebar också att 

eleverna gavs möjlighet att agera i den offentliga sfären, det vill säga hur de 

erfarit att beslut borde fattas i förhållande till samhällsplanering, istället för att 

uppgiften mer riktade in sig på den privata sfären eller vad individen kan göra 

för miljön som traditionell miljöundervisning ofta betonat (Chawla & 

Cushing; 2007; Jensen & Schnack, 1997; Jickling & Wals, 2008; Lundholm, 

2011). I kartläggningen var det även angeläget att eleverna ställdes inför att 
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hantera olika argument som bottnade i ekologiska, ekonomiska och sociala 

dimensioner (Jonsson, 2007; Manni m.fl., 2013, Wiek m.fl., 2011), samt 

temporala dimensioner (Hicks, 2002; Kramming, 2017; Rubin, 2013; 

Torbjörnsson & Molin, 2015; Withycombe, 2010). Detta eftersom miljö- och 

hållbarhetsproblem är komplexa och sträcker sig över olika dimensioner.  

 

Vid kartläggningstillfällena introducerade läraren uppgiften genom att visa en 

bild på en naturplats39 och berättade för eleverna att barn i deras ålder ofta 

leker och bygger kojor på platsen. Läraren berättade också att det fanns planer 

på att förändra platsen och uppmanade eleverna att undersöka det A3-papper 

(se bilaga 2) som delades ut till dem. På A3- pappret fanns en större bild på 

en naturplats med den inledande texten till uppgiften som sammanfattade 

lärarens berättelse. Pappret innehöll även textrutor som representerade olika 

intressegrupper, så som olika slags kommunal verksamhet, affärsverksamhet, 

djurvänner och hundägare. Eleverna hade som utgångspunkt för sitt samtal tre 

frågor: Vilka/vilket förslag tycker ni är bäst för naturplatsen och varför då? 

Vilka/vem skulle förlora mest på ert förslag? Vad tror ni framtidens 

barnbarnsbarn (ca 90 år framåt i tiden) vill att ni gör med den här platsen?40 

 

Forskargruppen gjorde bedömningen att bilden, texterna och frågorna 

möjliggjorde för eleverna att visa hur de erfarit en verksamhet som sysslar 

med hållbar samhällsplanering. 

Utformning av forskningslektioner 

I denna studie används lärandeverksamhet både för design av 

forskningslektionerna och som analys av de handlingar som elever och lärare 

                                                 
39 Naturplatsen som åskådliggörs på bilden bör inte i strikt mening förstås som 

opåverkad av mänskligt nyttjande, utan är snarare att betrakta som ett kulturlandskap. 
40 Inspiration till den konkreta utformningen av uppgiften hämtades från ett läromedel 

för mellanstadiet. Läromedlet var skrivet av Torsten Bengtsson och Annica Hedin  

(2012). 
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utförde tillsammans under lektionerna. Målet var att forskningslektionerna 

skulle utformas så att de kunde utvecklas till en lärandeverksamhet, och är 

uppbyggda efter Davydovs (2008) modell för lärandeverksamhet som utgörs 

av olika lärandehandlingar:  

 

 transformation of the conditions of the task in order to observe the 

universal relation of the object of study; 

 modeling of this relation in object-related, graphical or letter form; 

 transformation of the model of the relation in order to study its 

properties in “pure form”; 

 construction of a system of particular tasks that are solvable by a 

general method; 

 assessment of the performance of the preceding actions; 

 evaluation of the level of assimilation of the general method that results 

from solving the given learning task. 

     (Davydov, 2008, s. 125-126) 

 

I princip syftar de olika stegen till att skapa förutsättningar för elever att göra 

verksamheten till sin egen, det vill säga att elever utvecklar agens och blir 

drivande i att lösa uppgifterna (Repkin, 2003). För att åstadkomma något 

sådant behöver lärare initialt skapa situationer och problem som innehåller 

centrala aspekter av ett specifikt kunnande, vilket bjuder in till ett teoretiskt 

arbete (Repkin, 2003). Ett teoretiskt arbete har en potential att uppstå när 

eleven ställs inför att lösa en problemsituation som är historiskt och kulturellt 

komplex, och upptäcker att hen inte klarar av det med aktuella kunskaper 

(Repkin, 2003). En sådan problemsituation behöver analyseras i syfte att 

identifiera vad som utgör problemet, eller mer precist motsättningarna, i 

problemet. I arbetet med att lösa problemet skapar, bearbetar och modellerar 

elever tillsammans med lärare modeller. Arbetet med dessa modeller avser att 

möjliggöra för elever att studera och pröva hur centrala aspekter av problemet 

hänger ihop. När sedan eleverna tillsammans med läraren enats om en generell 
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modell, kan eleverna försöka lösa det konkreta problemet. De kan även 

försöka konstruera andra uppgifter och se om även dessa kan lösas med 

modellen, eller ställa sig frågan om modellen behöver förändras eller 

utvecklas (Davydov, 2008). I sista fasen kan modellen utvärderas och eleverna 

kan resonera om vilka nya kunskaper som inhämtas i förhållande till tidigare 

kunskaper. 

 

Nedan redovisas de idéer som forskargruppen hade rörande de olika stegen i 

lärandeverksamhet och några av de ändringar som genomfördes inför 

respektive forskningslektion.  

Introduktion – situationen och problemet 

För att etablera en lärandeverksamhet behöver alltså elever ställas inför en 

situation som väcker deras nyfikenhet, samt utvecklar en vilja att agera och 

lösa ett problem. I denna studie utgjordes inramningen, eller situationen som 

problemet tog form i, av en samhällsplanerande verksamhet, vilken 

forskargruppen antog vara en historiskt och kulturellt relevant samt komplex 

situation. Eleverna skulle mer specifikt agera som styrande över en stad och 

fatta beslut om en naturplats. En lärandeverksamhet kan enligt Bert van Oers 

(2009) utformas med utgångspunkt i ett så kallat lekfullt format, vilket rollspel 

kan vara ett exempel på. Den centrala idén med en sådan utformning är att 

skapa förutsättningar för deltagare att uppleva ett meningsfullt lärande med 

den verksamhet de är inbegripna i. Deltagarna erbjuds en relativt stor frihet att 

tolka vad de ska åstadkomma. Ett lekfullt format avsåg alltså att skapa 

förutsättningar för att väcka nyfikenhet och en vilja att agera hos eleverna. En 

bärande tanke genom forskningslektionerna var vidare att situationen skulle 

inkludera samhällsnivån, eller utgöras av en vi-situation, vilket innebar att 

eleverna skulle inta rollen som ansvariga politiker och undersöka olika 

aktörers (som tillsynes representerade olika perspektiv) anspråk på en 

naturplats vid samhällsplanering. Med detta följde alltså att eleverna behövda 

uppmärksamma och hantera olika värden och intressegrupper när beslut skulle 
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fattas gällande hur en naturplats bäst kan användas för samhällsplanering. I en 

sådan situation bedömde forskargruppen att det fanns en potential att eleverna 

skulle inse att de behövde utforska konsekvenserna av ett visst beslutsfattande 

innan de fattade beslut i frågan.  

 

Inom ramen för situationen i ett lärandeverksamhetsperspektiv är det centralt 

att elever identifierar en problematik, samt ger sig i kast med att undersöka 

problemet. Om problemsituationen ska möjliggöra något sådant behöver det 

finnas inbyggda motsättningar i densamma, och motsättningar behöver 

upplevas av elever som meningsfulla och möjliga att försöka lösa (Davydov, 

2008). Elevernas agerande i den uppgift som användes vid kartläggningen 

visade på att de stundtals blev engagerade och fann det meningsfullt att 

diskutera frågor rörande ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, 

samtidigt som det även upplevdes utmanande för dem hur motsättningen 

skulle lösas. Det förekom ofta att eleverna ansåg att en fabrik var ett sämre val 

på grund av dess effekter på miljön, men de fann samtidigt att fabriken kunde 

ge arbete åt stadens invånare. Motsättningen mellan framför allt ekologiska  

och ekonomiska aspekter, som uppstod när en fabrik skulle byggas, valdes 

därför ut av forskargruppen som grund för design av forskningslektionerna.  

 

I likhet med kartläggningen inleddes forskningslektionerna med att läraren 

visade upp bilder. Forskargruppen bedömde initialt att yngre elever behövde 

ha bilder som utgångspunkt för att konkretisera abstrakta begrepp som natur 

och stad, vilket också har använts i tidigare studier (se t.ex. Manni m.fl., 2013; 

Shepardson m.fl., 2007; Stokas m.fl., 2017; Walshe, 2008). En återkommande 

bild som användes i alla forskningslektionerna föreställde en naturplats, vilket 

i stort sett var samma bild som eleverna fått på kartläggningen inför 

forskningslektionerna (se bilaga 2). I de två första lektionerna användes även 

en bild på en stad som visade olika samhälleliga funktioner (se bilaga 3). 

Denna bild valdes i efterhand bort av forskargruppen (inför forskningslektion 
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3) eftersom eleverna tenderade att fokusera på detaljer i bilden, snarare än att 

låta bilden fungera som ett stöd för att skapa en överblick över en stad. Det 

bestämdes även i forskargruppen att läraren skulle kontrastera elevernas 

ståndpunkter, det vill säga inta en motsatt ståndpunkt gentemot eleverna och 

därigenom ställa frågor för att synliggöra motsättningar mellan olika 

intressegrupper. Inför forskningslektion 3-5 presenterades också två brev som 

avsåg att skapa en tydligare inramning av problemsituationen för eleverna. 

Det ena brevet symboliserade mer uttryckligt ekonomiska intressen (i form av 

företagaren Lena) och det andra brevet symboliserade sociala intressen (barns 

lekplats) och ekologiska intressen (Naturskyddsföreningen).  

 

Brev 1 

Hej, styrande av staden! 

Mitt namn är Lena och jag driver ett företag tillsammans med dom som äger företaget. 

Det går bra för vårt företag och vi skulle vilja bygga ytterligare en fabrik. Det tror jag 

är bra för er för det skulle innebära att det säkert blir 250 nya jobb för folk som bor 

här i staden. Därför hoppas jag att ni kan låta oss bygga fabriken. 

Med vänlig hälsning 

Lena. 

 

Brev 2 

Hej, ni som bestämmer!  

Vi som skriver till er är barn som bor i närheten av det här naturområdet. Vi har fått 

hjälp av våra föräldrar att skriva det här brevet. Vi har hört talas om att man planerar 

att bygga på naturplatsen. Vi tycker att det är synd. Här leker vi och bygger kojor i 

träden, spelar fotboll och har roligt. Vi vill ha platsen kvar som den är eftersom vi inte 

har så många platser att leka på. Vi behöver komma ut och röra på oss. Dessutom så 

finns det många djur där, t.ex. rådjur som betar på ängarna, det har vi fått reda på av 

naturskyddsföreningen. Var ska djuren hitta sin mat någonstans om vi bygger där?  

Med vänlig hälsning 

Barnen på Solhöjden  
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Lärandemodellen  

I en lärandeverksamhet behövs en modell som kan fungera som ett 

medierande redskap för ett teoretiskt arbete (Davydov, 2008; van Oers, 2009; 

Repkin, 2003; Zuckerman, 2004, jfr Eriksson, 2017). Utan ett sådant specifikt 

inriktat stöd blir det svårt för elever att arbeta med abstraktioner (Giest & 

Lompscher, 2003). Modellen konstrueras och bearbetas ofta tillsammans med 

eleverna och fungerar som ett analysinstrument för att eleverna ska kunna 

identifiera den inre strukturen av ett kunnande i ett prövande arbete (Davydov, 

2008). Forskargruppen ansåg att en fyrfältare skulle kunna utgöra ett sådant 

analysinstrument, det vill säga ett stöd för analys och reflektion av kunnandets 

inre relationer. James Kinard och Alex Kozulin (2008) lyfter att en tabell är 

ett av de vanligaste symboliska redskapen för att kunna organisera information 

och skapa relationer inom och mellan olika variabler. Dess inre mekanism 

möjliggör exempelvis för elever att förstå hur en förändring i den ena 

variabeln eller dimensionen påverkar den andra, och kan därmed synliggöra 

komplexiteten i olika överväganden. Ett annat sätt att beskriva detta på är att 

en fyrfältare kan skapa förutsättningar för elever att identifiera motsättningar 

när olika variabler eller dimensioner möts i fyrfältarens rutor.  

 

Forskargruppen bedömde att termerna ’förlorare/vinnare’ och ’nu/om 50 år’ 

och ’nu/sedan’ (se figur 3) kunde vara en framkomlig väg att konstruera en 

fyrfältare utifrån. Det första paret, förlorare/vinnare, uppfattades av 

forskargruppen kunna öppna upp för eleverna att värdera och inta olika 

perspektiv, samt iscensätta en diskussion och synliggöra motsättningar mellan 

olika intressegrupper (som berör sociala, ekonomiska och ekologiska 

perspektiv). Den temporala aspekten var även viktig att inkludera i fyrfältaren. 

Withycombe (2010) lyfter exempelvis att tidshorisonter, eller distanser in i 

framtiden, är ett viktigt redskap för att engagera elever i vilken typ av 

problematik ett övervägande kan innebära i relation till miljö- och 

hållbarhetsproblem. 
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Figur 3  
 
Modell över vilka som är vinnare och förlorare på kort respektive lång sikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modellens funktion kan exemplifieras utifrån kryssets placering i fyrfältaren 

(figur 3). Staden skulle kunna vara förlorare i det korta perspektivet om 

fabriken byggs när exempelvis ett rekreationsområde försvinner för olika 

grupper i samhället. I gengäld skulle staden kunna vara vinnare på lång sikt i 

och med att arbetslösa får arbete som genererar ökade skatteintäkter till staden. 

Eleverna kan alltså tillsammans med läraren utforska på vilket sätt staden 

påverkas med utgångspunkt i de olika fälten i modellen. Därmed antas att 

motsättningar mellan ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv över tid 

kan synliggörs och konkretiseras. 

 

Forskargruppen planerade även för vilka frågor som kunde tänkas användas 

av läraren under lektionen när modellen konstruerades och utforskades 

tillsammans med eleverna i syfte att synliggöra motsättningarna.  

 

 Hur skulle man kunna förstå argumentet om vi placerar X i den här 

rutan i modellen? 

 Kan vi sätta oss (staden) i flera rutor än en? Hur kan man resonera då?  

 Hur tänker hen? (Att låta en elev fundera över hur någon av 

klasskamraterna tänkte) 

Vi bygger fabriken Vinnare sedan Förlorare sedan 

Vinnare nu 

 

                

Förlorare nu 

 

          

        X 
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 Kan inte ditt argument lika gärna höra hemma i den rutan av tabellen, 

varför/varför inte? Vill inte företagsledaren bo i den här staden (om 

eleverna anser att företagsledaren utnyttjar naturen)?  

 Vad händer med jobben om vi inte bygger? Kan man bara flytta?  

 Vad händer med mina vänner då? Vill man inte träffa vännerna?  

 Vad händer med djuren om vi bygger här?  

 

I den femte forskningslektionen byttes ovanstående fyrfältare ut mot en annan 

modell för att pröva om de olika dimensionerna som berörde miljö, ekonomi, 

och social välfärd kunde bli tydligare för eleverna. 

 

Figur 4 

 
Modell över positiva och negativa konsekvenser, i relation till miljö, ekonomi 

och sociala dimensioner, samt vilka villkor det är möjligt att ställa på ett 

företag på kort sikt. 

 
Vi bygger 

fabriken 
Miljö Ekonomi Social 

Positiva 
konsekvenser 
för staden    + 

   

Negativa 
konsekvenser 
för staden    - 

   

 

Företaget måste ta ansvar nu (villkora)   

 

I modellen (figur 4) fanns inte tidsperspektivet etablerat i sexfältaren (som vid 

fyrfältaren i föregående forskningslektioner 1-4), vilket föranledde att en 

likadan sexfältare skrevs upp bredvid den första sexfältaren på tavlan, men 
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med skillnaden att fabriken kanske läggs ner/flyttar om 25 år. Under 

respektive sexfältarna infördes ytterligare en ruta som skulle tydliggöra vilka 

villkor som stadens styrande kunde ställa på aktörerna, för att eventuellt 

mildra de negativa konsekvenserna rörande någon av dimensionerna. 

 

Figur 5 

Modell över positiva och negativa konsekvenser, i relation till miljö, ekonomi 

och sociala frågor, samt vilka villkor det är möjligt att ställa på ett företag på 
lång sikt. 
 

Fabriken kanske lägger ner/flyttar om 

25 år 

Miljö Ekonomi Social 

Positiva konsekvenser för staden 

+ 

   

Negativa konsekvenser för staden  

- 

   

 

Företaget måste ta ansvar för sin fabrik i framtiden (villkora).  

 

 

 
Idén med de olika modellerna var att etablera dimensionerna miljö, ekonomi 

och sociala välfärd i förhållande till ett samhällsperspektiv på ett mer renodlat 

sätt än vad tidigare modell hade gjort, och dessutom etablera 

framtidsperspektivet genom ytterligare en sexfältare. Forskargruppen antog 

att eleverna därmed skulle få möjlighet att identifiera konsekvenser för staden 

i det korta respektive långa perspektivet i förhållande till de olika 

dimensionerna. De mindre rutorna (villkora) avsåg att förtydliga vilka rimliga 
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krav/villkor som kunde skrivas in i till exempel ett avtal för att en lösning 

skulle anses hållbar utifrån stadens invånare och aktörer.  

Utformning av kartläggningsuppgift efter forskningslektioner 

I samband med forskningslektion 1 och 2 fick eleverna pröva modellen på en 

liknande uppgift, vilket utgjorde kartläggningen efter lektionerna. I mindre 

grupper om 2-4 elever bearbetade eleverna ett nytt ärende som kommit in till 

stadens fullmäktige, där en byggherre ville bygga bostäder på naturplatsen. 

Det visade sig att det var brist på lägenheter i staden och många ungdomar 

måste bo kvar hemma ända upp i 25-årsåldern. Eleverna fick till uppgift att 

diskutera på vilket sätt modellen kunde vara behjälplig i att undersöka 

förslaget och vilka andra ärenden som eventuellt de styrande av staden skulle 

kunna använda modellen för att lösa.  

 

Detta exempel valdes ut av forskargruppen eftersom eleverna i 

kartläggningsuppgiften, i likhet med fabriksbygget, uttryckt misstänksamhet 

mot ett bygge av den storleken. Detta på grund av dess tänkbara negativa 

effekter på miljön. Syftet med övningen var att eleverna skulle kunna visa i 

handling hur modellen kunde användas för att analysera det nya problemet, 

det vill säga lyfta både för- och nackdelar, för att därigenom skapa 

förutsättningar för diskussion gällande hållbara lösningar. I forskningslektion 

3 och 4 riktades kartläggningen efter lektionerna främst in på att eleverna fick 

ge förslag på vilka andra ärenden stadens fullmäktige skulle kunna tänkas 

hantera på sin dagordning, samt om deras modell gick att använda till att även 

analysera dessa problem. Efter att eleverna resonerat i de mindre grupperna 

avslutades tillfället med en kort gemensam diskussion där grupperna delade 

med sig av vad de kommit fram till. I forskningslektion 5 valde 

forskargruppen bort smågruppsdiskussioner och prövade istället att läraren 

och eleverna gemensamt resonerade utifrån frågan: Tror ni att de som 

bestämmer på riktigt i till exempel Sjöstaden skulle ha användning för en 
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sådan här modell när de ska fatta ett sådant här eller liknande beslut? Den 

avslutande reflektionen skedde med andra ord i helklass där läraren och 

eleverna tillsammans reflekterade över användningsvärdet av modellen.  

 

Detta förfarande, att inte använda samma typ av kartläggning, är inte brukligt 

inom en Learning study. Men det kan förstås mot bakgrund av vad som nämnts 

ovan, att syftet med studien huvudsakligen inte är att påvisa elevernas 

kunskapsutveckling. Vad kartläggningen och intervjuerna visade har dock 

använts som ett underlag för att förändra lektionsdesignen, och varit stödjande 

för att förstå innebörder av det specifika kunnande som undersökts. 

Generaliserbarhet och tillförlitlighet 

Resultatens möjliga generaliserbarhet ska förstås utifrån antagandet att det är 

rimligt att andra elever i en svensk undervisningskontext erfar liknande 

aspekter och svårigheter av kunnandet som eleverna i de undersökta 

elevgrupperna (Eriksson, 1999; Larsson, 2009). Samma antagande gäller även 

för vad som möjliggör eller begränsar att kunnandet utvecklas i 

undervisningen. Resultaten kan ses som situationsspecifika samband, som kan 

tolkas och användas av professionella aktörer (Carlgren, 2012b), eller vad 

Staffan Larsson (2009) kallar för ”[g]eneralization through recognition of 

patterns” (s. 33). Detta innebär att ett forskningsresultats potentiella 

generaliserbarhet bekräftas först när någon annan kan ta hjälp av dem för att 

tolka ett fenomen i en liknande kontext. Runesson och Gustavsson (2012) har 

visat att lärare kan använda resultat från tidigare studier i Learning study för 

att utforma undervisning. Kunskaperna i denna studie kan med andra ord få 

en generaliserande effekt och bli användbara för lärare och forskare. Det är 

dock rimligt att anta att resultatet i viss mån behöver anpassas till en specifik 

elevgrupp och deras förutsättningar (Runesson & Gustavsson, 2012). En 

beskrivning av ett lärandeobjekt är inte statisk, utan snarare dynamisk. Det 
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innebär att olika elevgrupper kan erfara ett fenomen på olika sätt och tillföra 

nya aspekter och dimensioner till förståelsen av ett specifikt lärandeobjekt och 

hur det kan undervisas (Carlgren, 2015). Det kan därmed vara betydelsefullt 

att ytterligare verifiera studiens forskningsresultat genom att dessa används 

som utgångspunkt för undervisningsdesign i andra studier, även om 

tillförlitligheten av resultatet i viss mån stärks av att det prövats och utvecklats 

i olika undervisningsgrupper.  

 

Carlgren (2017) lyfter vidare att en analys av en specifik situation av 

undervisning och lärande kan generaliseras i relation till en teori. En sådan 

generalisering kan vara aktuell när teorin specificeras och utvecklas genom att 

olika uppgifter och lektionsplaneringar prövas i undervisning och analyseras. 

Till exempel grundades denna studies intervention i ett teoretiskt resonemang 

(lärandeverksamhet), vilket har gjort det möjligt att tolka och jämföra utfallet 

med teorin. När teori används i undervisningsdesign och analysarbete innebär 

det att mer generella aspekter fokuseras av den specifika situationen, vilket i 

en mening kan förstås som att det är teorin som bär upp generaliseringen. 

 

Vidare innebär ett insamlat datamaterial oundvikligen att det måste tolkas, 

vilket reser frågor om studiens tillförlitlighet. Det är exempelvis jag som valt 

ut citat från olika elevgruppers diskussioner för att belysa studiens 

fenomenografiska kategorier och utfallsrum. Likväl som ett urval har skett för 

att beskriva vilken form av verksamhet (lärandeverksamhet eller 

undervisningsverksamhet) som tagit form i kommunikationen mellan lärare 

och elever i klassrummet. Det går inte med säkerhet att utesluta att andra 

forskare skulle kommit fram till andra urval och resultat. Ett sätt att hantera 

denna problematik på är att presentera sina resultat för andra forskare som 

kritiskt granskar resultaten. Detta har skett tillsammans på olika seminarier , 

vilket bland annat mynnat ut i att resultaten har reviderats. Lärare som ingått 

i forskargruppen har också kommenterat och bidragit med synpunkter och 
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bekräftat vissa delar av studiens resultat beträffande exempelvis det 

fenomenografiska utfallsrummet (intern reliabilitet) (Bryman, 2002).  

Etiska överväganden 

Denna studie har genomförts med hänsyn till forskningsetiska riktlinjer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet 

(2011).41 Rektor på respektive skola informerades om projektet och rektor på 

Sjöskolan bistod även med kontakter till intresserade lärare. Lärare och elever 

som deltog i projektet informerades muntligt om undersökningens syfte och 

upplägg, och hur datamaterialet skulle hanteras och lagras. Eleverna fick även 

med sig en blankett (se bilaga 1) som vårdnadshavare behövde skriva under 

och ange om de önskade att deras barn skulle delta eller inte delta i projektet.  

Ansvarig mentor i Kanalskolan informerade även vårdnadshavare om 

projektet på ett föräldramöte. I denna klass hade cirka hälften av elevernas 

vårdnadshavare inte svenska som första språk. För att undvika eventuell 

språkliga missförstånd tog läraren upp den sedan tidigare hemskickade 

blanketten för medgivande till forskningsprojektet på mötet. I möten med 

elever, medverkande lärare och vårdnadshavare betonades att deltagande i 

forskningsprojektet var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst. Lärare, 

elever och vårdnadshavare informerades också om, och gav sitt samtycke till, 

att datamaterialet enbart skulle användas i forsknings- och utbildningssyfte 

(t.ex. i seminarier med andra forskare).  

 

Elever och vårdnadshavare informerades också om att forskningslektionen var 

en del av den ordinarie undervisningen. Detta innebar att alla elever skulle 

närvara på forskningslektionen oavsett om eleverna och deras vårdnadshavare 

gav sitt medgivande eller ej till studien, men de som eventuellt inte gav sitt 

                                                 
41 Studierna genomfördes innan GDPR (dataskyddsförordningen) infördes. 
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samtycke skulle ges möjlighet att placeras så att de inte filmades eller spelades 

in på diktafoner i klassrummet. Detta blev dock inte aktuellt, eftersom 

samtliga elever och deras vårdnadshavare gav sitt samtycke till att delta i 

forskningsstudien.  

 

I och med att studien har genomförts i den ordinarie undervisningen bedöms 

risken som liten eller obefintlig att psykisk eller fysisk skada ska ha 

förekommit för elever eller lärare som har medverkat. Förvisso kan 

undervisningsinnehåll som hanterar miljö- och hållbarhetsproblem väcka 

starka känslor hos de inblandade när åsikter dryftas i klassrummet (se t.ex. 

Håkansson & Östman, 2018; Rickinson m.fl., 2009). I de inspelningar som 

har gjorts mellan lärare och elever, samt mellan elever, har dock inte starka 

känslomässiga reaktioner upptäckts, även om elever tidvis blivit engagerade 

och gett uttryck för olika åsikter. Det kan dock inte uteslutas att de inblandade 

upplevt det på ett annat sätt, därför har åtgärder vidtagits för att skydda 

elevernas och lärarnas integritet. I transkriberingarna av forskningsdata har 

namn på elever, lärare och skolor anonymiserats och fingerande namn 

används. Forskningsdata med ljudfiler och filmer förvaras inlåsta på 

hårddiskar på Stockholms universitet enligt gällande riktlinjer.  
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Kapitel 8: Studiens analytiska verktyg 

I denna forskningsstudie har fenomenografi och motsättningar använts i 

analysarbetet med datamaterialet. På vilket sätt de har använts beskrivs nedan.  

Fenomenografi  

Med en fenomenografisk analys har möjliga innebörder av ett kunnande  

identifierats som därefter legat till grund för lärandeobjektets precisering. En 

fenomenografisk analys syftar till att beskriva olika sätt som människor upp- 

fattar ett och samma fenomen på (Marton, 1981, 2015). En uppfattning är 

något förgivettaget, det som inte behöver sägas eller som inte kan sägas, eller 

ett uttryck för hur vi erfar ett speciellt fenomen som vi bygger våra 

resonemang på (Larsson, 1986). Fenomenografins huvudsakliga intresse är 

alltså att beskriva hur ett fenomen framträder för någon, vilket beskrivs som 

andra ordningens perspektiv, vad personen i fråga erfarit. Detta skiljer sig från 

första ordningens perspektiv som beskriver hur något är eller förhåller sig 

(Marton, 2015). Ett exempel på första ordningens perspektiv kan vara 

påståendet att ”…the Sun revolves around the Earth” (Marton, 2015, s. 106) 

Ett sådant påstående beskriver alltså hur något är och bygger på astronomisk 

kunskap. Ett påstående utifrån andra ordningens perspektiv skulle kunna vara 

hur detta framträder för en elev: ”…Elmer sees the Sun revolving around the 

Earth” (Marton, 2015, s. 106). Forskningsobjektet i en fenomenografisk 

analys är alltså inriktat mot andra ordningens perspektiv eller människors sätt 

att erfara världen.  
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Fenomenografin vilar även på ett antagande om att det inte finns hur många 

uppfattningar som helst av ett fenomen (Marton, 2015). Detta ter sig 

meningsfullt om vi betänker att människor som är uppväxta inom en och 

samma kultur erfarit sin omgivning på liknande sätt. Om det skulle finnas ett 

obegränsat antal uppfattningar skulle vi människor sannolikt ha svårt att förstå 

varandra när vi samtalade om världen (Eriksson, 1999). Det är därför rimligt 

att anta att ett slags kollektivt erfarande utvecklas som strukturerar idéer och 

vår syn på kunskap, och dessa ligger bakom möjliga tolkningar av 

verkligheten. Individers utsagor går därför att kategorisera i ett begränsat antal 

kollektiva, men kvalitativt skilda, uppfattningar (Marton, 2015). Carlgren 

(2015) lyfter vidare att olika sätt att erfara något, ett fenomen, kan ses som 

uttryck för olika kunnanden. Kunskap om andra ordningens perspektiv kan 

alltså vara värdefull didaktisk kunskap för exempelvis lärare, eftersom ett 

sådant perspektiv beskriver elevers sätt att förstå ett innehåll eller fenomen på 

och kan därmed hjälpa läraren att bättre designa undervisning.  

Fenomenografisk analys 

De transkriberade kartläggningsuppgifterna och filminspelningarna av 

forskningslektionerna har i huvudsak utgjort grunden för den 

fenomenografiska analysen. Larsson (1986) beskriver att kärnan i den 

fenomenografiska analysen är jämförelsen mellan olika utsagor. Arbetet kan 

förstås som en hypotesskapande process där sökandet sker efter möjliga sätt 

att förstå fenomenet på utifrån andra ordningens perspektiv (Marton, 2015). 

Eriksson (1999) tecknar en bild av att en fenomenografisk analys i huvudsak 

består av fyra faser, och dessa faser har utgjort grunden för mitt analysarbete.  

 

I analysarbetets första fas läste jag det transkriberade materialet flera gånger 

som en sammanhållen text i syfte att skapa en överblick över materialet. De 

enskilda utsagorna måste förstås i relation till varandra, vilket innebär att man 

hanterar dem som kontextbundna, samtidigt som man eftersträvar att se alla 
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utsagor som en helhet. I den andra fasen sökte jag reda ut vilka eventuella 

aspekter/delfenomen av fenomenet som återkom i utsagorna, samt sortera bort 

sådant som inte kunde kopplas ihop med fenomenet. I den första och andra 

fasen var jag inriktad på att sortera materialet med utgångspunkt i vad 

informanterna talar om. I och med att studiens övergripande fenomen, hållbar 

samhällsplanering, är komplext och diffust var det viktigt att identifiera mer 

innehållsmässigt vad respondenterna talade om för att inte blanda ihop det 

med hur de talade om fenomenet. Detta låg sedan till grund för hur fenomenet 

mer precist formulerades, vilka delfenomen som identifierades, samt hur 

analysfrågorna formulerades. Detta tas upp i inledningen till det 

fenomenografiska resultatkapitlet.  

 

I den tredje fasen riktade jag fokus mot att hitta kvalitativt olika sätt att erfara 

fenomenet på. I analysarbetet inleddes försök med att fokusera på hur 

respondenterna talade eller agerade i relation till de teman eller delfenomen 

som identifierats. När en tänkbar uppfattning av fenomenet uttrycktes 

markerade jag detta i materialet. Därefter prövades olika preliminära 

kategorier i relation till varandra som sedan jämfördes med det transkriberade 

materialet. Det är detta läsande som jag förstår som en hypotesskapande 

process som nämndes ovan. I denna fas tar alltså olika uppfattningar form och 

även hur de kan relateras till varandra, men i huvudsak på ett mer skissartat 

plan (Eriksson, 1999). Det är även centralt i denna fas att man som forskare 

inte försöker pressa in utsagorna i på förhand formulerade kategorier (Marton, 

2015). Denna problematik blev tydlig för mig när jag initialt arbetade med att 

passa in utsagorna under en kategori som jag benämnde ”exploatera”. Efter 

kritik från forskarkollegor insåg jag att kategorin i huvudsak grundades på 

mina egna förutfattade idéer än att det var exploatering som eleverna hade 

erfarit.  
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I den fjärde och sista fasen, formulerades mer slutgiltigt ett utfallsrum där 

uppfattningarna namngavs och relaterades till varandra på ett logiskt sätt. 

Detta är också ett komplext och svårbeskrivbart arbete. 

Kategoribenämningarna måste dels säga något om respektive kategori som 

bottnar i datamaterialet, samtidigt som de olika kategorierna måste kunna 

relateras till varandra på ett sätt som tydliggör utfallsrummet. Ett exempel på 

denna problematik var när jag initialt benämnde en av uppfattningarna för 

”lämna onyttjat”, vilket gick logiskt att ordna i relation till de då övriga 

kategoribenämningarna i utfallsrummet. Kategoribenämningen framstod dock 

som problematisk, eftersom den antydde att eleverna uppfattade att människan 

skulle lämna naturen ifred, eller inte vistas alls i den, något som inte riktigt 

stämde överens med utsagorna i materialet. Eleverna uppfattade snarare att 

naturen skulle kunna användas av människan, men att den i det stora hela 

förblev oförändrad. I takt med att jag blev medveten om problematiken 

prövades nya benämningar. Benämningen av kategorier och relationerna dem 

emellan har alltså varit ett utmanande arbete där jag omsorgsfullt försökt 

beskriva kategorierna utifrån att det karakteristiska och särskiljande i 

respektive kategori lyfts fram (Marton, 2015).  

Kritiska aspekter 

Med hjälp av en fenomenografisk ansats går det även att identifiera vilka 

aspekter som skiljer respektive uppfattning åt (Pang & Ki, 2016). Kategorier 

av uppfattningar är som ovan antyds ordnade i en logisk struktur som bildar 

ett utfallsrum. Ofta är detta utfallsrum hierarkiskt. Detta innebär att 

kategorierna är mer eller mindre nyanserade, eller desto fler aspekter som 

urskiljs av fenomenet desto mer kvalificerad kan uppfattningen anses vara. 

Om man jämför de empiriskt grundade kategorierna med varandra går det 

således att identifiera vilka aspekter som skiljer dem åt. Ett sådant jämförande 

arbete är alltså teoretiskt. Dessa aspekter är viktiga att urskilja för elever och 

brukar som nämnts tidigare kallas för kritiska. Att de är kritiska syftar på att 
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de är nödvändiga att urskilja för att lärandeobjektet ska uppfattas på ett särskilt 

sätt (Carlgren, 2015; Marton, 2015). En fenomenografisk analys kan med 

andra ord beskriva en grupp elevers kvalitativt skilda uppfattningar av ett 

fenomen, samt peka mot vilka aspekter som är kritiska. Det fenomenografiska 

utfallsrummet kan sedan utgöra en grund för en preciserad beskrivning av 

lärandeobjektet. Till detta återkommer jag i studiens resultat. 

Motsättningar  

I denna studie används förutom fenomenografi som analysredskap även 

begreppet motsättningar. Motsättningar förstås här som historiskt utvecklade 

spänningar som kan upptäckas och hanteras i ett verksamhetssystem 

(Engeström, 2001). Motsättningar är alltid närvarande och kommer till uttryck 

exempelvis när nya element förs in i en verksamhet. När nya element förs in 

kan motsättningarna ta form som konflikter, men de kan också fungera som 

en källa till förändring och utveckling (Engeström, 2001). När motsatta krafter 

är i rörelse i en verksamhet leder det ofta till ett behov av och ett motiv för att 

övervinna dessa.  

Diskursiva manifestationer av motsättningar 

Yrjö Engeström och Annalisa Sannino (2011) lyfter fram att motsättningar 

ibland används inom forskning som utbytbart med exempelvis paradoxer, 

konflikter eller dilemman, något som riskerar leda till att begreppet får en 

oklar innebörd. De poängterar istället att paradoxer och konflikter bättre ska 

”… be understood as manifestations of contradictions.” (s. 370), vilket innebär 

att motsättningar kan ta form på olika sätt i en verksamhet. Dessa forskare 

urskiljer fyra olika manifestationer av motsättningar; dilemma, konflikt, 

kritisk konflikt och double-binds. När motsättningen tar form som ett 

’dilemma’ yttras en icke-kompatibilitet mellan två olika värden, vilket 

exempelvis kan ta språkliga uttryck som: å ena sidan; å andra sidan; ja, men. 
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De inblandade försöker ofta lösa problematiken genom att omförhandla 

problemet eller förneka att man måste lösa problemet just nu. När 

motsättningen istället tar form som en ’konflikt’ argumenterar och kritiserar 

man öppet för det som motsättningen gäller, vilket exempelvis kan ta språkliga 

uttryck som: jag håller inte med; det här blir inte bra för dem. När en 

motsättning tar form som en konflikt blir resultatet ofta en kompromiss, 

alternativt underkastelse av en auktoritet eller av en majoritet. Vid en ’kritisk 

konflikt’ ger deltagarna istället uttryck för personliga, emotionella och 

moraliska berättelser i relation till det som står på spel: jag inser nu att…, 

vilket kan resultera i ett sökande efter att finna eller förhandla fram ett nytt 

acceptabelt alternativ. I en ’double-bind’ upplevs olika alternativ som 

oacceptabla inom verksamhetssystemet. Det är en form av hjälplöshet som har 

likheter med kritisk konflikt, men som uttrycks på en mer kollektiv nivå: vi 

måste; hur blir det då, låt oss göra så . Det innebär att deltagarna känner att 

man måste göra något åt problemet, men man vet inte på vilket sätt och det ter 

sig svårt att göra något på egen hand. Det räcker inte med att konkurrerande 

krafter blidkas, det vill säga att man gör en enkel kompromiss. Det krävs 

snarare något nytt, ”a thirdness”, något kvalitativt nytt, vilket i den meningen 

leder till att verksamheten transformeras och utvecklas. Det kan exempelvis 

vara att ett hållbart alternativ upptäcks som ett svar på en upplevd situation 

mellan två tillsynes nödvändiga, men ohållbara, alternativ.  

 

Med utgångspunkt i Engeström och Sanninos (2011) beskrivning av att dessa 

historiskt invävda motsättningar i en verksamhet kan manifesteras som 

antingen dilemman, konflikter, kritiska konflikter42 eller double-binds, har det 

i denna studie mer precist analyserats hur dessa kommer till uttryck i 

samspelet mellan lärare och elever vid ett utforskande av innehållsliga 

                                                 
42 Exempel på att motsättningar manifesterat sig som en kritisk konflikt återfinns 

inte i studiens datamaterial. 
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motsättningar.43 De innehållsliga motsättningarna som jag har försökt bygga 

in i uppgifter och hantera i forskningslektionerna utgörs av olika 

samhällsgrupper eller aktörers intressen som rör ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekter, eller en kombination av dessa. Dessa antas upprätthålla de 

historiska motsättningar som kan tänkas finnas vid samhällsplanering av ett 

naturområde över tid.  

 

I analysen undersöks även vilken typ av verksamhet som tar form i relation 

till hur de innehållsliga motsättningarna manifesterar sig i samspelet mellan 

lärare och elever. Genom att studera vad det är som pågår, vem som gör vad 

och med hjälp av vilka redskap, samt hur elevernas lösningsförslag tas emot 

av lärare och elever, går det att identifiera vilken praktik som utvecklas 

(Eriksson m.fl., 2005). I analysarbetet skiljer jag mellan två olika praktiker 

som benämns för ’lärandeverksamhet’ och ’undervisningsverksamhet’ (I. 

Eriksson, 2015). Dessa praktiker, eller verksamheter, kommer i studiens 

resultat även att refereras till som den primära motsättningen. Om en 

lärandeverksamhet tar form, blir eleverna drivande mot att utforska vad ett 

användande av en naturplats kan innebära för olika grupper/aktörer vid hållbar 

samhällsplanering. När en sådan lärandeverksamhet tar vid kan det yttra sig 

genom olika kommunikativa handlingar i klassrummet, till exempel via 

elevers kroppsspråk, olika slags frågor de ställer och hur de argumenterar. 

Detta skiljer sig mot en verksamhet som kännetecknas av att det är läraren 

som driver, vilket i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan beskrivas som en 

undervisningsverksamhet (I. Eriksson, 2015). Tecken på att en sådan 

verksamhet etableras kan exempelvis vara när det blir tyst i klassrummet, när 

elever inte ställer fler frågor, eller när det förefaller som att de inte förstår, 

eller att de inte har fått möjlighet att engageras i lektionsinnehållet.  

                                                 
43 De innehållsliga motsättningarna kan benämnas på andra sätt i 

verksamhetsteoretisk litteratur, exempelvis skriver Engeström (2001) om sekundära 

motsättningar. I denna studie har jag valt att använda mig av den första 

benämningen.  
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Diskursiva manifestationer (dilemma, konflikt och double-bind) har alltså 

använts som ett ramverk för att analysera hur motsättningar kan bli en 

drivkraft i ett kollektivt problemlösande arbete i förhållande till 

lärandeverksamhet. I detta arbete undersöks framför allt hur den innehållsliga 

motsättningen manifesterar sig i relation till en problemsituation som eleverna 

ställs inför. Dessutom analyseras möjligheten och begränsningarna med att 

utveckla symboliska redskap i relation till problemsituationen. I analysen 

undersöks även hur lärandemodeller kan användas för att urskilja kritiska 

aspekter genom att dessa konkretiseras i förhållande till den historiska 

motsättningen, och skapar förutsättningar för att upptäcka eller diskutera 

något kvalitativt nytt, ”a thirdness”. 
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Del 4 Resultat 

I första delen av resultatet presenteras fenomenet, elevers uppfattningar av 

fenomenet följt av det fenomenografiska utfallsrummet, studiens kritiska 

aspekter och en precisering av studiens lärandeobjekt. I andra resultatdelen 

presenteras på vilket sätt motsättningar kan möjliggöra respektive hindra att 

en lärandeverksamhet tar form i ett gemensamt arbete mellan lärare och elever 

relaterat till hållbar samhällsplanering.  
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Kapitel 9: Fenomenet – det önskvärda 

bruket av en naturplats 

Med utgångspunkt i en fenomenografisk analys har fenomenet och elevers 

uppfattningar urskilts i denna studie. Studiens fenomen har formulerats som: 

’Det önskvärda bruket av en naturplats’. Vid upprepande antal läsningar 

utkristalliserade sig vad eleverna talade om som i huvudsak naturplatsen 

snarare än exempelvis naturresurser som antogs initialt. Eleverna tenderade 

även att tala om bruket av en naturplats i relation till vad man bör göra med 

den, snarare än vad man kan göra med den. I sammanhanget bör det även 

nämnas att en underförstådd dimension speglas i materialet i relation till 

naturplatsen, eller naturen genom att eleverna i huvudsak upplever 

naturplatsen som angenäm, trevlig och fin. Eleverna ger med andra ord uttryck 

för en kulturellt behandlad natur när de talar om natur eller naturplatsen och 

de värderar den som något positivt, vilket rimligtvis triggades av bilderna som 

de arbetade med under kartläggningsuppgifterna och forskningslektionerna. 

Detta har viss betydelse rörande på vilket sätt eleverna talar om det önskvärda 

bruket av en naturplats och har vägts in i analysen. Eleverna talade vidare om 

vem/vilka som hade rätt till naturplatsen, samt vilka lösningar som de ansåg 

fungerade för hur naturplatsen skulle tas i bruk och återkom till detta under 

kartläggningsuppgifterna och lektionerna. Därmed utgjorde ’rätten till’ och 

’lösningar av’ implicit återkommande teman, som så småningom mynnade ut 

i analysfrågor. I ett fenomenografiskt perspektiv är det viktigt att 

analysfrågorna formuleras så att de kan fånga hur något uppfattas ’som’ för 

att rikta uppmärksamheten mot andra ordningens perspektiv. Analysfrågorna 

som vägledde mig i utforskandet av elevernas uppfattningar utgick därmed 
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från: ’Rätten till naturplatsen uppfattas som’ och ’Möjliga lösningar uppfattas 

som’. 

Fenomenografiska kategorier 

I figur 6 presenteras de övergripande fenomenografiska kategorierna som har 

identifierats i datamaterialet. Dessa är ’nyttja efter önskemål’, ’nyttja i 

oförändrad natur’ och ’nyttja villkorat’. I kategorin nyttja villkorat finns två 

underkategorier; ’parera’ och ’fördela’. De ovan nämnda analysfrågorna, 

rätten till naturplatsen och lösningar av, finns implicit återkommande i 

kategorierna. I kapitlets senare del kommer kategoriernas inbördes relationer 

diskuteras, samt vilka aspekter som behöver urskiljas för att skapa 

förutsättningar för ett mer kvalificerat lärande.  

 

Figur 6  
 

Studiens fenomenografiska kategorier. 

 

 

 

 

 

 

Nyttja efter önskemål 

Uppfattningar i den här kategorin rör det önskvärda bruket av en naturplats 

som något som kan hanteras mer eller mindre oproblematiskt av människan. 

Det kan till exempel handla om ingrepp från människan som kan orsaka 

förändring av naturplatsen, eller ett val att bevara naturplatsen. Oavsett vad 

eleverna förordar framstår det i princip som att detta kan göras ’villkorslöst’ i 

relation till andra aktörer i samhället. Detta uttrycks på olika sätt i materialet.  

Nyttja efter  

önskemål 

Nyttja i 

oförändrad natur 
Nyttja villkorat 

Parera Fördela 
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Det kan exempelvis röra sig om att det finns ett överflöd av resurser i naturen 

eller ett överflöd av bostäder, företag och vägar. Inom kategorin framstår det 

därmed som mindre komplicerat och svårt att ta hänsyn till olika 

intressegrupper som gör anspråk på platsen. Med andra ord uppfattas inte 

relationen mellan olika mellanmänskliga verksamheter som i första hand en 

konflikt där olika intressegrupper gör anspråk på platsen och som behöver 

uppmärksammas och till exempel villkoras i relation till varandra. Rätten till 

att bruka naturplatsen upplevs snarare vara föremål för vad man främst själv 

ger uttryck för som nödvändigt att lösa, utifrån de problem som identifierats 

utifrån egna bevekelsegrunder som till exempel att det ”är roligt att spela 

fotboll”, eller för att det är ”viktigt att tänka på djuren …”.  

 

Inom denna kategori ger även eleverna uttryck för att lösningen på 

miljöproblematiken finns inom ramen för teknisk utveckling. Människan gör 

tekniska landvinningar som antingen kommer att övervinna eller redan 

övervinner problematiken, vilket uppfattas som att brukande av naturplatsen 

på det stora hela, i kombination med att det redan finns mycket av allt, kan 

göras relativt oproblematiskt. Inom kategorin upplevs med andra ord i 

huvudsak bruket av en naturplats som ett ’icke-problem’.  

 

”Det finns redan så mycket av allting” 

I utdraget som följer nedan föregås samtalet av vilket alternativ man ska välja 

gällande ett bruk av naturplatsen. När diskussionen berör djur och natur ges 

uttryck för att det inte borde vara ett problem att bruka platsen, eftersom det 

finns så stora mängder natur, något som till exempel en atlas kan bekräfta. I 

den meningen behöver inte ett ingrepp på naturplatsen villkoras i relation till 

miljön eller naturen, eftersom det finnas andra platser att vara på.  

 

Erik: Asså, jag tycker det är jättemycket skog överallt. om man tittar på 

en karta och som man zoomar ut på datorn där [t.ex. med Google Earth]. 
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Och inte gör så att det ser ut som en karta. Då ser man att det finns hur 

mycket skog som helst. 

 

Nästa utdrag speglar en genomgående uppfattning att det finns många 

samhälleliga verksamheter. Exempel på utsagor är; ”det finns redan företag, 

finns redan Ica”, och ”… det finns redan mycket lägenheter i, och flyttar från 

Rocksunda och andra storstäder. Och så håller dom på att bygga jättemycket 

här. Nya Snäckan, där bygger man många lägenheter vid Soludden.” Eleverna 

ger på ett liknande sätt som ovan uttryck för att det inte är ett problem att ta 

naturplatsen i bruk eftersom det redan tycks finnas så mycket av allt annat. I 

den meningen framstår inte bruket av en naturplats som ett samhälleligt 

problem, utan snarare något som kan relateras till elevernas upplevda problem 

och behov. I utsagan nedan ger Mattias uttryck för den intervjuade gruppens 

behov:  

 
Mats: Till exempel, om man vill gå varje dag och spela fotboll på 

fritiden då finns det typ inget. Alla lag har ju träningar överallt. Så vi 

vill ha en fotbollsplan som är inte bara för träning utan fritid . 

Träningsgrupper där alla spelar. 

 

Det egna önskemålet framställs inte uteslutande som något eleverna själva 

vill, utan det förekommer att elever även ger uttryck för att andra barn kan ha 

nytta av att man bygger fler fotbollsplaner. Om naturplatsen brukas till en 

fotbollsplan kan barn som är utanför idrottsklubbarna också spela fotboll, som 

Kennet uttrycker det: ”dom vill också ha roligt, och det har ju inte bara vi nytta 

av”. I den bemärkelsen speglar inte nödvändigtvis kategorin ett egoistiskt sätt 

att förhålla sig till bruket av en naturplats, utan snarare återkommer eleverna 

till att fotbollsplanen behövs för att man ska trivas. När eleverna upplever att 

man ska trivas framstår det i en mening som ett krav på villkorande, det vill 

säga att bruket av naturplatsen bör även komma andra till del, att fler än man 
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själv kan ha nytta av den. Samtidigt berör detta i huvudsak bara ett antal färre 

individer och deras intresse vägs inte mot andra intressen i samhället. Det är 

med andra ord inte ett villkorande i relation till olika samhällsgrupper.  

 

Nedan följer ytterligare ett utdrag som belyser uppfattningen att bruket av en 

naturplats erfarits som ett icke-problem. Carl har i samtalet gett uttryck för 

vad han tycker är viktigast, i detta fall att man gör plats för en fotbollsplan på 

naturplatsen. När han får frågan om det inte är bra att bygga bostäder för 

samhällets medlemmar svarar han:  

 

Carl: Flytta nån annanstans då.  

Intervjuare: Men då kanske dom tappar sina kompisar.  

Carl: Då får kompisarna flytta också eller så hittar man nya kompisar.  

Intervjuare: Okej, men dom kanske har sitt jobb där? 

Carl: Då får väl jobbet också flytta.  

 

I utsagan framstår det tydligt att upprättandet av en fotbollsplan inte 

nödvändigtvis behöver villkoras i relation till andra grupper. Lösningar på 

frågor gällande eventuell bostadsbrist upplevs som mer eller mindre 

oproblematiskt, eftersom att människor kan flytta och skaffa nya vänner och 

nytt arbete.  

 

Inom denna kategori villkoras inte heller bruket av en naturplats i relation till 

ett tidsperspektiv, det vill säga vad framtida generationer kan tänkas vilja att 

man gör med platsen. Detta ligger i linje med att eleverna uppfattar att det 

redan finns mycket av allt.  

 

Hamid: Nej, men vi kan bara bygga hus sen.  

Intervjuare: Senare då? 

Hamid: Mmm, just nu är vi barn, då vill vi ha fotbollsplan.  
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Ett villkorande för framtida generationer upplevs därmed som ett icke-

problem, snarare rör behovet påtagligt ett ’här och nu’ avseende ett önskvärt 

bruk av platsen. 

 

”Teknologin förändras hela, hela tiden”  

Inom kategorin uppfattas även människan drivas av en vilja att utveckla saker, ”man 

vill alltid utveckla moderna saker tills det blir ännu mer modernt.” Detta kopplas till 

användandet av teknologi i samband med vad framtida generationer av barn vill att 

man gör på naturplatsen. I takt med att teknologin förändras finns hela tiden behov 

av att omsätta nya landvinningar, sälja nya produkter och bygga större hus. Det 

önskvärda bruket av naturplatsen uppfattas därmed ge plats åt en sådan utveckling 

för framtida generationer, en utvecklig som i en mening framstår som given. Det 

framstår inte heller som ett problem för djuren, eftersom det finns andra platser för 

dem att vara på.   

 

Intervjuare: Vad skulle dom vilja ha byggt här? 

Linus: Hus, eller centrum eller massor med grejor. Teknologin 

förändras hela, hela tiden och kanske man inte bryr sig lika mycket om 

djuren sen. Då kan man ju bygga hus. 

Intervjuare: Varför bryr man sig inte om djuren? 

Linus: Jag vet inte, för att man tycker att det finns ju fortfarande djur, 

så att det gör inget att man tar den här platsen.  

 

I nedanstående utsaga ges också uttryck för att miljöproblem egentligen inte är ett så 

stort problem, vilket hänger ihop med teknisk utveckling. Det finns istället andra 

problem som behöver tas itu med. 

 

Stefan: Jag tror att, alltså, många tänker inte på framtiden, många tänker 

nog att det kommer bli hypermodernt, jag tror det kommer att bli 

modernare än idag. Men det är ändå väldigt, väldigt många som försöker 

fixa och sådär med naturen. Jättemycket att det ska vara ekologiskt, dom 
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håller på att få fram elbilar. Och det kommer säkert vara mycket  

modernare hus. Men jag är inte säker på att det kommer vara dåligare för 

miljön i framtiden. Jag tror det kommer att vara mycket mer teknologi. 

Att barn sitter hemma och tittar på TV eller, spelar dataspel. Jag tror att 

det är bättre, bäst med ansvar för sport-och fritid. För att barnen ska kunna 

träna och röra sig. 

 

I denna utsaga upplevs att teknisk utveckling förr eller senare kommer att lösa 

miljöproblem. Det finns till exempel redan miljöbilar och ekologisk uppodling av 

marker. Intressekonflikten mellan olika mänskliga verksamheter och naturen 

framstår därmed inte som ett problem. Av den anledningen behöver inte naturplatsen 

villkoras utifrån lösningar som inkluderar miljömässiga eller andra aspekter. I 

utsagan uppfattas istället hälsoaspekten som ett viktigt önskemål att ta itu med för 

framtidens barn.  

Nyttja i oförändrad natur 

Den andra kategorin, ’nyttja i oförändrad natur’, kännetecknas av att eleverna 

ger uttryck för en oro över vad som kan hända med djur och natur samt 

mänskliga värden om naturplatsen brukas i för stor utsträckning. Detta innebär 

att platsen uppfattas som central. I relation till det nödvändiga i att spara 

platsen för natur och djur finns även en underliggande estetisk dimension, 

naturplatser upplevs som ”fina” och ”vackra”, vilket här i huvudsak avser en 

kulturellt behandlad plats. I en mening handlar det önskvärda bruket av 

naturplatsen därför om att ’avstå’ från förändring av den. Djurens intressen 

behöver tillvaratas i form av habitat och natur, och historiska värden och 

sociala möjligheter måste också sparas till människor som lever idag och för 

framtida generationer. Uppfattningarna rör därmed villkor för djur och natur 

samt vissa mänskliga behov, som exempelvis rekreation. Eventuella ingrepp 

av människan som innebär större förändringar uppfattas många gånger som 

ett ’stort problem’ eftersom djur, natur, historiska, kulturella och vackra 

värden hotas. 
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”Först var det massa så här ängar och sen har dom byggt upp en stad” 

Beslut som berör hur naturplatsen ska omhändertas bottnar därmed i vad som 

kan tänkas hända med djur och natur. Framför allt djuren upptar en 

självskriven rätt till naturplatsen. Människan uppfattas som att hen behöver 

stå upp för djuren och bevara djurens rätt, där de lever, i deras livshabitat. I 

nedanstående utdrag ger eleverna uttryck för ett erfarande av att människan 

har brett ut sig för mycket i naturen och djurens rättigheter måste värnas, 

annars återstår snart ingen natur för dem att vara på.  

 

Mikaela: Eller så kan man ta den platsen som dom inte använder.  

Intervjuare: Finns det en sån plats.  

Mikaela: Det vet jag inte? Det tror jag inte! 

Intervjuare: Går djuren före människan? 

Sara: Mycket! 

Intervjuare: Tycker du att det ska vara så, eller? 

Sara: Nej, djuren går före människorna.  

Intervjuare: Har vi människor tagit för mycket plats? 

[Ja nickar eleverna instämmande]  

Sara: Först var det massa så här ängar och sen har dom byggt upp en 

stad.  

 

Eleverna framstår som kritiska till samhälleliga aktörer som de uppfattar 

förstör naturplatsen och naturen, och ger även här uttryck för att naturen 

behöver sparas. Detta blir synligt när eleverna talar om problemet med att 

människan inte bryr sig om naturen, i talet framstår detta som ett ’stort 

problem’ i och med att det uppfattas som orsak till utnyttjandet av naturen. 

Inte sällan upplevs samhälleliga aktörer, som företag och myndigheter, 

tillhöra de som utnyttjar naturplatsen. Det rör framför allt företag som vill 

bygga fabriker i syfte att producera i större skala och större vägbyggen som 
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organiseras av kommunen. Dessa både aktörer motarbetas konsekvent. 

Verksamheter som bedrivs så att de förändrar naturplatsen uppfattas därmed 

ofta som negativa. Om till exempel maskiner tas i bruk för att schakta och 

gräva på naturplatsen till förmån för att bygga hus, förstörs inte bara 

naturplatsen, utan det uppfattas även leda till ökade utsläpp av avgaser som 

försämrar miljön i vidare mening. Nedan följer en utsaga där eleverna ger 

uttryck för att byggnationer riskerar att förstöra naturplatsen och naturen.  

 

Sabina: För att tillverka som den här ekologiska saker. Dom tillverkar 

ju det för att dom ska få mer pengar. Men det blir mer avgaser och det 

är inte så bra.  

Intervjuare: Vad är det för avgaser ni tänker på? 

Sabina: Asså, såna här [pekar på bilden] 

Paula: När man använder traktorer,  

Sabina: Typ rök.  

Paula: Man måste bygga upp det, då måste man ha ett annat ställe. Och 

sen måste man frakta det dit. Bygga upp, det kostar pengar och sen är 

det dåligt för miljön.  

Intervjuare: Jag tänker lite, på vilket sätt är det dåligt för miljön? 

Paula: För att man släpper ut massa avgaser, eftersom man måste köra 

virket, frakta.  

 

Eleverna uppfattar också att de samhällsaktörer som nämns ovan är drivna av 

vinstintressen och i behov av att ständigt utveckla sina produkter, vilket 

upplevs som en orsak till att aktörerna inte tar hänsyn till konsekvenserna av 

sitt agerande.  

 

Intervjuare: Om man bygger ett företag då. 

Hans: Det tycker vi absolut inte.  

Intervjuare: Vilka tycker ni är [blir avbruten]. 

Hans: Dom sämsta! 
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Intervjuare: Ja, eller varför skulle man vilja bygga ett företag? Eller 

fabrik var det! 

Tjäna pengar svarar eleverna.  

Per: Och sen så kommer det även mer bilar och kommer och hämtar 

grejorna och släpper ut ännu mer avgaser.  

Hans: Det är inte så bra heller.  

 

I utsagan ger eleverna uttryck för att aktörer som drivs av att vilja tjäna pengar 

för egen vinning sällan har ett allmänintresse där hänsyn tas till miljön. 

Konsekvenserna av fabriksbygget blir dessutom en försämring av miljön 

genom att nya vägar måste dras fram, vilket uppfattas leda till ökade 

avgasutsläpp som ytterligare belastar miljön.  

 

”Vår generation ska få leva i samma natur” 

I kategorin, nyttja i oförändrad natur, ger eleverna inte bara uttryck för att 

bruket av en naturplats har ett värde för djur och natur, utan även för 

medborgarna. Detta eftersom människor besöker naturen, något som även rör 

social gemenskap och historia. Naturen framstår som en plats där sociala 

aktiviteter sker genom exempelvis ”picknick med sina familjer och spela 

fotboll.” Naturplatsen uppfattas även ha ett värde för människor som har växt 

upp där. Platser som är relaterade till natur har eleverna erfarit tillsammans 

med sina föräldrar och är något man uppskattar och vill återvända till. ”För 

tänk om man har varit där hela livet. Då känns det jättetragiskt om det 

försvinner.” Den enskilda individen skulle gå miste om kopplingen till sin 

barndom om naturplatsen gick förlorad. Eleverna föreställer sig även att de 

själva någon gång i framtiden vill visa sina egna barn hur de umgicks i skogen 

med sina föräldrar. ”Jag tror dom vill se den naturen som haft när vi var små. 

Vi vill ju se natur som har varit gammal.” Eleverna uppfattar att i många fall 

försvinner naturplatser som har betydelse i och med ständig nybyggnation. 

När eleverna tar upp detta nämner de också att exempelvis värdefulla 
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fornlämningar blir förstörda när naturplatser brukas, och därmed förloras en 

möjlighet för lärare att på plats undervisa sina elever om exempelvis forntiden. 

Eleverna har med andra ord erfarit att naturen behöver bevaras, eller villkoras, 

även för kommande generationer. Nedanstående utdrag är ett exempel på det.  

 

Karin: Vi har gjort som små kullar eftersom vi på SO:n vikingar 

begravdes där. Och då tänkte vi att det var så här gammal mark. 

Intervjuare: Det kanske det skulle kunna vara. Om det är en gammal 

mark, måste vi låta den vara gammal, eller kan vi göra nått nytt, vad 

tycker ni? 

Karin: Det är därför vi inte vill det. Gammal mark ska vara kvar 

Elin: Vi vill att våra barnbarnsbarn ska ha 

Intervjuare: Varför tycker ni det är viktigt? 

Karin: Jo, för att vi vill att vår generation ska få leva i samma natur.  

 

Ett fokus riktat mot att bevara natur för djur och människor innebär att få eller 

mindre förändringar är tillåtna. Att till exempel sätta upp soptunnor eller 

parkbänkar i naturen kan tillåtas, men större förändringar än så är det 

nödvändigt att avstå ifrån. När eleverna ställs inför frågor rörande hur 

bostadsbristen i samhället ska lösas, om det inte går att bygga på naturplatsen, 

framstår det som rimligt att använda ytor på ett bättre sätt. Konkret föreslås 

lösningar som innebär att fler hus byggs inne i staden, vilket antas lösa bristen. 

Och får inte husen plats så kan extra våningar byggas på redan befintliga hus. 

Torg, parker och grusplaner uppfattas också kunna användas på ett effektivare 

sätt, där till exempel fabriker kan uppföras, eftersom dessa platser upplevs 

som tråkiga och ändå behöver göras om. På det sättet kan den aktuella och 

vackra naturplatsen bevaras.  
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Sofia: Dom kan ju bygga i stan istället. Även om det är mindre plats 

måste djuren få sin plats och springa runt på.  

 

Det är således viktigt att behålla naturplatsen. Elevernas starka upplevelse av 

att människan har brett ut sig i för stor utsträckning, betyder att verksamheter 

behöver begränsas i relation till naturen. Det innebär att människans behov av 

att bygga bostäder och fabriker erkänns, men det framstår som ett stort 

problem om miljövärden kommer i konflikt med människans intentioner att 

förändra naturplatsen. Detta innebär i sin tur ofta att eleverna direkt avstår 

förändringar utan att vidare undersöka vad konsekvenserna blir. De föreslår 

alternativa lösningar som att staden kan förtätas för att lösa kniviga frågor 

rörande till exempel bostadsbrist, och om det står i konflikt med vad individer 

eller aktörer i samhället önskar så får de lov att acceptera det ändå. 

Uppfattningen berör inte bara specifika naturplatser, utan avser i viss mån 

natur i vidare mening, vilket är rimligt med tanke på att eleverna talar om att 

miljön försämras genom att exempelvis bilar och fabriker släpper ut avgaser 

till atmosfären. Nicklas menar att: ”Naturen ska vi spara på, det är naturen 

som ger oss näring, eller luft, syre och då måste vi ha kvar vår natur”. 

Nyttja villkorat 

Den tredje kategorin, nyttja villkorat, kännetecknas av en komplexitet 

gällande hur eleverna uppfattar vad brukandet av en naturplats kan innebära. 

Ofta framstår de olika förslagen som nödvändiga för eleverna, och 

komplexiteten att välja framträder när olika samhällsaktörers förslag 

diskuteras. Charlie ger uttryck för detta efter diskussionen i sin grupp, ”Dom 

behöver ju mycket egentligen, många av dom här grejorna … folk får lite 

lägenheter och blir inte kvar i sina föräldrars lägenheter tills de är i 25-

årsåldern. Vissa brukar flytta hemifrån när de är 20. Det kan behövas och det 

här. Trafik det är svårt! Allting behövs nästan.” Det önskvärda bruket framstår 

mer som ett ’komplext problem’ som man behöver komma överens om. Olika 
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verksamheter som till exempel rör ekonomi och miljö upplevs som 

betydelsefulla, men dessa behöver ställas i relation till varandra. Eleverna 

upplever därmed inte enbart miljöaspekten som viktig utan detsamma gäller 

även samhällets utveckling, där exempelvis nya bostäder behöver byggas för 

bostadslösa. I många fall är det enbart de djur och skog som gestaltas på bilden 

de har framför sig som eleverna refererar till i sina resonemang. Det 

förekommer dock att blicken lyfts mot natur i vidare mening och inkluderar 

vad som händer när en ökad mängd avgaser släpps ut. Naturen får som i 

tidigare kategorier en vidgad innebörd och begränsas inte till en specifik plats 

i tid och rum. Det önskvärda bruket av naturplatsen berör både mänskliga 

verksamheter och djuren/naturen och det finns ett sökande efter en balans som 

kräver någon form av villkorande. Denna balans uppfattas på olika sätt av 

eleverna vilket resulterat i två underliggande kategorier. I den ena 

uppfattningen framstår det som att balansen behöver upprätthållas genom att 

olika verksamheter behöver ’fördelas’ i relation till dess anspråk på 

naturplatsen. I den andra uppfattningen framstår snarare balansen som något 

som behöver villkoras genom att ’parera’ för olika samhällsaktörers anspråk 

på naturplatsen.  

Fördela mellan olika verksamheter 

När flera saker framstår som viktiga för eleverna resulterar det ofta i försök 

att fördela olika former av verksamheter på naturplatsen. Många gånger berörs 

platsen direkt där en bit av skogen eller ängen bevaras så att djuren har 

någonstans att vara, detta kan sedan kombineras med olika förslag som till 

exempel en fabrik, vägar, hundparker och idrottsanläggningar. En vanligt 

förekommande kombination som eleverna upplever är betydelsefull är 

fördelning mellan djurlivet i skogen och mänskliga verksamheter, så att de 

mänskliga verksamheterna inte påverkar naturlivet i alltför stor utsträckning. 

Det innebär att storskaliga projekt skapar en problematisk situation. Därför 

uppfattas det som nödvändigt att villkora naturplatsen gentemot projekt som 

förväntas riva upp och inte ta hänsyn till andra verksamheter. Nedan diskuterar 
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eleverna vikten av ett hälsoperspektiv, vilket leder dem till att vilja bygga för 

människors behov av att röra sig. De uppfattar dock att en idrottsarena tar för 

stor plats och vill minska bygget till att gälla en fotbollsplan. Då kan både 

hundägare och djuren nyttja naturplatsen.  

 

Petra: Men om det är en fotbollsplan då kan dom fortfarande. Det är så 

här stort, då kanske bara den här delen blir fotbollsplan.  

Jane: Ja, precis, då kommer det här vara kvar. Sen så står det också ny 

idrottsarena.  

Petra: Just det ja, idrottsarena.  

Sandra: Då blir det en väldigt stor yta. Då måste dom ha plats med  

läktare och liksom då är inte den lika bra.  

Jane: Hundägare om dom älskar hundar så kommer dom vilja det här.  

Sandra: Förutom, det beror på om dom är egoistiska. Om dom är 

egoistiska så kanske dom tar nått av dom dåliga förslagen.  

Jane: Jag tror att dom vill att vi ska göra det här med idrottsplatsen. 

Ansvarig för sport för att längre fram i tiden så kommer det komma fler 

och fler I-pads och telefoner och datorer och då kommer det va massa 

barn som sitter inne och inte får nån motion och träning och dålig hälsa.  

 

Att diskutera hur utrymmet bör fördelas kan också handla om att skapa villkor 

för rättvisa. Rätten till naturplatsen uppfattas som att den behöver fördelas 

enligt principen ’lika mycket’ mellan olika intressegrupper som gör anspråk 

på platsen. En rättvis fördelning innebär vanligen en kombination av djur och 

mänskliga verksamheter. Ibland är det påfallande att det ska vara lika mycket, 

det vill säga att naturplatsen ska delas i hälften där den ena halvan tillhör 

människan och den andra halvan djuren. Det kan också betyda att utrymmet 

på naturplatsen ska fördelas rättvist mellan de olika förslagen i sig, vilket 

innebär att intressen som bevakar djur och natur utgör en tårtbit av alla de 
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verksamheter som gör anspråk på platsen. Utgångspunkten är att göra så 

många som möjligt nöjda, så att det inte blir ”surt” för någon, varken 

människor eller djur.  

 

Intervjuare: Här händer det grejor. Vad gör ni grabbar, berätta! 

Aban: Vi gör typ så här fotbollsplan. 

Intervjuare: Aha, ni tänker att ni ska dela på hela. 

Aban: Ja, dela på det! 

Intervjuare: Varför vill ni det? 

Aban: För att det inte blir surt för dom, för dom och för dom. 

Intervjuare: Ok! 

Aban: Om man inte gör en fotbollsplan då blir det synd för dom som vill 

köra fotboll. Och gör vi inte en fabrik blir det synd för ICA, Willys som 

inte får saker. Om vi inte gör skogen, då blir djuren borta. Om vi inte 

gör hus blir det synd om ungdomar. Vi gör allt.  

Intervjuare: Tror ni alla dom här grejorna kan ligga bredvid varandra då?  

      Aban: Den här är längre bort från den här, därför är pappret vitt.  

 

Eleverna ger uttryck för att saker och ting kan lösas genom att man ’fixar till’. 

Om olika verksamheter ska fördelas på det existerande utrymmet planteras till 

exempel träd mellan en fabrik och bostäder, och skogen föreslås användas som 

inhägnad för djuren. Man kan också gräva sjöar så att djuren kan få vatten, 

”och så fixar man en sjö här så dom här kan dricka där”. Det handlar i mångt 

och mycket om att hitta praktiska lösningar, förknippade med platsen, som får 

det att fungera mellan olika mänskliga verksamheter samt djur och natur: ”Jag 

tycker vi ska hugga ner dom här träden här och då fixar vi in typ hästar där 

och en bondgård” och ”… annars kan man plantera skog här, som en 
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inhägnad”. Dessa praktiska lösningar framstår som viktiga för att kunna 

komma överens om vad ett önskvärt bruk av en naturplats kan vara.  

Parera mellan olika verksamheter 
I denna underkategori uppfattas i likhet med ovanstående kategori bruket av 

en naturplats som ett komplext problem där både mänskliga verksamheter och 

djur är rättmätiga brukare till naturplatsen. Skillnaden rör på vilket sätt 

naturplatsen villkoras i relation till olika verksamheter. I en mening fokuseras 

det unika eller de lokala förutsättningarna i relation till naturplatsen. Olika 

alternativ måste i någon mening vägas mot varandra och konsekvenserna 

måste pareras. Det framstår därmed inte lika centralt att till exempel villkora 

utifrån en rättviseprincip att alla ska ha lika mycket. Det innebär inte att ett 

sådant villkorande kan vara väsentligt, men lösningen kännetecknas snarare 

av att finna en ömsesidig relation mellan den verksamhet som krävs och ska 

uppföras och de lokala betingelserna. Ett exempel på detta följer i ett utdrag 

nedan. I situationen fick eleverna information om att vägkontoret i kommunen 

gjorde anspråk på naturplatsen för att bygga en väg i syfte att minska den täta 

trafiken i staden. Syftet var att skapa en säkrare miljö för stadens skolor genom 

en kringled. De givna förutsättningarna är därmed utgångspunkten för hur 

eleverna tar sig an uppgiften och ett utdrag från elevernas samtal nedan 

illustrerar detta.  

 

Astrid: Det är som om vi skulle vara där och så kommer dom och bygger 

där i vår skog… Och så ska vi gå över till andra sidan och helt plötsligt 

kommer en bil och kör över oss.  

Lena: Det skulle ingen vilja, asså, behandla en människa så.  

Emma: Och så har dom inte byggt så här många broar över vägarna som 

kan, som rådjur kan gå över, så de hoppar över stängslet.  

Lena: Man skulle kunna bygga en tunnel under, men det skulle bli 

ganska mycket jobb. Det skulle bli bättre för djuren. För då skulle de 

bara kunna gå över och inte märka så mycket. Då blir det ju bättre för 



  

135 

 

barnen och inte så starkt. När dom bygger kanske det kan låta lite, dom 

ska borra igenom sten och så. 

Astrid: Så kan vi göra! 

 

Inledningsvis är eleverna på sin vakt och uttrycker oro. Bilvägar hör inte 

hemma i naturen, eftersom det äventyrar säkerheten för djuren och det saknas 

tillförlitliga åtgärder för att trygga djurens existens. Linda uttrycker dock att 

broar kan utgöra en lösning på problemet och föreslår även att en tunnel byggs 

under vägen. Därmed pareras problemet med att djur skulle kunna skadas av 

en ny väg och villkoret förhindrar att någon blir förlorare, varken djuren eller 

barnen. Problemsituationen framstår därmed som möjlig att lösa genom att 

den har villkorats eller parerats för. Nedan följer ytterligare en utsaga där 

eleverna ger uttryck för att hänsyn måste tas till olika åldersgruppers åsikter 

angående hur naturplatsen bör brukas. Det går inte uteslutande att se det 

utifrån den vuxnes eller barnets perspektiv.  

 

Jane: Asså, vi tänker inte lika som vuxna gör. Vuxna skulle säkert vilja  

ha nya vägar. För dom skulle lättare kunna ta sig till jobbet och inte 

behöva ta nån omväg. Och dom skulle säkert tycka att det vore bra med, 

om man är typ 19 år och vill hitta en bostad. Då tror jag dom tycker mer 

om den. Så att dom kan flytta in dit. Sen så här om man behöver ett jobb 

då tror jag också att man vill ha den.  

 

Beroende på ålder och behov kommer alltså olika saker att värderas på olika 

sätt. Barnen vill ha en lekplats medan arbetslösa ungdomar vill ha arbete. 

Eleverna uppfattar därmed att man behöver inta olika perspektiv och försöka 

parera för varje grupps behov när naturplatsen planeras. Utdraget nedan 

vittnar vidare om att platsen uppfattas vara fin, och djuren lockar till att man 

vill bry sig om dem. Det egna perspektivet har också betydelse i planeringen 

och det eleverna önskar göra med platsen leder till att de tar ställning för barn, 
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djur och natur. Men samtidigt ger eleverna uttryck för ett samhälleligt behov, 

det vill säga om det behövs fler bostäder för till exempel flyktingar, då kan det 

leda till att man tänker om. I likhet med utdraget ovan uppfattar eleverna det 

nödvändiga i att man tar hänsyn till olika grupper, eller parerar för olika 

gruppers intressen.  

  

Jane: Så här i efterhand tänker jag bostäder. För nu kommer det väldigt 

många flyktingar. 

Petra: Ja, det tänkte jag också på. 

Jane: Då måste det ju ändå finnas hus och sånt till dom.  

Intervjuare: Så vad man ska välja beror på. 

Petra: Ja, det beror på hur [blir avbruten]. 

Jane: Vi tänkte på [pausar] 

Petra: Vi tänkte nog mest på naturen.  

Intervjuare: Hur kommer det sig att ni tänker mest på naturen då?  

Jane: Vi vet inte, vi kände att det var en så fin miljö.  

Petra: Ja, vi tänkte nog mycket på bilden hur den såg ut.  

Jane: Jag menar om den här bilden hade varit, när det regnade eller var 

grått, och det inte skulle vara lika mycket blommor framme. Då kanske 

vi skulle kört på en ny väg eller bostäder.  

Sandra: Ja, det beror oftast på hur man ser på det. På just platsen.  

Petra: Ja, dom ser liksom ut att trivas där.  

Jane: Som att djuren verkligen tycker om det där stället.  

Intervjuare: Ja, och det gör dom ju också.  

Sandra. Och nu var vi dom här som byggde kojor här och så. 

 

Den lokala kontexten framstår i en mening som unik och måste beaktas och 

lösningarna måste anpassas för att möjliggöra ett parerande för olika värden. 

Eleverna har vidare erfarit att hänsyn måste tas gentemot specifika grupper i 

samhället, som exempelvis att bostadslösas situation behöver lösas för att 

skapa trygghet för människor. Eleverna uppfattar att sådana värden inte kan 
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förringas; ”Man ska ha nånstans att sova. Inte behöva frysa, man ska känna 

sig trygg och inte behöva vara på gatan”.  

 

Vidare uppfattar eleverna att vissa verksamheter kan upplevas som särskilt 

viktiga i och med att flera grupper gynnas av dem. Detta framstår som ett 

villkor för ett önskvärt bruk av en naturplats. Byggandet av en fabrik kan 

uppfattas på ett sådant sätt när till exempel arbetstillfällen skapas, något som 

i sin tur genererar mer skatteintäkter. Skatter upplevs som värdefulla för 

eleverna i relation till sjukvård och skola för både individer och/eller grupper 

i staden. Ett fabriksbygge leder dessutom till att det behövs fler vägar och 

bostäder i takt med att de som arbetar på fabriken flyttar in till orten/samhället.  

Emil uttrycker det som att ”men för att dom gör lägenheter här så är det så att 

dom måste också göra en ny väg”, vilket i sin tur uppfattas som att det kan 

underlätta för till exempel hundägarna: ”jag menar att man kan gå här med en 

hund, det blir enklare”. I utsagan nedan återkommer eleverna till att det finns 

vissa verksamheter som är kärnverksamheter i samhället och som genererar 

ringar på vattnet, eller ger positiva effekter för fler grupper:  

 

Intervjuare: Okej, ni sa att jobben var viktiga, varför är jobben viktiga, 

tänker ni.  

Ebba: För att man ska få pengar. 

Edit: Det hjälper ju allting. 

Malin: När man betalar skatt. 

Ebba: När vi betalar skatt så går pengarna, en del av pengarna till 

sjukvård och sånt. Så då kan alla som ska ha få hjälp. 

Edit: Det går vidare liksom. 

 

Nedanstående utsaga är ytterligare ett exempel på att vissa verksamheter 

uppfattas generera en viktig bas för mångas behov. Företag ger inte bara 

människor en chans att tjäna pengar, utan hjälper även människor att 

utvecklas.  
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Ansal: Också alla människor, också utvecklar man sig och så blir det 

bättre framtid för alla. Och för invandrare som kommer till Sverige. 

Olle: För vi hjälper inte dom! 

Ansal: Jo, om dom får flera jobb. 

 

Människor behöver med andra ord något att göra för att vilja lära sig mer. De 

arbetstillfällen som företag skapar uppfattas som centrala för ett fungerande 

samhälle, eftersom de generar en chans för både arbetslösa, nyanlända och 

inhemska, att försörja sig och utvecklas som människor. 

Utfallsrum för kategorierna 

Utfallsrummet för kategorierna är hierarkiskt uppbyggt. Detta innebär att 

uppfattningar som är högre kategoriserade indikerar ett urskiljande av fler 

aspekter av problemets komplexitet, och en förmåga att kunna byta och väga 

olika perspektiv gentemot varandra (se figur 7 nedan). 

 
Kategorin som benämns att ’nyttja efter önskemål’ har placerats nederst i 

utfallsrummet eftersom att bruket av en naturplats framställs som ett icke-

problem. Olika perspektiv eller aspekter i relation till problemets komplexitet 

lyfts i princip inte fram och intressekonflikter identifieras inte annat än på en 

individuell nivå. I den andra kategorin, ’nyttja i oförändrad natur’, framstår 

det önskvärda bruket av naturplatsen som något som kan nyttjas, men under 

förutsättning att platsen i princip inte påverkas. I denna kategori uttrycks ett 

identifierat problem som ett stort problem i relation till miljöproblem, det vill 

säga eleverna villkorar olika verksamheter i förhållande till miljö, djur och 

natur. Därför har kategorin placerats ovanför kategorin nyttja efter önskemål 

där problemet i sig inte uppfattas i relation till andra samhällsaktörer.   
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Figur 7  
 

Schematisk framställning av utfallsrummet och kritiska aspekter (KA). 
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samspel. Potentiella intressekonflikter identifieras av eleverna och problemet 

upplevs som ett komplext problem som inte nödvändigtvis har enkla 
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samhälle och natur i jämförelse med de andra kategorierna. I och med att 

eleverna urskiljer fler aspekter av miljö- och hållbarhetsproblematikens 

komplexitet är denna kategori hierarkiskt placerad ovanför de övriga 

kategorierna. Däremot skiljer sig de båda undergrupperna från varandra 

utifrån hur de uppfattar vad hållbar samhällsplanering kan innebära, vilket tas 

upp under nästa rubrik. 

De kritiska aspekterna  

I utfallsrummet finns fyra kritiska aspekter som i studien anses viktiga för att 

lärandeobjektet ska uppfattas av eleverna på ett mer nyanserat sätt (jfr Marton, 

2015). Dessa aspekter har framträtt genom en analys av skillnaderna mellan 

de olika uppfattningar som presenterats i de fenomenografiska kategorierna. 

Identifierandet av kritiska aspekter är alltså ett teoretiskt arbete utifrån 

empiriskt grundade kategorier av uppfattningar (Pang & Ki, 2016). Genom att 

ställa frågan vad är det man kan när man kan skifta och väga olika perspektiv 

i relation till exempelvis ’nyttja efter önskemål’ och ’nyttja i oförändrad 

natur’, är det möjligt att identifiera vilka aspekter som innefattas i den ena 

kategorin men inte i den andra. Dessa aspekter framträder då som kritiska. I 

studien utgör de kritiska aspekterna förutsättningar för eleverna att utveckla 

ett analytiskt-kritiskt-temporalt kunnande, vilket i sin tur kan möjliggöra ett 

mer kvalificerat deltagande i en undervisningspraktik som fokuserar hållbar 

samhällsplanering. Det är viktigt att poängtera att urskiljandet av kritiska 

aspekter inte nödvändigtvis betyder att eleverna ska överge sina 

ställningstaganden, utan snarare möjliggöra för dem att ingå i en 

undervisningspraktik där de utforskar olika alternativ. 

 

Om vi ser till den nedersta kategorin, nyttja efter önskemål, där bruket av en 

naturplats förefaller vara ett icke-problem, handlar det om att eleverna 

behöver urskilja att ett beslut som fattas på lokal nivå, och som enbart tycks 

handla om att bygga fler fotbollsplaner, påverkar andra aktörer i ett samhälle 
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(KA1). Ett bygge av en fotbollsarena kan bland annat stå i motsättning till 

aktörer som vill bevara naturplatsen för andra aktiviteter som rekreation, men 

också i ett vidare sammanhang där natur och djur tas i beaktande. Det kan till 

exempel handla om att hjälpa eleverna att få syn på att naturens ekologiska 

system kan vara sårbara för förändringar. Ingrepp i naturen måste i den 

meningen vägas mot hur människan kan eller skulle kunna samspela med 

naturen. I grund och botten handlar detta om att eleverna behöver 

uppmärksammas på olika perspektiv och att dessa behöver relateras till en 

samhällsnivå och i detta fall till ett ekologiskt perspektiv. 

 

I den andra kategorin, ’nyttja i oförändrad natur’, överges i princip alla former 

av bruk som leder till att naturplatsen genomgår någon större förändring, 

eftersom det uppfattas som ett stort problem. I grunden bygger detta på en oro 

kring vad som ska hända med naturen, och oftast med djuren. Samtidigt är det 

i en verksamhet som sysslar med samhällsplanering inte hållbart att enbart se 

till natur och djur, utan ett vidare perspektiv bör åtminstone uppmärksammas 

där till exempel ekonomiska och sociala aspekter vägs in. Vad händer 

exempelvis i ett samhälle om hög arbetslöshet blir ihållande en längre tid? 

Frågan berör den andra kritiska aspekten (KA2). Denna aspekt utgjorde en 

viktig pusselbit att reflektera över tillsammans med eleverna för att poängtera 

vad som händer när man avstår något. Det var inte lika självklart att alltid 

överordna djur och natur i en speciell situation när detta fick konsekvenser för 

andra aktörer i samhället över tid. Vidare uppfattade de elever som starkt 

förespråkade att avstå ett större bruk av naturplatsen att företag och även 

kommunen utnyttjade naturen. Uppfattning tycks innebära att dessa aktörer 

borde stoppas, vilket resulterade i att eleverna inte utforskade och 

identifierade komplexiteten rörande hållbar utveckling. En kritisk aspekt 

(KA3) som öppnade upp för vidare utforskande var möjligheten att ställa krav 

på samhällsaktörers ansvar om de skulle få tillåtelse att bruka naturplatsen. 

Sådana krav kan exempelvis handla om miljövänlig produktion eller att 
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företag garanterar att nya arbetstillfällen skapas. I en verksamhet som sysslar 

med samhällsplanering är det även rimligt att tänka sig att företag kan ställa 

motkrav på exempelvis kommunen, vilket gör att mötet mellan olika 

representanter innebär en överläggning eller en form av förhandling innan ett 

beslut kan fattas. I en sådan förhandling blir det i princip inte möjligt att ställa 

vilka krav som helst från den ena parten, eftersom representanter för den andra 

parten inte kan acceptera det. Det handlar därför om att försöka hitta rimliga 

krav som båda sidor kan acceptera. Vad som kan vara rimligt i en 

samhällsplanerande situation behöver med andra ord eleverna ges möjlighet 

att utforska. 

 

När det kommer till den översta kategorin, nyttja villkorat, finns som nämnts 

ovan, i större utsträckning en komplexitet mellan ekonomiska, ekologiska och 

sociala spörsmål än i de övriga två kategorierna. Eleverna försöker väga för- 

och nackdelar med olika alternativ. I kategorin finns det även en hierarkisk 

uppdelning av underkategorier och ’parera’ är överordnad ’fördela’, eftersom 

ett utforskande av möjliga konsekvenser av ett visst handlande föregår 

parerande. Det är i ett sådant sammanhang den fjärde kritiska aspekten (KA4) 

ska förstås, och även KA2 och KA3 som jag återkommer till nedan. När 

eleverna fördelade olika verksamheter skedde det ofta genom kompromisser 

där den omkringliggande omgivningen sattes i fokus. Detta kunde exempelvis 

röra sig om hur mycket plats en verksamhet ska ha i förhållande till en annan 

verksamhet, eller hur buskar och träd kan användas för att avskärma och ordna 

så att olika verksamheter kan fungera samtidigt. När eleverna parerar för olika 

förslag rör det sig i större utsträckning om att identifiera vilka behov som 

föreligger, snarare än att alla ska bli nöjda. I ett långsiktigt perspektiv är det 

eftersträvansvärt att så många som möjligt blir tillfredsställda i ett samhälle, 

men i det korta perspektivet kommer antagligen inte alla behov kunna 

tillgodoses på en gång. Frågan blir snarare hur man ska kunna hitta en rimlig 

balans, vilket innebär att det blir nödvändigt att utforska vad hållbarhet kan 
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betyda i en given kontext snarare än att en kompromiss får karaktären av att 

vara universell och att samma beslut kan appliceras på i princip alla 

situationer. Vidare är det inte heller självklart att eleverna urskiljt KA2 och 

KA3 i relation till underkategorin ’fördela’. Den komplexitet som ges uttryck 

för här rör oftast ett här- och nu perspektiv och inte vad det innebär att avstå 

en naturplats för ett samhälle över tid. Likaså hanteras inte lösningar och krav 

kopplade till olika samhällsaktörers ansvarstagande. Trots detta har ’fördela’ 

placerats högt upp i utfallsrummet i och med att eleverna urskiljer en komplex 

problematik. Däremot är lösningen som de ger uttryck för i form av att fördela  

knappast hållbar, vilket innebär att de rimligen behöver urskilja KA2 och KA3 

för att ges möjlighet att diskutera andra lösningar.  

Lärandeobjektets precisering 

Med utgångspunkt i det fenomenografiska utfallsrummet ovan är det möjligt 

att precisera studiens ’lärandeobjekt’. I princip utformas lärandeobjektet i 

relation till olika policydokument, tidigare forskning, litteratur, lärares och 

forskares erfarenheter samt elevers uppfattningar av det beforskade 

fenomenet. Det är viktigt att erinra sig att lärandeobjektet i en learning study 

successivt avgränsas och preciseras i den iterativa processen som 

kännetecknar studiens forskningsansats. Med andra ord utvecklas 

lärandeobjektet i och genom undervisningsprocessen och kan därför endast 

delvis beskrivas i förväg (Carlgren m.fl., 2017). Genom en analys i flera steg 

avtecknas eller preciseras alltså lärandeobjektet efterhand av exempelvis 

kartläggningsuppgifter och forskningslektioner.  

 

I det fenomenografiska utfallsrummet beskrivs vad det är elever på 

mellanstadiet kan när de kan byta och väga olika perspektiv mot varandra i en 

undervisningspraktik som sysslar med hållbar samhällsplanering. De olika 

kategorierna är beskrivningar av olika kunnanden (Carlgren, 2015), och den 
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högsta kategorin, nyttja villkorat, får ses som riktningsgivaren för 

lärandeobjektet. Lärandeobjektet har med utfallsrummet i beaktande fått 

följande utformning:  

 

Utveckla förmågan att överväga med hjälp av en modell för 

konsekvensanalys om ett önskvärt bruk av en naturplats är 

förenligt med hållbar samhällsplanering givet vissa villkor (och 

om inte, rikta fokus mot vad man kan göra istället).  

 

Förmågan att ”överväga" om något är hållbarhet eller ohållbart är en central 

inriktning på lärandeobjektet, och detta står i relation till ”givet vissa villkor” , 

vilket syftar till att eleverna ska ges möjlighet att urskilja att hållbarhet går att 

förstå på mer än ett sätt. Det krävs i princip att man överväger varje situation 

i relation till de omständigheter som råder i förhållande till ekonomiska, 

sociala och ekologiska perspektiv över tid. Vid exempelvis hög arbetslöshet 

framstår det som rimligt att bygga en fabrik för att minska densamma. Men 

om upprättandet av fabriken innebär att till exempel en djurart som främst har 

förutsättningar att överleva på naturplatsen hotas, kan ett beslut att bruka 

platsen framstå som ohållbart. Och om brukandet är ohållbart, ”vad kan man 

göra istället”, syftar till att även inkludera möjliga lösningar i 

undervisningspraktiken. Lärandeobjektet formas alltså här i relation till en 

komplex situation som har historisk grund och betydelse för det innehållsliga 

kunnandet. Motsättningen mellan ekologi, ekonomi och sociala perspektiv i 

samhället har ständigt krävt nya sätt att hantera miljö- och hållbarhetsproblem 

på. Alltså, ”givet vissa villkor” kan ett och samma beslut framstå som hållbart 

respektive ohållbart. 

 

I lärandeobjektets beskrivning utgör vidare ”en modell för konsekvensanalys” 

ett redskap för ett utforskande av den verksamhet som i detta fall är hållbar 

samhällsplanering. För att förstå varför en modell utgör en central del av 
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undervisningspraktiken är det viktigt att erinra sig att kunskap i avhandlingen 

uppfattas vara inbäddad i en redskapasmedierande verksamhet där densamma 

fyller en funktion (Davydov, 2008; Kozulin, 2003). Kontexten blir med andra 

ord en del av kunskapen och kunskapen är sammanvävd med och en del av de 

redskap som används i de sammanhang där de finns. Hållbarhet är ett abstrakt 

fenomen och det krävs i princip någon form av modell för att nysta upp olika 

aspekter och relationer för att fenomenet ska kunna utforskas och ges konkreta 

uttryck. Uttryckt på ett annat sätt kan modellen skapa förutsättningar för att 

synliggöra olika relationer som kan kopplas till de kritiska aspekterna. Till 

exempel vad det kan innebära att avstå förändring av en naturplats, eller vilka 

möjliga konsekvenser det kan få för ett samhälle på lång sikt.  

 

I denna del beskrevs resultatet av den fenomenografiska analysen och i nästa 

del presenteras hur ’motsättningar’ som didaktiskt designredskap både kan 

möjliggöra och hindra att en lärandeverksamhet tar form, samt att kritiska 

aspekter synliggörs. 
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Kapitel 10: Motsättningar, 

problemidentifiering och lärandemodeller 

I denna resultatdel presenteras hur motsättningar kan få en funktion som ett 

ämnesdidaktiskt designredskap för att identifiera en problemställning och 

etablera ett medierande redskap, en lärandemodell. Beroende på hur 

motsättningar yttrar sig kan de användas för att utmana elever att testa och 

argumentera för sina idéer, samt tillsammans med lärare skapa 

lärandemodeller som kan möjliggöra för eleverna att urskilja fler aspekter av 

lärandeobjektet. Med andra ord kan motsättningar användas som en mekanism 

i en didaktisk situation för att utveckla en kollektiv agens. På samma sätt kan 

en motsättning öppna upp för att ett motiv tar form, som driver eleverna mot 

en lärandeverksamhet som möjliggör för dem att erfara lärandeobjektets 

kritiska aspekter. 

 

Den analys som har genomförts utgick från forskningslektioner som är 

uppbyggda efter Davydovs (2008) modell för lärandeverksamhet. I 

resultatpresentationen har längre sekvenser valts ut från forskningslektionerna 

för att exemplifiera för läsaren hur motsättningar kan möjliggöra eller 

begränsa att ett kollektivt arbete tar form, gällande att identifiera ett problem, 

utveckla redskap och skapa förutsättningar för eleverna att urskilja kritiska 

aspekter under en lektion. I de tre inledande forskningslektionerna framstår 

svårigheten med att få eleverna att utforska komplexiteten rörande hållbar 

utveckling på ett liknande sätt. Jag har valt ut sekvenser från forskningslektion 

1 och 3 för att belysa detta. I dessa lektioner exemplifieras tydligt hur en 

lärandeverksamhet hindras från att ta form när exempelvis ekonomiska och 
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ekologiska aspekter ställs mot varandra. I forskningslektion 4 har längre 

sekvenser valts ut för att belysa hur motsättningar tog form på ett annat sätt i 

relation till både problemidentifikation och arbetet med modellen än i 

föregående lektioner. Ur forskningslektion 5 har sekvenser valts ut för att 

belysa det gemensamma arbetet med en annan modell (sexfältare) än den 

modell (fyrfältare) som användes i tidigare forskningslektioner.  

Problemidentifiering  

I inledningen till forskningslektionerna visade vanligen läraren en bild av en 

naturplats och berättade för eleverna att de skulle få vara med och bestämma 

över hur denna plats skulle planeras för en stad. Eleverna visade ofta tecken 

på ett visst engagemang över att de skulle få medverka till att fatta beslut, de 

sträckte på sig och tittade förtjust på varandra. Inledningsvis strävade läraren 

efter att försätta eleverna i en vi-situation, genom att exemplifiera för eleverna 

att när man ska planera för en stad behöver man försöka ta hänsyn till vad 

olika individer och aktörer i samhället behöver. Det går inte att enbart att rösta 

på det man själv tycker verkar vara bra. Läraren berättade sedan att det kommit 

in förslag till de styrande i staden som handlade om att företagsledaren Lena 

ville bygga en fabrik på naturplatsen. Ett brev visades på projektorn som 

beskrev Lenas önskan om att få bygga en fabrik, och att detta skulle kunna 

skapa 200 nya jobb. Därefter frågade läraren eleverna hur man ska göra med 

Lenas förslag.  

 

För att kunna åstadkomma en lärandeverksamhet är det centralt att eleverna 

identifierar problemet för att möjliggöra sin agens, vilket i detta perspektiv 

innebär att eleverna kollektivt visar tecken på att de är drivande i att utforska 

problemets komplexitet. I de inledande 3 forskningslektionerna framträdde i 

princip inte komplexiteten i hållbarhetsproblematiken för eleverna. Den 

innehållsliga motsättningen mellan ekonomi och miljö, som mest hamnade i 
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fokus, manifesterade sig många gånger som dilemman och konflikter i 

interaktionen mellan elever och lärare. Eleverna uppfattade ofta att djur och 

natur var hotade, vilket uttrycktes i termer av tvekan gentemot fabriksbygget, 

och problemets komplexitet tenderade att inte identifieras i den inledande 

situationen. Därmed fanns en strävan från eleverna att underkänna problemet 

och det blev angeläget för läraren att försöka hantera situationen för att skapa 

förutsättningar för eleverna att vidare utforska problemets karaktär eller 

komplexitet. Hur detta gick till beskrivs nedan. Först beskrivs hur 

motsättningen manifisterade sig som ett dilemma, därefter som en konflikt och 

slutligen som en double-bind. 

Innehållsliga motsättningar tar form som dilemman 

Det var inte ovanligt att eleverna kunde identifiera fördelar med att människor 

i staden fick arbete och lön om fabriken byggdes, men i samma andetag 

uttryckte de inte sällan en misstänksamhet som berörde djur och natur. 

Eleverna identifierade därmed motsättningen, men hur motsättningen 

manifesterade sig berodde på samspelet mellan lärare och elever, vilket i sin 

tur avgjorde om en lärandeverksamhet tog form eller ej. I nedanstående 

sekvenser synliggörs stegvis aspekter av en samhällsproblematik som bottnar 

i en motsättning mellan ekologiska och ekonomiska spörsmål och som hela 

tiden tenderar att fastna i ett antingen eller val. Därmed riskerade den erbjudna 

uppgiften att underkännas av eleverna. Oskar har i nedanstående sekvens 

identifierat vad han anser är problemet med förslagen:  

 

Oskar menar att det finns både för- och nackdelar med förslaget. Han 

väger med båda händerna i luften. Han tillägger även att ”så man kan ta 

en av konsekvenserna som att det ska bli bättre.” Läraren svarar att det 

kan vara bra att ”många kunde jobba”, och bekräftar även att det verkar 

finnas en problematik med förslaget genom ”att det var lite både och”. 

Därefter gör läraren valet att utforska varför det är bra att människor i 

staden får arbete. Flera elever räcker upp händerna och de som bjuds in 
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av läraren identifierar vilka fördelar arbetstillfällen kan ge individer i 

staden, som till exempel ”lön”, som man kan köpa ”mat” och ”kläder” 

för. Men Charlie uttrycker en misstänksamhet mot att bygga en fabrik: 

”Ja, jag tänker att det inte är så bra att bygga en butik, eller fabrik, det 

förstör naturen, och det ger inte så mycket pengar tror jag inte” Läraren  

undrar hur han tänker och Charlie replikerar: ”Ja, flingor, tusen i 

månaden, asså jag tror inte det är så välbetalt.”  

 

Oskar signalerade inledningsvis vad han anser är problemet med 

företagsledaren Lenas förslag. Det verkar vara ett ’antingen-eller-val’ mellan 

ekonomi och miljö. Detta bekräftas mer eller mindre av läraren som sedan 

väljer att vidare utforska vad ekonomin kan ha för betydelse för staden. 

Eleverna har som tidigare nämnts inga problem med att identifiera fördelar 

med fabriken. Men Charlie lyfter fram att fabriken riskerar att förstöra 

naturen, som även Oskar antydde, och att en fabrik som tillverkar cornflakes 

(vilket läraren sa att fabriken tillverkade när eleverna frågade) knappast kan 

ge människor speciellt mycket i inkomst. Ett sådant fabriksbygge förefaller 

därmed varken bra för stadens invånare eller för naturen. Motsättningen kan 

därmed förstås som att den tar form som ett dilemma i och med Charlies 

inspel, där han uttrycker tvivel gällande fabrikens lönsamhet. Samtidigt finns 

det inslag i sekvensen som skulle kunna förstås som konflikt i och med att 

Charlie tar ställning för miljön och uttrycker att han inte håller med. Gränsen 

mellan dilemma och konflikt framstår inte alltid som skarp, utan är i viss mån 

flytande (Engeström & Sannino, 2011), men sett till helheten menar jag att 

sekvenserna som följer här bör ses som ett dilemma, vilket lyfts fram längre 

ner. Den erbjudna uppgiften som syftar till att utforska komplexiteten i 

samhällsplanering riskerar att avstanna, och därmed även 

lärandeverksamheten. Läraren utmanar dock Charlies inlägg med att fråga: 

 

”Är det någon som brukar äta flingor på morgonen? Är det nån som 

känner igen något märke?”. Eleverna ger olika förslag som till exempel 
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”Fruitloopes” och i diskussionen som uppstår konstateras att 

Fruitloopes kommer från USA. Läraren frågar därefter om man äter 

cornflakes och Frutiloopes någon annanstans än i USA. Sofia finner att 

”… man käkar det söder om” och läraren undrar om hon menar utanför 

Sverige och hon nickar. Dessa flingor säljs alltså över hela världen och 

läraren undrar om ”företaget skulle kunna sälja ganska mycket flingor 

då.” Flera elever instämmer i detta och när sedan läraren  frågar om det 

här företaget skulle kunna tjäna ganska mycket pengar så instämmer 

återigen flera elever och någon säger nej.  

 

I utsagan synliggör läraren en motsättning som har sin grund i hur prisbildning 

styrs av utbud och efterfrågan, i syfte att visa att det nödvändigtvis inte är dyra 

konsumtionsvaror som genererar vinst till företaget. Fabriken kan med andra 

ord inte per automatik avfärdas för att den producerar billiga varor. 

Cornflakespaket som säljs över hela världen kan ge stora inkomster, och 

därmed finns förutsättningar för att betala ut tillfredställande löner till dem 

som arbetar på företaget. Lärarens inspel och elevernas accepterande av 

inspelet möjliggör, i detta fall, för att den initialt sköra lärandeverksamheten, 

som syftar till att vidare utforska problemets karaktär, kan fortsätta. Eleverna 

vill dock åter underkänna problemet utifrån andra utgångspunkter i 

nedanstående utdrag. 

 

Fem till sex andra elever vill in i diskussionen. Palmira menar på att det 

redan finns arbeten i staden, och pekar mot den projektorbild som 

tidigare visats på staden. Petra håller med: ”Nånstans i den här staden 

finns det ändå jobb”. Läraren kontrar med att ”ja, det såg vi att det fanns 

lite affärer och så i staden, men det räcker inte till alla.” Läraren  

fortsätter och frågar: ”I den här fabriken skulle ännu fler kunna få jobb. 

Hur tänker ni då? Tror ni att de vill flytta från den här staden?” Palmira  

får åter ordet och menar att ”Dom behöver inte flytta dom kan bara 

jobba på andra ställen”. Hon pekar på bilden på  whiteboardtavlan. Det 

tisslas och tasslas på några håll i klassrummet. Till slut säger läraren  
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”… det är många ställen i Sverige, där det är knepigt att åka till nästa 

stad, det är långa avstånd. … det kallas att pendla. Det är lite knepigt 

för dom som bor i den här staden, dom har svårt att åka till nästa stad. 

Hur tänker du?” Läraren ger ordet vidare till Oskar och han menar att 

det trots allt borde gå att bygga fabriken: ”Äh, om man bygger fabriken  

så förstör man ju bara en bit av naturen”. Sofia, Palmira och Josefin 

vidhåller i diskussionen, som går fram och tillbaka mellan dem och 

läraren, att det kan vara ”dåligt” för naturen om fabriken byggs. Josefin 

uttrycker sig nästan retoriskt när hon påpekar att ”… det är lite som att 

några skulle riva våra hus  och bygga en fabrik där”. I ett senare inlägg 

håller även Charlie med Oskar och menar att ”det finns hur mycket  

natur som helst. Och i Sverige använder vi, vad då, ens 50 % av 

naturen.” Charlie vill även tillägga att han inte heller tror just att flingor 

skulle vara så lönsamt och syftar tillbaka till föregående diskussion 

ovan. Läraren bekräftar att Charlie och Oskar tänker på ett liknande sätt. 

Efter att det inte tycks finnas mer händer i luften tar läraren till ordet: 

Nu måste ni ändå på något sätt fundera kring det här. Ska vi säga ja till 

Lena [företagsledaren] eller ska vi säga nej till Lena? Och hur tänker vi 

här? Charlie bryter in och tycker att klassen ska rösta om det. Läraren  

svarar: På slutet, jag lovar. På slutet. Men ni måste fundera lite grann 

kring det här och fundera kring hela staden…”  

 

Som helhet utgör de tre sekvenserna ca 10 minuter, och det finns tecken på att 

problematiken som ärendet gäller tenderar att reproducera sig, vilket innebär 

att eleverna uttrycker återkommande tvivel som dels berör både fabrikens 

lönsamhet, behovet av nya arbetstillfällen och fabrikens inverkan på naturen. 

Läraren försöker flera gånger att vara en motvikt och problematisera elevernas 

utgångspunkter. Med undantag för lärarens nyanserade diskussion om 

lönsamhet i att producera flingor, tycks flera av situationerna kännetecknas av 

att åsikter snarare ventileras än att det främjar en fördjupad diskussion. 

Förvisso konkretiseras motsättningen när olika kunskapsinnehåll lyfts fram 

som berör arbetstillfällen, boendefrågor och avstånd vid samhällsplanering. 
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Men samtidigt rör det sig knappast om ett fördjupat utforskande av problemets 

karaktär, vilket kanske bäst kännetecknas av att Charlie tycker att klassen kan 

rösta efter 10 minuters diskussion. Utifrån hans perspektiv ter sig problemet 

antagligen redan undersökt och löst. 

 

När motsättningen på detta sätt manifesterar sig som ett dilemma, 

reproducerar det i en mening elevernas vardagliga förståelse. Det betyder att 

eleverna inte uppfattar komplexiteten av beslutfattande om exempelvis en 

naturplats. Det innebär också att förutsättningar för att vidare utforska 

problemet, eller att en lärandeverksamhet tar form inte skapas.  

Innehållsliga motsättningar tar form som konflikt  

I exemplen ovan riskerade lärandeverksamheten att upphöra när 

motsättningen mellan ekonomi och miljö tog form som ett dilemma. 

Problemet tenderade alltså att underkännas som ett omöjligt problem att ta itu 

med. Ett annat sätt som de innehållsliga motsättningarna hade en benägenhet 

att manifestera sig på var som konflikt och därmed som ett motstånd mot 

någon annans handlingar. I exemplet nedan framstår motsättningen mer som 

ett ’antingen-eller-alternativ’ i bemärkelsen att utnyttja eller avstå förändring 

av naturplatsen. En sådan situation genererar inte ett intresse för att utforska 

vad innebörden av att använda naturplatsen kan innebära för olika aktörer i 

samhället. 

 

Maria säger: ”För mig tycker jag det är dåligt för att djuren förlorar sina 

hem.” Läraren replikerar att ”Djuren förlorar sina hem. Vi ser att det 

finns djur här. Men djuren kan flytta någon annanstans! Det finns 

massor med grönområden där borta skulle dom inte kunna flytta dit då?” 

Maria svarar lågmält tillbaka ”Men djuren kanske vill bo här.” Läraren  

går vidare genom att släppa in en annan elev som tar upp ett annat 

innehåll. Maria förefaller inte nöjd med svaret.  
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I utdraget uttrycker Maria en oro för djuren som finns på naturplatsen, dessa 

riskerar att förlora sin boplats om en fabrik byggs där. Lärarens invändning 

resulterar inte i ett utforskande av vad det kan innebära att villkorat nyttja 

naturplatsen, utan påminner snarare om en lösning som syftar på ett 

utnyttjande där djuren negligeras. Maria reagerar och värnar om djuren och 

utifrån hennes perspektiv framstår det som att enda lösningen är att bevara 

platsen, alltså att avstå förändring för djurens skull. Hon tycks bli låst i sin 

position, i sin värdering angående vem som har rätt till naturplatsen. Och i den 

meningen underkänner hon problemet i och med att läraren själv förefaller 

förneka eller kanske snarare förmildra problematiken med djuren. Marias 

lågmälda svar tillbaka till läraren kan också tolkas som att hon ger efter för en 

auktoritet, vilket också kännetecknar en konflikt. Med andra ord ges inget 

utrymme för Maria att urskilja den kritiska aspekten; konsekvenser av att avstå 

ett bruk av naturplatsen på lång sikt.  

 

En konflikt kännetecknas också av att elever ofta söker kompromisser mellan 

konkurrerande intressegrupper. Konflikten skiljer sig på det viset från ett 

dilemma, där lösningen snarare karakteriseras av ett förnekande eller en 

omformulering av problemet. I forskningslektion 3 finns ett exempel på detta 

där motsättningen initialt tar form som en konflikt. Therese menar först att 

människor ”bara” kan flytta om de inte får arbete. I sekvensen problematiseras 

Therese inlägg och ett nytt förslag på lösning föreslås. 

 

Therese menar på att ”människor får flytta någon annanstans.” Läraren 

svarar med sig själv som exempel att det kanske inte är så enkelt att 

”bara” flytta, ”mina barn går ju i skola här och har sina kompisar här. 

Det är inte så lätt att bara flytta någonstans. Och jag måste hitta 

någonstans där det finns jobb, och jag har mina föräldrar här”. 

Muhammed flikar in i diskussionen och säger att ”om du flyttar och inte 

har nått jobb, då kan du inte hyra bil, eller köpa bil, eller bostad”. Lena 

poängterar dock att man borde kunna bygga fabriken på en plats där 
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husen redan är ”risiga” eller ”förstörda”. Christoffer anser i sin tur att 

ett sådant förfarande kan leda till nya problem ”… i och med att det blir 

mindre människor i staden”. Läraren undrar vad Christoffer menar och 

han svarar att det kanske blir knepigt att hitta bostäder för människor i 

staden om husen rivs för att fabriken ska byggs där. Läraren avslutar 

med att säga att ”Det blir en ny knepighet som uppstår, ett nytt problem 

om man bygger fabriken där bostadshus finns.”  

 

Motsättningen i utdraget ovan manifesterar sig först som en konflikt och 

lärandeverksamheten riskerar att avstanna. I första skeendet inleder Therese 

med att hävda att man får flytta om det inte funkar, hon uttrycker ett tydligt 

ställningstagande. Läraren ifrågasätter det och konkretiserar vad det kan 

innebära att ”bara” flytta. Vilka konsekvenser det kan tänkas få för människor 

som kan kopplas till familj, vänner och arbete. Lena föreslår att fabriken byggs 

inom ett bostadsområde istället för på själva naturplatsen och förslaget innebär 

att motsättningen mellan det ekologiska och ekonomiska perspektivet 

manifesterar sig som en konflikt i och med att lösningen blir en kompromiss 

mellan de konkurrerande intressegrupperna. I en mening underkänns den 

erbjudna lärandeverksamheten, eftersom kompromissen är en förenkling av 

uppgiftens problematik och lösningen fungerar mer eller mindre som en 

övergripande förklaringsmodell som är applicerbar i alla sammanhang där 

naturplatser antingen kan delas upp, eller så byggs fabriken någon annanstans 

(jfr den fenomenografiska underkategorin – fördela). I detta fall möter 

Christoffer upp den föreslagna lösningen och lyfter en annan problematik 

genom att påtala att ett sådant förfarande kan leda till bostadsbrist i staden. 

Kompromissen förefaller därmed inte vara ett fungerande alternativ efter 

Christoffers inspel, eftersom lösningen kan skapa nya problem för andra 

grupper i staden. I och med att kompromissen som föreslagits problematiseras 

genom lärarens och elevers kontrasterande, accepterar eleverna att vidare 

utforska problemet. Detta är således ett exempel på när läraren tillsammans 

med eleverna upprätthåller lärandeverksamheten och tar sig förbi konflikten, 
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vilket möjliggör ett fortsatt utforskande av vad det kan innebära att hållbart 

samhällsplanera för bruket av en naturplats. 

Tecken på att innehållsliga motsättningar tar form som 

double-bind  

Inledningsvis i forskningslektioner 1-3 tog de innehållsliga motsättningarna 

ofta form som ett dilemma eller en konflikt vid utforskandet av problemet. I 

utdraget nedan från lektion 4 finns däremot tecken på att problemet framstår 

som mer komplext. I sekvensen diskuterar läraren och eleverna vem/vilka som 

är ’vinnare’ respektive ’förlorare’ om fabriken byggs på naturplatsen. I 

inledningen till forskningslektion 4 använde läraren två brev (jfr i 

metodkapitlet) för att ramma in ärendet.  

 

Efter att läraren tillsammans med eleverna fastslagit att de inkomna 

förslagen [breven] behöver undersökas, så går läraren vidare med att 

fråga eleverna hur barnen [som skrivit det ena brevet] skulle påverkas 

om fabriken byggdes. Ett par elever räcker upp händerna och vill svara. 

Maria uttrycker det som ”osociala, liksom när man är på den där 

mötesplatsen, då blir man social. Det kanske är några som sitter där och 

läser.” Läraren frågan eleverna om barnen blir som en slags förlorare. 

De nickar instämmande. Läraren skriver upp förlorare och därefter förs 

även två alternativ upp på tavlan. Det ena alternativet innebär att 

fabriken byggs och det andra att fabriken inte byggs. Läraren visar att 

det som behöver undersökas just nu är vad som händer om fabriken 

byggs och ringar in det alternativet. Därefter frågar läraren ”om det är 

någon som skulle vinna på…?”. Hon stannar i meningen och flera 

elever räcker upp handen ivriga att vilja fylla i. Elin tar till orda: ”Dom 

som har gått klart skolan som skulle få jobb” och Karl instämmer ”dom 

som är arbetslösa skulle kanske få jobb”, och Vilma menar ”att om man 

fått ett barn och varit mammaledig så kanske man behöver e tt jobb”. 

Efter att Maria fått ordet av läraren resonerar hon om vilka möjligheter 

ett fabriksbygge kan innebära för föräldrar som behöver byta arbete.  
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Läraren för upp begreppet vinnare på tavlan.  

 

Därefter ställer läraren frågan till eleverna: ”Vad skulle era 

barnbarnsbarn tycka om det då?” och syftar här på att fabriken skulle 

byggas. Flera elever räcker upp handen. Läraren hinner förtydliga vad 

hen menar och säger ”man måste tänka på att inte bara fatta beslut just 

nu, utan även hur det kommer vara om 10 eller 30 år. Vad skulle dom 

tycka?” 7-8 händer är uppe i luften. Kattis bjuds in till att svara ”just nu 

släpps det ut så mycket avgaser”. Hon avbryter sig men läraren vill 

gärna att hon fortsätter. Kattis ser en aningen förbryllad ut och utbrister 

till slut: ”Jag vet inte om det kommer bli värre eller bättre om 20, 10 år 

framåt. Om det blivit värre kan man inte bygga fler fabriker, det beror 

på vad de vill.” Läraren instämmer att det är en jätteviktig tanke. Jessica 

antyder att om naturplatsen försvinner kommer barn i framtiden inte 

”veta att det varit det där [naturplats] när träden är borta”. Lucas ställer 

sig också undrande till ”om barnbarnen, dom kanske skulle  vilja ha 

något ganska gammalt, så att de vet hur det ser ut, istället för fabriken”. 

Och när Petra får ordet påtalar hon att ”Fabriken kanske är jättepopulär 

nu men kanske inte om 20 år”. Läraren nickar och svarar: ”Då är frågan 

om det går att ställa om den här fabriken från en matfabrik till en 

klädfabrik eller nått sånt” 

 

Inledningsvis i denna sekvens introduceras benämningen ”förlorare” av 

läraren, och underbyggs av eleverna genom deras resonemang om 

konsekvenser för barnen. Vinnare etableras också på ett liknande sätt när 

eleverna kopplar ihop vilka som skulle kunna vara vinnare på att fabriken 

byggs. Flertalet elever talar om barnen och arbetslösa i vi-form och syftar på 

grupper i staden och inte enbart på enskilda individer eller utifrån vad de själva 

önskar. Eleverna diskuterar mer varandras yttranden, snarare än att det 

nödvändigtvis handlar om att addera, eller uttrycka, en egen åsikt. 

Konkretiseringen av olika aktörer som vinnare eller förlorare synliggör 

därmed motsättningarna mellan ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter 
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i ett samhälle när en naturplats ska planeras. Läraren försöker i denna sekvens 

säkerställa att eleverna har tillgång till några av de redskap (vinnare/förlorare) 

som de kommer att behöva när modellen sedan ska tas i bruk. När läraren 

därefter inför tidsperspektivet inser framför allt Kattis att hon inte vet hur det 

kommer att bli om fabriksbygget tar vid. Det är inte lätt att veta vad barnen i 

framtiden önskar sig; Vad behöver egentligen människorna då? 

Tidsdimensionen, eller generationsperspektivet, som ett ytterligare redskap, 

ger därmed uttryck för problemets karaktär, dess komplexitet.  

 

Motsättningen som tar form i sekvensen, som återges ovan, kan förstås som 

en double-bind. Detta skiljer sig från ett dilemma och en konflikt genom att 

eleverna nu tydligare utsätts för villkor som mer eller mindre upplevs 

besvärliga att lösa. Eleverna verkar inte tvivla på att det är ett problem och 

finner inte med nödvändighet att en kompromiss kan lösa situationen. För 

eleverna framstår istället fabriksbygget som både bra och dåligt – det tycks 

bero på viket perspektiv man tar (arbetslösa – djur/natur – barnen), och hur 

naturplatsen påverkas över tid av beslut som tas idag. Eleverna ger i viss mån 

uttryck för att de inte har en känd lösning på problemet och hur man än handlar 

så finns en risk att det blir fel. Detta genererar viss oro och fler elever vill bidra 

med sina funderingar kring naturplatsen. I den meningen börjar problemet ta 

form som ett komplext problem och en lärandeverksamhet kommer igång.  

En lärandeverksamhet är inledningsvis sårbar 

Under mer eller mindre hela upptakten av de inledande lektionerna är 

eleverna intresserade av att argumentera för att underkänna problemet. 

I dessa fall riskerar den erbjudna lärarverksamheten, som syftar till att 

skapa förutsättningar för att förstå komplexiteten i problemet, att mer 

eller mindre förkastas. För läraren är det därmed en utmanande uppgift 

att skapa en lärandeverksamhet och resultatet har didaktiska 

implikationer. En problematik som föreligger är framför allt när 
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underliggande motsättning uppfattas som ett val mellan ett utnyttjande 

eller att avstå från förändring. Vid ett sådant val verkar det självklart för 

eleverna att avstå större förändringar av en naturplats. Detta innebär att 

eleverna inte ges förutsättningar att vidare utforska problematiken och 

exempelvis urskilja vad ett villkorat nyttjande kan innebära. När 

motsättningarna manifesterar sig som dilemman eller konflikter skapas 

således inte ett behov hos eleverna att vidare utforska problemet, eller 

kliva in i det som praktiken gäller. Men som även visats ovan kan 

innehållsliga motsättningar initialt fungera som en motor som leder till 

att en problematik identifieras som stegvis vecklar ut sig. Det är framför 

allt när problemet manifesterar sig som en double-bind som problemets 

komplexitet framträder tydligare för eleverna. En double-bind synliggör 

historiska motsättningar, till exempel de intressekonflikter som kan 

relateras till olika ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv över 

tid, som finns i en verksamhet som sysslar med samhällsplanering. I en 

sådan situation finns det ett behov av att träda in i ett analytiskt arbete 

och utforska konsekvenser utifrån olika perspektiv, snarare än att 

kategoriskt fokusera konsekvenser utifrån ett perspektiv.  

 

I nästa avsnitt presenteras hur de innehållsliga motsättningarna tar form i ett 

gemensamt arbete med lärandemodeller.  

Lärandemodeller 

När innehållsliga motsättningar i ett gemensamt arbete tar form som ett 

dilemma eller en konflikt, följer som synes ovan att det erbjudna problemet 

antingen betvivlas, att det reproduceras, eller att motstånd ofta uppstår med 

följden att problemet uppfattas lösbart genom en kombination av olika 

konkurrerande motsatspoler, eller att man kan rösta om saken. Detta skapar 

med andra ord inte förutsättningar för eleverna att identifiera problemets 
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karaktär eller dess komplexitet. Det skapar heller inte förutsättningar för 

eleverna att diskutera lösningar utifrån det specifika i den kunskapspraktik 

eller verksamhet som de befinner sig i, vilket kan förhindra att en 

lärandeverksamhet upprättas. I en sådan situation uppfattar inte eleverna med 

nödvändighet lärandemodellen som ett redskap som avser att sortera och 

fördjupa lärandeobjektet, eftersom ett behov inte har utvecklats hos eleverna. 

Introducerandet av en modell i ett sådant sammanhang riskerar alltså att få 

karaktären av en undervisningshandling, driven av lärarens mål, snarare än att 

eleverna ser poängen med en modell för vidare analys.  

Potentialen i motsättningen mellan djur/natur och ekonomi 

Det föreföll alltså problematiskt för forskargruppen att väcka ett behov hos 

eleverna att vidare utforska problemet med en modell. Det är dock viktigt att 

poängtera att beroende på hur dilemman och konflikter hanteras i gruppen 

(främst av läraren) kan lärandeverksamheten antingen upprätthållas, eller 

övergå till att bli ett lärardrivet initiativ. Det innebär att även om 

motsättningen initialt i lektionen inte tar form som exempelvis en double-bind 

kan arbetet med modellen vara stödjande för att successivt åstadkomma att en 

double-bind sker. I exempelvis forskningslektion 1, som har berörts ovan, 

finns en intressant diskussion som kan kopplas till hur innehållsliga 

motsättningar inom det ekonomiska perspektivet, som berör konkurrens, 

fördjupas när eleverna blir drivande mot att utforska detta med hjälp av 

modellen (se figur 8 nedan). Samtidigt uppstod en problematik när det 

ekonomiska perspektivet mötte det ekologiska perspektivet. Då riskerade de 

innehållsliga motsättningarna att ta form som ett dilemma, eller en konflikt, 

trots att möjligheter till en fördjupad förståelse av det ekonomiska perspektivet 

hade genererats i undervisningen. Därmed riskerade också den primära 

motsättningen, det vill säga lärandeverksamheten, att övergå i en 

undervisningsverksamhet. Nedan presenteras först ett längre utdrag från 

forskningslektion 1 som belyser problematiken, vilket följs av exempel på 
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undervisningshandlingar med lärandemodellen som kan begränsa 

lärandeverksamheten. Därefter lyfts hur forskargruppen finner en tänkbar 

lösning på problematiken.  

Återkommande problematik i forskningslektioner 

I forskningslektion 1-4 användes i princip samma modell i det gemensamma 

utforskande arbetet som skedde mellan lärare och elever, men med undantaget 

att ordet ”50 år” byttes ut till ”sedan” i forskningslektion 4. Skälet till detta 

var att forskargruppen upplevde att eleverna fastnade i att fokusera på just 50 

år, snarare än att förhålla sig till tidsperspektivet mer dynamiskt.  

 

Figur 8.  
 

Modell över vinnare och förlorare nu och om 50 år om en fabrik byggs. 

 

Vi bygger fabriken  Vinnare om 50 år Förlorare om 50 år 

Vinnare nu 
 

  

Förlorare nu 
 

  

 

Sekvensen nedan kommer från forskningslektion 1. Lärare och elever 

resonerar i helklass med utgångspunkt i modellen efter att eleverna först 

prövat att resonera kring problemet i mindre grupper.  

 

En av grupperna är ivriga att få redovisa vad de har kommit fram 

till. Oskar inleder med att säga: ”Cornflakes, det är ju bra med  

cornflakesfabrik för det är väldigt populärt. Många kommer att 

få jobb och ekonomin kommer att gå bra. Men de är förlorare om 

50 år för så, det var inte så lätt att komma fram till det, vad som 

händer om 50 år. Men vi trodde att det eventuellt kommer att 

finnas en ny frukosträtt som man tycker mer om. Och då kommer 

ju Cornflakes bli utklassade. Om det inte är så att de tillverkar 
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cornflakes i olika former, färger och tillbehör.” Läraren frågar 

därefter om det är möjligt för fabriken att tillverka fler saker än 

cornflakes. Oskar är ivrig att replikera och menar ”Äh, ja då 

skulle de ju kunna byta till den maträtten som är populär.”  De 

andra eleverna i klassen tycks följa diskussionen med intresse 

och läraren frågar ”Ok, skulle staden, alltså vi då, fortfarande 

vara förlorare om 50 år?” Läraren pekar på modellen på tavlan 

och undrar var Oskar och hans grupp skulle vilja placera staden.  

 

Modellen utgör utgångspunkten för diskussionen och läraren återkommer till 

den vid flera tillfällen och frågar var eleverna vill placera staden i modellen, 

samt ber om en motivering till deras val. I detta fall ställer sig läraren frågande 

till var staden ska placeras i modellen, eftersom Oskar tycks göra anspråk på 

mer än en ruta. Lärarens inspel genererar en diskussion med Oskar och skapar 

förutsättningar för eleverna att utforska modellens begreppsliga relationer. 

Det handlar därmed inte om att fylla i en ruta som läraren pekar på, utan 

snarare hur staden kan placeras i förhållande till Oskars resonemang. 

Modellens begreppsliga relationer utforskas och konkretiseras därmed genom 

detta förfarande. Det innebär att olika konsekvenser synliggörs för staden 

avseende vinnare och förlorare. I den meningen får modellen karaktären av en 

lärandemodell och tillsammans med läraren utforskar och prövar eleverna 

modellen för att synliggöra och fixera relationerna i modellen. Ett annat sätt 

att uttrycka detta på är att eleverna prövar giltigheten i sitt resonemang med 

utgångspunkt i modellens olika rutor. Kan exempelvis staden placeras i den 

rutan, vad innebär det? Vad innebär det om staden placeras i en annan ruta? 

Flera av grupperna i klassrummet är överens om att det kan vara bra att bygga 

fabriken för att människor i staden kan få arbete. Staden är därmed vinnare i 

det korta perspektivet. Men på lång sikt lyfter eleverna också en oro; om man 

bygger i onödan, vad händer då med naturplatsen?  
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Läraren tar fram en grön whiteboard-penna som representerar Oskars 

grupp och uttrycker: ”… ni kom fram till att ni tyckte att staden var 

vinnare just nu, att det gav jobb och var bra för ekonomin.” Oskar 

instämmer och tillägger att om fabriken bara tillverkar Cornflakes  

kommer de vara förlorare om 50 år. Men om de kan utveckla sina 

produkter så kan de vara vinnare om 50 år. Läraren svarar: ”Om det går 

dåligt för fabriken om 50 år då skulle staden förlora på det. Men om det 

skulle visa sig att fabriken skulle lyckas om 50 år, då skulle det hamna 

här”. Läraren pekar på en av rutorna i modellen och sedan på den andra 

rutan. Oskar, Charlie och Tim nickar instämmande. Läraren konstaterar 

därefter att Oskars grupp får stå på två ställen i modellen. När läraren  

skriver i rutorna så vill Gitana in i diskussionen. Hon menar ”… att om 

dom stänger fabriken kommer mat från andra länder, och vad händer 

om fabriken blir omodern, det funkar nu, men om 50 år, nej det kommer 

rasa om 40 eller 30 år, då kommer det ändå inte fungera”. Oskar vill 

återigen in i diskussionen och släpps in av läraren. ”Gitana, Sverige är 

ju ett land där det är väldigt bra ställt när det gäller resurser. Och då så 

kommer ju fabriken att tjäna mycket, det är ju inte allting som går till 

lön. Fabriken kommer inte att rasa om man håller den, underhåller den 

och man förstärker och reparerar så kommer den klara sig i 50 år. 

”Läraren lägger sig i och menar att Gitana nog tänkte på att fabriken  

kan få svårt att överleva om andra tillverkar bättre saker. Oskar menar 

återigen att det beror på om fabriken kan möta utmaningarna. I 

klassrummet är det nu fler elever som vill in i diskussionen. Charlie får 

ordet av läraren och menar att: ”det är bra att bygga lite , för många får 

jobb och det är så du hittar jobb nu förtiden. Och om ingen vill kö pa 

Cornflakes längre får vi riva fabriken och bygga hus. Det är också något 

dåligt det också. Många har svårt att flytta hemifrån, någonstans att bo 

på.” Läraren frågar om Charlie menar att om det skulle gå dåligt för 

fabriken så skulle man ändå kunna använda marken till att bygga 

bostäder. Charlie nickar instämmande.  
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I utsagorna ovan har modellen skapat förutsättningar för att synliggöra 

motsättningen mellan att utnyttja och nyttja ett naturområde villkorat. 

Används naturområdet i onödan, eller är det rimligt att personerna som driver 

fabriken kan ställa om sin produktion, förnya maskiner och möta nya 

utmaningar, och då snarare framstå som en aktör som villkorar nyttjandet av 

platsen på ett klokt sätt? När de begreppsliga relationerna mellan vinnare och 

förlorare konkretiseras genom tidsaspekten blir det möjligt för eleverna att 

argumentera för och emot huruvida fabriksbygget är ett villkorligt nyttjande 

eller utnyttjande av platsen. Därmed skapas förutsättningar för eleverna att 

urskilja ett kunskapsinnehåll som kan kopplas till den kritiska aspekten; vad 

det kan innebära att avstå förändring av en naturplats för ett samhälle. Den 

innehållsliga motsättningen som mer precist driver fram utforskandet av 

företagets möjligheter att överleva är konkurrensen på marknaden, och genom 

detta konkretiseras mer specifikt för eleverna vilka hinder det kan finnas för 

fabriken att klara sig under en längre tidsperiod. I utsagorna har i huvudsak 

eleverna varit sökande mot att utforska det långsiktiga perspektivet.  

Kortsiktigt är flertalet av dem överens om att staden är vinnare i och med att 

fabriken genererar nya arbeten. Alla elever är dock inte överens om detta.  

 

Läraren tecknar att det är nästa grupps tur att berätta vad de har kommit  

fram till. Josefin tar ordet: ”Men vi tänkte att det var dåligt. För att, 

staden är vinnare ju nu men det gör inte djuren och djuren är också en 

del av staden. Dom har, och dom har lika mycket rätt att leva.” Läraren  

vänder sig mot tavlan och säger: ”Då skulle ni vilja ha staden här”. Hen 

pekar på rutan som innehåller den begreppsliga relationen ’förlorare 

nu/förlorare om 50 år’. Lisa som är i samma grupp instämmer: ”Ja, 

varför kunde man inte bygga ett ställe där djuren kunde vara istället för 

den fabriken?”. Läraren svarar snabbt, ”En djurinhägnad!” Därefter 

följer ett mummel där en del elever vänder sig mot varandra och pratar. 

Läraren frågar därefter vilken färg på pennan gruppen vill ha som ska 

representera deras tankar i modellen. Sedan vänder sig läraren till nästa 
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grupp och frågar vad de har kommit fram till, och mumlet tystnar i 

klassen. 

 

I denna sekvens synliggörs ytterligare ett perspektiv i samhällsplanering – det 

ekologiska – i och med att Josefin och Lisa inkluderar djuren. De uppfattar att 

även djur bör inkluderas i planeringen. Detta innebär att staden enligt Josefin 

och Lisa kan vara både förlorare nu och i framtiden om fabriken byggs på 

naturplatsen. Läraren föreslår en lösning, vilket sätter igång ett mummel i 

klassen, men läraren följer inte upp det, utan går vidare. När miljöperspektivet 

konkretiseras genom modellen ställs återigen frågan om det bästa alternativet 

är att avstå från förändring av platsen, och snarare låta djuren och människan 

nyttja platsen som den är. Den erbjudna lärandeverksamheten som syftar till 

att utforska vad det kan innebära att samhällsplanera för ett naturområde 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv riskerar därmed att underkännas på nytt.  

Eleverna som höll fast vid djuren tvivlade på att arbetstillfällen och djur kunde 

ställas mot varandra. Om naturområdet togs i anspråk med ett sådant val i 

åtanke föreföll det snarare vara ett utnyttjande, och därför var att avstå att 

föredra som ett bättre alternativ. En viss frustration kunde också observeras 

hos vissa elever, att det inte verkade finnas någon lösning på motsättningen 

mellan ekonomi och djur/natur.  

Undervisningshandlingar som hindrar en lärandeverksamhet  

Utöver den problematik som beskrivs ovan fanns det även specifika 

undervisningshandlingar med lärandemodellen som resulterade i att den 

primära motsättningen tog form som en undervisningsverksamhet, det vill 

säga försvårade upprätthållandet av en lärandeverksamhet där elevernas agens 

säkerställdes. Sådana exempel fanns det i alla forskningslektioner. Nedan 

följer två exempel från forskningslektion 4 och 5 där lärandeverksamheten 

begränsades av lärarens ingripande. I båda exemplen är utgångspunkten för 

samtalet den modell som har etablerats på tavlan.  
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Läraren pekar på modellen på tavlan samtidigt som hen vill ta upp en 

tidigare tråd med Maria ”finns det fler argument som vi skulle kunna 

resonera in i vår tabell, jag tänker på miljön som du förklarade så himla 

tydligt. Tänkte du så att vi inte borde bygga fabriken för staden skulle 

vara förlorare nu och om 30 år, för miljöns skull?” Maria ser något 

förvånad ut och svarar: ”Jag tänkte mest lite längre fram.” Läraren  

pekar på rutan förlorare sen/vinnare nu och svarar att ”staden skulle 

förlora för att vi förstör vår miljö.” Maria protesterar och svarar ”Det 

vet jag inte!” Läraren svarar i sin tur ”Nä, det vet ju ingen av oss, vi 

måste pröva och spekulera och tänka och så där.” Läraren pekar sedan 

på en annan ruta i tabellen, ’förlorare sedan/förlorare nu’, och frågar 

”… om staden är förlorare nu för att själva miljön förstörs men i 

framtiden förstörs av gaserna? Eller hur tycker ni?” Det blir tyst i 

klassen. Läraren vänder sig strax därefter om och skriver i en av 

modellens rutor [förlorare nu/förlorare sedan] att staden är förlorare nu 

för att naturen förstörs och i ett längre perspektiv att avgaser har släppts 

ut. Eleverna sitter tysta och följer vad läraren gör. När hen skrivit klart  

frågar hen en elev som räcker upp handen ”Vad tänker du nu?” och 

samtalet byter riktning.  

 

I utsagan ovan använder sig läraren av modellen i syfte att fånga elevernas 

tidigare funderingar kring konsekvenser av ett fabriksbygge. Läraren strävar 

efter att sortera tankegångarna med hjälp av modellen, men tillåter inte Maria 

i sig att resonera om hur hennes tanke kan konkretiseras i modellen, utan gör 

det snarare i hennes ställe. Maria verkar inte riktigt vara med på noterna och 

protesterar. Därefter pekar läraren på en ny ruta och resonerar kring vad som 

kan stå i den för att sedan fråga vad eleverna tycker om det. Läraren får inget 

gensvar, utan sammanfattar till slut i deras ställe vad som ska skrivas i 

modellens begreppsliga relationer. Eleverna tystnar och väntar på vad som 

kommer ske härnäst, snarare än att de börjar utforska komplexiteten rörande 
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hållbar samhällsplanering genom att ställa nya frågor med utgångspunkt i 

modellen som för diskussionen framåt.  

 

Nedanstående sekvens är från forskningslektion 5 och är ytterligare ett 

exempel på när elevernas möjligheter att driva lärandeverksamheten 

begränsas. Johan för på tal ett intressant perspektiv som läraren inledningsvis 

öppnar upp för, men som till slut stannar av. 

 

Läraren pekar på modellen som håller på att ta form på tavlan och  

frågar ”… det är bra att man kan få jobb, men finns det någonting mer 

som är positivt då om vi bygger en fabrik?”. Johan räcker upp handen 

och läraren bjuder in honom. ”Det beror på vad man bygger i fabriken, 

eller gör i fabriken.” Läraren blir nyfiken och några elever vänder sig 

om mot Johan. ”Fortsätt vad tänker du?” frågar läraren. Johan menar 

att ”om det är mat eller någonting som är bättre för oss.” Läraren  

replikerar: ”någonting som vi skulle må bra av, då skulle fabriken vara 

lite bättre. Vad skulle vara mindre bra om fabriken gjorde då?” Några 

elever räcker upp handen. Johan nämner då ”kanske sådana saker som 

miljön blir dåligare av.” Läraren nickar instämmande och 

sammanfattar: ”Själva det som den tillverkar skulle kunna skräpa ner 

miljön, produkterna kan vara dåliga. Eller produkterna kan vara bra 

för miljön. Det vet vi inte, nej! Om det är produkter som går att 

återvinna som inte sliter på våran miljö, men om det kanske är 

plastleksaker eller nånting som vi slänger i naturen så är det … 

Intressant tanke.” Därefter följer tystnad och ingen elev räcker upp 

handen. Läraren frågar om det finns fler positiva saker för staden och 

släpper in en annan elev som tar upp ett annat innehåll. 

 

När läraren initialt undrar vilka positiva effekter fabriksbygget kan ha för 

staden finner Johan att det beror på vad fabriken kommer att tillverka. 

Lärarens erbjudande möjliggör här för en fortsatt lärandeverksamhet när hen 

ber Johan utveckla sitt resonemang om vilka produkter som förefaller 
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fördelaktiga att tillverka och sedan ställer frågan vilka produkter som inte är 

fördelaktiga. Fler elever än Johan verkar vilja delta genom att de räcker upp 

handen. Därefter sammanfattar läraren själv för- respektive nackdelar med 

produkterna och eleverna tystnar och tar ner sina händer. Elevens inspel 

skapar en potential för att konkretisera en innehållslig motsättning mellan 

vilka produkter som kan vara lämpliga och inte lämpliga att tillverka i 

företaget. Lärarens sammanfattning bryter dock av lärandeverksamheten, och 

eleverna utforskar inte vidare vilka produkter som kan anses vara miljövänliga 

och varför inte alla produkter är miljövänliga.  

 

I sekvenserna ovan innebär lärarens inspel att lärandeverksamheten avstannar. 

När läraren sammanfattar eller resonerar i elevernas ställe uppfattar eleverna 

inte med nödvändighet modellens begreppsliga relationer. Det blir snarare 

lärarens verksamhet att konkretisera rutorna med illustrativa exempel från 

eleverna. Eleverna är i en mening deltagande genom att de föreslår 

konkretiseringar, men när läraren visar antingen var elevens resonemang kan 

placeras i modellen, eller övergår till att resonera i elevernas ställe riskerar 

eleverna att falla ur verksamheten, eller lärandeverksamheten upphör. Det 

innebär att det teoretiska arbetet i form av analys, prövande och omprövande, 

ges inte förutsättningar att ta vid i och med att eleverna inte ges möjlighet att 

upptäcka relationerna mellan begreppen/redskapen i modellen, och möjliga 

double-binds. Läraren gör så att säga arbetet åt dem. Eleverna blir inte 

drivande mot ett analytiskt arbete, utan riskerar att hamna i en situation där de 

snarare ger exempel utifrån lärarens frågor vad som ska stå i rutorna, framför 

att utforska en verksamhet som avser att samhällsplanera med hjälp av modell.  

Det abstrakta, den generella princip som modellens begreppsliga relationer 

utgör, kopplas inte ihop med konkretiseringarna som sker i modellen. Detta 

blev synligt när eleverna prövade modellen på egen hand i mindre grupper på 

en annan uppgift under lektionen. Det förekom att eleverna uppfattade att de 

enbart skulle placera staden i någon av modellens rutor som då ofta stämde 
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överens med deras egen uppfattning. Modellen utgjorde i detta läge inte en 

lärandemodell. Den användes därmed inte till att utforska vad det kan innebära 

att samhällsplanera för ett naturområde där olika perspektiv som rymmer 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter inkluderas, vilket var tanken 

med uppgiften eleverna ställdes inför.  

Ett möjligt kliv in i verksamheten 

När väl modellen prövats i forskningslektion 1, 2 och 3 och dess begreppsliga 

relationer konkretiserats, kvarstod ofta motsättningen mellan huruvida 

fabriksbygget var ett utnyttjande av naturen eller ett villkorat nyttjande för 

samhället och naturen. När de ekonomiska och ekologiska perspektiven 

möttes, öppnade detta inte upp för att utforska eventuellt hållbara lösningar 

och eleverna föll därför ofta tillbaka till att argumentera utifrån egna 

ståndpunkter, vilka ofta bottnade i ett djur- och naturperspektiv. Detta 

perspektiv (främst djuren) vägde betydligt tyngre än ett samhälleligt behov, 

även om eleverna också insåg att det fanns nackdelar med att avstå från 

förändring av platsen utifrån olika gruppers intressen och behov. I en mening 

övergavs eleverna i en situation som kan förstås utifrån att de befann sig i en 

konflikt eller i ett dilemma, och fick inte möjlighet att vidare utforska vad ett 

hållbart alternativ kan innebära. Inför forskningslektion 4 fann forskargruppen 

ett sätt att hantera denna problematik där modellen fick en vidare funktion.  

Detta innebar att det inte enbart handlade om att synliggöra innehållsliga 

motsättningar mellan olika perspektiv, utan även möjliggöra för en diskussion 

kring hur motsättningarna skulle kunna överbryggas. Nedan belyser jag först 

kortfattat hur modellen användes för att konkretisera motsättningar i 

forskningslektion 4, för att därefter belysa hur modellen togs i bruk för en 

vidare funktion.  
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Lärandemodellen i forskningslektion 4 

I modellen nedan (figur 9) följer ett exempel på hur modellens begreppsliga 

relationer konkretiserades i forskningslektion 4. En skillnad mot tidigare 

forskningslektioner var att de olika resonemangen som fördes i relation till 

paren vinnare/förlorare och nu/sedan sammanfattades i modellens rutor. 

Forskargruppen ansåg att det inte blev tydligt för eleverna om staden enbart 

skrevs i rutorna, trots att resonemanget hade föregåtts av varför staden befann 

sig i någon av modellens rutor. De utökade anteckningarna avsåg alltså att 

underlätta och fungera som en påminnelse om vad som framkommit i den 

gemensamma diskussionen och behövdes av tid- och utrymmesskäl hållas 

kort. 

 

I modellen (figur 9) drar framför allt läraren, men i viss mån även 

eleverna, nytta av de innehållsliga motsättningar som finns inbyggda i 

modellen och därmed på vilket sätt aktörer i staden är vinnare eller 

förlorare i förhållande till den temporala aspekten. Utdraget nedan är ett 

exempel på när Billy tillsammans med läraren resonerar om 

problematiken med att bygga en fabrik på naturområdet (något som 

eleverna ofta återkom till), vilket avser anteckning: ”Staden förlorare 

nu och framöver p.g.a. utsläpp” i figur 9. 

 
Billy: Jag tycker att vi inte ska, man förlorar inte bara på själva fabriken , 

sen ska alla åka dit varje dag. Den ligger en bit från staden.  

Lärare: Det som var bra med vår naturplats här är att den inte ligger så 

långt från staden. Det är väldigt nära till jobbet om vi skulle bygga där. 

Men hur vill du placera din tanke? 

Billy: Om man åker kort så blir det inte så mycket avgaser, men om 

man åker ett år då blir det plötsligt 4 km, man ska ju fram och tillbaks  

4 x 365 dagar då blir det plötsligt väldigt mycket avgaser.  
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Figur 9  
 

Lärarens och elevernas anteckningar i modellen utifrån deras diskussion 
under forskningslektion 4. 
 

Vi bygger fabriken Vinnare sedan Förlorare sedan 

Vinnare nu *A 

 

Staden vinnare nu för 

att arbetslösa får jobb 

(ekonomi)**. 

 

*B 

 

Staden vinnare nu p.g.a. alla jobben, 

förlorare sedan om fabriken går i 

konkurs (ekonomi). 

 

Staden tjänar pengar genom att hugga 

ner träd, men sedan är miljön förstörd 

(ekonomi/ekologi). 

 

Staden vinner på att nån som är 50 år 

får jobb, förlorare för barnbarnen inte 

har natur (att vara i med t.ex. sin 

morfar) (ekonomi/ekologi). 

 Förlorare nu *C 

 

Staden. barnen får jobb 

när de blir vuxna, 

barnen förlorar när de 

inte får behålla sin 

naturlekplats. 

(ekonomi/sociala) 

 

Staden. barnen förlorar 

naturplatsen men 

vinner om föräldrarna 

får bättre ekonomi. 

(sociala/ekonomi) 

*D 

 

Staden förlorar miljö/natur nu och den 

förstörs för all framtid  

(ekologi) 

 

Staden förlorare för det bli så få jobb så 

de får inga jobb nu eller sedan. 

(ekonomi) 

 

Staden förlorare nu och framöver p.g.a. 

utsläpp (ekologi) 

 

Staden förlorare barnen leker inne och 

föräldrarna mår dåligt av det. (sociala) 

 

Staden Naturen förändras nu och alltid 

(ekologi) 

* Anteckningarna i rutorna skrevs upp av läraren i samråd med eleverna under 

lektionen 

** Begrepp inom parantes  som ekologi, ekonomi och sociala, är utsatta i efterhand 

för att belysa vilket perspektiv som avses. 
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Lärare: Och alla kanske åker egen bil.  

Billy: Då blir det väldigt mycket avgaser och staden blir förlorare nu 

och sen.  

Lärare: Så du tycker, om vi bygger fabriken så är staden både förlorare 

nu och i all framtid, det blir flera korta resor och mer utsläpp, uppfattar 

jag dig rätt? 

Billy nickar.  

 

Billy använder modellen som utgångspunkt för sitt resonemang. Han 

utforskar, med stöd av läraren, på vilket sätt staden kan vara förlorare 

på lång respektive kort sikt om fabriken byggs. Det sker genom att en 

motsättning konkretiseras som berör utsläpp. Både han och läraren 

konstaterar att vid ökad bilåkning släpps mer avgaser ut i atmosfären, 

vilket kan utgöra ett hot mot både natur och samhälle. På ett liknande 

sätt blev modellens begreppsliga relationer, i figur 9, konkretiserade 

och kunde kopplas till ekonomiska, ekologiska och sociala 

konsekvenser för olika grupper i staden. 

 

I huvudsak var det läraren som iscensatte arbetet med att konkretisera 

de olika rutorna i modellen med hjälp av eleverna genom att ställa 

frågor och peka på modellen. Men det visade sig också att de 

begreppsliga relationerna i modellen även möjliggjorde för eleverna att 

själva bli initiativtagare till att utforska motsättningarna. 

 

Efter att några andra elever fått ordet och resonerar på ett liknande sätt 

som föregående elever får Frida ordet: ”Jag tänker inte just på den [C] 

utan den andra [B]. Barnen dom vill ju ha kvar sin plats, men positiva 

saken för dom kan vara att om deras föräldrar har dålig ekonomi, och 

inte har ett bra jobb då är det bättre för dom att jobba där.” Läraren  
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bekräftar och skriver upp Fridas resonemang i ruta B. Ytterligare ett par 

elever räcker upp händerna och vill in i diskussionen.  

  

Ovan skiftar Frida fokus med hjälp av modellens rutor. Hon konstaterar att 

staden också kan bli förlorare nu respektive vinnare på lång sikt genom att 

konkretisera vad det kan innebära att bygga fabriken för barn och föräldrar i 

den begreppsliga relationen [B] som hon pekar på. I och med att konsekvenser 

utifrån olika perspektiv blir synliggjorda i modellen, skapas förutsättningar för 

att kunna överväga beslut utifrån olika samhällsaktörer. Detta är något läraren 

strävar efter att åstadkomma genom att poängtera att det är hur olika 

samhällsaktörer påverkas som måste utforskas när en naturplats ska planeras 

innan ett röstningsförfarande kan inledas.  

Ett utvidgat arbete – att ställa krav och villkor 

Inför forskningslektion 4 och 5 upptäckte forskargruppen hur modellen kunde 

användas till ett utvidgat arbete av lärare och elever för att diskutera möjliga 

lösningar av den innehållsliga motsättningen mellan ekonomiska och 

ekologiska aspekter, och därmed avhjälpa den tidigare nämnda problematiken 

med att lärandeverksamheten tenderade att avstanna när dessa perspektiv 

kontrasterades. Detta medförde även att förutsättningar skapades för eleverna 

att erfara den kritiska aspekten att villkora eller ställa rimliga krav på 

fabriksbygget. Nedan följer utdrag ur forskningslektion 4 som belyser detta. 

 

Läraren ställer sig bredvid modellen [fyrfältaren] vid tavlan och 

vänder sig till klassen. Hen påtalar att det är viktigt att undersöka olika 

alternativ och att det tar tid: ”Vi måste ge utrymme för att säga vad vi 

tycker”. Läraren pekar mot modellen och tecknar mot den högra 

kolumnen och säger: ”Då tänker jag att det vore väldigt synd om de 

här människorna som både är förlorare nu och förlorare för all 

framtid”. Finns det något vi kan göra så att de känner sig som vinnare 

nu eller åtminstone vinnare sedan, kanske inte nu? Kan vi erbjuda 

dom nått eller prata med Lena som vill bygga fabriken och säga, du 
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får bygga fabriken men då måste det vara så här och så här?” Läraren  

tecknar mot den högra kolumnen igen och tillägger: ”Det är så många 

som känner sig som förlorare, det står så många i den här rutan .” 

Läraren pekar på ruta D och kolumnen B+D. Flera elever tittar mot 

tavlan och tycks fundera. Nils föreslår efter ett tag att man kan bygga 

fabriken lite längre bort, och pekar mot naturplatsen som fortfarande 

visas på smartboarden. Läraren svara då att: ”Problemet med det är att 

just, det är en stor naturplats som du säger, problemet med det är att 

närmast staden är hit, det finns så här vattenledningar och avloppsrör 

framdragna hit, så skulle vi bygga fabriken här borta måste vi gräva 

avloppsledningar och vattenledningar ända dit bort. Allt sådant finns 

ganska nära staden. Så det blir ett litet problem.” 

 

Syftet med modellen var att skapa förutsättningar för att identifiera en 

hållbarhetsproblematik och hur en sådan problematik skulle kunna lösas. Vad 

gör man åt de grupper som är förlorare av ett beslut i det långa loppet? Läraren 

pekar på den högra kolumnen, där motsättningar mellan olika samhällsaktörer 

som vinnare eller förlorare i ett tidsperspektiv konkretiserats genom modellen 

(i forskningslektion fyra). Detta skapar förutsättningar för diskussion kring 

rimliga lösningar för de grupper som är tänkbara förlorare vid 

samhällsplanering. I utdraget ovan föreslås inledningsvis en vanlig lösning av 

eleverna, nämligen att fabriken får byggas någon annanstans för att undvika 

att någon blir förlorare på lång sikt. Det är ”bara” att flytta fabriken tills man 

hittar en plats som fungerar. Detta skulle lösa problemet med barnens och 

djurens behov, men lösningen är problematiskt ur andra aspekter. 

Motsättningen förefaller alltså manifestera sig som en konflikt och eleverna 

blir med andra ord sökande efter en kompromiss mellan att bygga fabriken 

och bevara naturplatsen. Här riskerar det nya erbjudandet, som avser att 

utforska hur den långsiktiga problematiken kan lösas i ett 

hållbarhetsperspektiv, att avvisas av eleverna. Läraren hanterar detta genom 

att poängtera svårigheten med att genomföra något sådant på grund av att 
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vatten- och avloppsrör redan är dragna till den specifika platsen. Läraren visar 

alltså att en sådan lösning är problematisk ur samhällssynpunkt, genom att 

precisera vad den kan innebära. Därmed skapas förutsättningar för eleverna 

att vidare utforska vad det kan betyda att nyttja naturplatsen vid 

samhällsplanering. 

 

Därefter följer en sekvens som inte renderar några förslag från 

eleverna. De iakttar modellen men problemet tycks inte gå att lösa för 

dem. Läraren ger då ett eget förslag, som en ledtråd, ”… att om man 

t.ex. bygger en cykelbana, som Billy tidigare föreslagit, så kan man ta 

sig runt fabriken till ett annat naturområde och leka där.” Några elever 

hakar på lärarens förslag och föreslår ”högre kanter på cykelbanan, 

det är viktigt så att bilarna inte kör på barnen”. Läraren frågar om 

”någon blir vinnare på det här?” Frida lägger till: ”Om jag var barn så 

skulle jag tycka att det var en bra idé, för att inte då förstöra helt för 

barnen.” En del av eleverna nickar instämmande. Läraren ställer sig 

därefter undrande till om Lena [företagsledaren] skulle kunna hjälpa 

till genom att vi ställer villkor på henne. Petra föreslår omgående att 

”Om man ska bygga fabriken där så kan man bygga en bänk som man 

kan sitta på, eller ställa dit en gungställning”. Lisa finner att det skulle 

vara bra om en lekplats byggdes vid fabriken, då kan föräldrarna få 

möjlighet att arbeta i fabriken, och barnen ha någonstans att vara. 

Läraren släpper in Petra i diskussionen som föreslår ”att det byggs 

övergångsställen så barnen kan ta sig över [vägen] säkert”. Slutligen  

sammanfattar läraren elevernas förslag och menar att det går att ställa 

villkor på företagsledaren Lena och vi i staden, hon och vi, kan vara 

med och kompensera.  

 

När eleverna inser att de inte har sätt att lösa den uppkomna situationen på så 

tystnar de. Situationen förefaller omöjlig att lösa. Den double-bind som 

initierats när problemet tog form i inledningen till forskningslektion fyra har 

fortfarande inte fått en lösning. Det går inte per automatik att kompromissa 
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sig ur situationen, eller bygga fabriken någon annanstans, eller rent av att 

strunta i djur och natur. Det krävs fortfarande något annat, något kvalitativt 

nytt, att villkora för hållbar utveckling. Genom lärarens inspel blir eleverna 

medvetna om vad det kan innebära, och föreslår stegvis olika lösningar på den 

långsiktiga problematiken, genom att de urskiljer att vissa grupper kan vara 

förlorare inte bara nu, utan även i framtiden. I modellen är ett idealt resultat 

av en hållbar samhällsplanering att alla individer och grupper i samhället är 

vinnare nu och på lång sikt, men det torde vara svårt att uppnå i och med att 

aktörer inom och mellan verksamheter har olika behov som står i strid med 

varandra. En acceptabel nivå skulle snarare kunna vara att grupperna befinner 

sig i vänstra kolumnen (A+C), det vill säga att vissa kan vara förlorare nu men 

vinnare i ett längre tidsperspektiv. Samhällsplanering i ett 

hållbarhetsperspektiv blir med andra ord synlig i modellen i och med att vissa 

grupper riskerar att bli förlorare långsiktigt om exempelvis fabriken byggs. I 

den meningen får modellen en vidare funktion och kan förstås som en 

lärandemodell, eftersom den skapar förutsättningar för läraren att diskutera 

och aktivera eleverna mot att utforska hur motsättningar inom och mellan 

ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv kan överbryggas vid 

samhällsplanering av naturplatsen. Utsagan ovan är ett exempel på när 

eleverna börjar ställa krav på ett fabriksbygge, alternativt kommunen. De 

finner det rimligt att cykelbanor, trottoarer, lekplatser och övergångsställen 

upprättas så att barnen kan komma ut och röra på sig och träffa kompisar. 

Eleverna försöker följaktligen ”föra över” förlorare på lång sikt i modellens 

högra kolumn till vinnare på lång sikt i modellens vänstra kolumn. För att 

kunna åstadkomma detta initierar läraren möjligheten för eleverna att ställa 

krav på fabriksbygget, vilket öppnar upp för att nyansera huruvida ett 

fabriksbygge med nödvändighet är ett utnyttjande av naturen.  

 

Nedan följer ytterligare ett exempel från samma forskningslektion som ovan 

där läraren konstaterar att eleverna har tagit upp några av de konkretiseringar 
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som finns i den högra kolumnen i fyrfältaren. Läraren ställer sig vidare 

undrande till om gruppen tagit hänsyn till alla långsiktiga konsekvenser i 

modellen. 

 

Läraren pekar återigen på modellen och konstaterar att det finns delar 

som inte har hanterats gällande förlorare på lång sikt. Hen 

uppmärksammar eleverna på att djuren och naturen som förts på tal 

vid flera tillfällen riskerar att blir förlorare om fabriken byggs : ”Vad  

ska vi göra åt det, vilka krav kan vi ställa då?” Läraren vänder sig mot 

en av eleverna och lyfter vad denna elev tidigare påtalat om ett 

naturreservat. Petra föreslår ”att man kan bygga en mindre fabrik, och 

att man sätter ett stängsel så att djuren inte kommer in i fabriken .” 

Läraren nickar och släpper in Peter som också menar att ”stängse l kan 

vara bra att sätta upp så att djuren inte blir skadade, kanske för vägen” . 

Läraren konstaterar att detta skulle kunna vara ett krav för att fabriken 

ska få byggas, att stängsel vägs in. Läraren vänder sig återigen mot 

modellen, pekar och säger: ”Det här som du pratade om utsläpp och 

så, finns det någonting som man kan skriva in i avtalet om det?” 

Eleverna tycks fundera och Billy räcker upp handen. Han föreslår 

”Om utsläpp, dom kan bygga en busstation och då kan dom som bor 

i staden ta bussen”. Läraren lägger till att då behöver inte alla åka bil 

till arbetet. Billy håller med: ”Ja, då blir det mycket bättre, att alla åker 

samma fordon. Och om alla börjar nio, kan bussen komma 8.50 

kanske.” Billy konstaterar att då blir det bättre för miljön. Läraren  

pekar återigen på tavlan och kan konstatera att de tillsammans har 

resonerat kring olika lösningar och kommit fram till att man behöver 

ställa krav för att de grupper i staden som riskerade att bli förlorare, 

om fabriken byggdes, inte nödvändigtvis måste bli det. Det beror 

snarare på. 

 

Återigen använder sig läraren av lärandemodellen för att identifiera potentiella 

förlorare på lång sikt som behöver hanteras på något sätt. Eleverna prövar 
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olika lösningar vid samhällsplanering som innefattar att ta hänsyn till naturen 

och till djurens säkerhet genom att föreslå att man upprättar en busstation vid 

fabriken, vilket då antas minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Utifrån den 

exemplifierade modellen ovan (figur 9) uppstod således en potential att 

urskilja motsättningar mellan olika grupper som representerar ekonomiska,  

ekologiska och sociala perspektiv, där vissa av dessa grupper riskerar att bli 

förlorare på lång sikt om fabriken byggs. Upptäckten av att det går att ställa 

krav på företaget eller kommunen nyanserar alltså resonemanget kring 

huruvida fabriksbygget är ett utnyttjande och naturplatsen bör avstås från 

förändring, eller om bygget kan förstås som ett villkorat nyttjande.  

Lärandemodellen och ställa krav i  forskningslektion 5 

I forskningslektion 5 användes en modell som skiljde sig från föregående 

forskningslektioner (se figur 10 nedan). Utifrån de erfarenheter som 

forskargruppen hade gjort med fyrfältaren som modell så framstod den som 

något komplicerad att hantera för eleverna. Det rörde sig i princip om för 

många perspektiv att greppa, till exempel konsekvenser i relation till ekonomi, 

ekologi och sociala aspekter samt ett tidsperspektiv i en och samma modell. I 

sista forskningslektionen bröts tidsperspektivet istället ut och hanterades 

separat i förhållande till två sexfältare som representerade kort respektive lång 

sikt. Dessutom ansåg forskargruppen att det var en vinst att synliggöra 

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter (horisontellt i sexfältaren) 

genom att direkt benämna dessa i modellen, snarare än att aspekterna implicit 

konkretiserades via paret vinnare/förlorare och nu/sedan. I sexfältarna sattes 

också ett tydligare fokus mot konsekvenser, det vill säga positiva och negativa 

sådana för staden i relation till om fabriken byggdes (vertikalt i sexfältaren). I 

forskningslektionen etablerade läraren först den övre sexfältaren tillsammans 

med eleverna och utforskade konsekvenser utifrån de olika 

hållbarhetsperspektiven. Därefter introducerade läraren tidsperspektivet , 

vilket genererade att en likadan sexfältare ritades upp bredvid den första 
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sexfältaren och användes för att analysera konsekvenser i ett långsiktigt 

perspektiv (25 år). 

 

Läraren använde sedan konsekvenserna i respektive sexfältare och undrade 

om det är möjligt att ställa någon form av krav på fabriken för att undvika eller 

mildra de negativa konsekvenserna (läraren sökte alltså en liknande rörelse 

som i fyrfältaren ovan). Utdraget nedan exemplifierar hur lärare och elever 

gemensamt diskuterar vilka krav som är rimliga att ställa på en fabrik med 

utgångspunkt i sexfältarna. 

 

Läraren pekar på tavlan och konstaterar att det finns en risk att staden 

kan vara förlorare på lång sikt om fabriken går i konkurs. Vad händer 

om fabriken stänger om 25 år? Hen ställer sig undrande till vad vi kan 

gör åt det. Läraren gör en ruta bredvid den modell som har skapats 

tillsammans med eleverna. I rutan skriver hen villkor och undrar sedan 

vilka krav man kan ställa på fabriken så att staden inte blir förlorare i 

det långa perspektivet. Peter har tidigare föreslagit att man kan bygga 

om fabriken till exempelvis bostäder, och det kan vara företagets 

ansvar. Läraren fyller i det i tabellen. Klara undrar ”Men istället för att 

bygga om den kan vi ju bara sälja den, så kan det ju fortfarande bli något 

bättre”. Läraren svarar med att ”det var också en bra idé. Vad tänker ni 

om det? Om Lenas företag går i konkurs så kanske hon kan sälja det till 

ett annat företag eller någon som kan producera varor”. Ingen svarar på 

lärarens fråga och det blir tyst. Läraren väntar ett litet tag och ställer 

sedan frågan ”Kommer samma människor få jobba kvar om man 

säljer?” Eleverna tittar på varandra och mumlar, tycks fundera och Lisa 

säger: ”Men om man gått i konkurs borde väl ingen jobba där längre, 

om vi redan har gått i konkurs?” Läraren är tyst en stund och frågar:  

”Kan vi ta med det i våra villkor på något sätt? Hur skulle vi kunna göra  

det så att vår stad tjänar på fabriken?” Peter har en idé och menar ”att 
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Figur 10 
 
Lärarens och elevernas anteckningar i modellen utifrån deras diskussion 

under forskningslektion 5.  
 

Villkor: *Vad tillverkar de? Material? Miljövänligt material. Fabriken 

måste ta ansvar för miljön.  
Bygga en bra lekplats till barnen.  
Flytta djuren till ett naturreservat. 

 

Vi bygger 

fabriken 

Jobb 

Ekonomi 

Natur 

Miljö 

Barn 

Socialt 

Påverkas  
+ 

*Några som vill 
ha jobb och 
tjäna pengar 

*Produkterna bra  

Påverkas 

- 

 *Avgaser smutsar 

ner. 
Djuren måste 
flytta 

Svårt för djuren 
att överleva 
Produkterna 

dåliga 
 

*Förlorar sin 

lekplats 

 
 

Villkor: *Att fabriken gör något annat av platsen som staden behöver 

(bostäder). 
Att försäljning sker till ett lokalt företag som tar miljöansvar. 

 

Fabriken 

stänger om 25 

år. 

Ekonomi Miljö Socialt 

Positiva 
+ 

   

Negativa 
- 

*Företagets 
ekonomi 

påverkas och 
människor blir 
utan jobb. 

*Fabriken 
används ej och 

tar plats.  
Riva fabriken, 
avfallet hamnar 

i naturen 

*Onödigt att 
bygga. 

* Anteckningarna i rutorna skrevs upp av läraren i samråd med eleverna under 

lektionen.  
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villkora, säljer den [fabriken] inte till en helt annan stad, som struntar i 

oss och använder fabriken, då blir det inga jobb här”. Läraren skriver 

upp på tavlan i rutan för villkor att försäljning bör ske till ett lokalt  

företag som tar miljöansvar. När läraren skriver detta sammanfattar hen 

diskussionen: ”vi bör inte sälja till någon som vill transportera väldigt 

långt, använda ett annat material som får negativa effekter på miljön . 

Säljer till någon, du var inne på att företagen inte ska finnas så långt 

bort, utan ett företag som finns i vår stad så att det är våra människor i 

vår stad som får jobba där, och att företaget tar ansvar för miljön”. 

 

I detta utdrag synliggörs återigen motsättningen mellan huruvida 

fabriksbygget ska uppfattas som ett ohållbart utnyttjande eller ett hållbart 

villkorligt nyttjande av naturplatsen, i och med att fabriken kan tänkas stänga 

efter 25 år. Vilka konsekvenser får det för stadens invånare och 

omkringliggande miljö? Har fabriken då byggts i onödan? Eleverna har sedan 

tidigare i lektionen konstaterat att det finns fördelar med att bygga fabriken; 

den ger jobb och vissa villkor kan ställas via införande av miljöansvar 

(tillverkning av miljövänligt material). Därmed kan fabriken framstå som ett 

rimligt alternativ. Men forskargruppens inplanerade innehållsliga motsättning 

(tidsaspekten) avsåg att försätta eleverna i en situation där de behövde 

reflektera över vad som händer om fabriken stänger om 25 år. Hur ska något 

sådant hanteras? I motsättningen mellan det korta respektive långa 

perspektivet framstår inte fabriken som ett lika rimligt alternativ längre. 

Läraren undrar dock om det ändå går att göra något som får staden att tjäna på 

att bygga fabriken under de kommande åren. Klara menar först att problemet 

är av mindre karaktär, eftersom det borde gå att sälja lokalerna till någon 

annan. Eleverna tycks inte veta riktigt vad de ska svara. Lärandeverksamheten 

riskerar därmed att upphöra, eftersom Klara ingjuter tvivel och läraren 

värderar detta. Men när läraren väcker tanken på huruvida nuvarande anställda 

på fabriken kommer att få behålla sina arbeten eller inte, blir det tydligare för 
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eleverna. Det kan bli ett problem för stadens invånare om fabrikens lokaler 

säljs till ett företag som byter ut sin arbetskraft. Eleverna ges därmed möjlighet 

att pröva att lösa motsättningen. Lärarens inspel stöttar eleverna i att utforska 

vilka villkor som kan ställas på fabriken. Dessa villkor innefattar ekonomiska 

och ekologiska aspekter som rör arbetstillfällen, transport och miljövänlig 

produktion.  

 

När det öppnade upp sig för eleverna att det går att ställa krav på företaget, 

och även staden som de själva styr över, började så smått motsättningen 

mellan ett ’antingen-eller-val’ mellan ekonomi och natur/djur luckras upp. 

Lärandemodellens utvidgade funktion skapade således förutsättningar för 

eleverna att urskilja den kritiska aspekten (KA3), det vill säga vad det kan 

innebära att ställa rimliga krav i detta sammanhang. Givetvis är lösningarna 

och kraven som eleverna formulerar förhållandevis enkla till sin karaktär, 

vilket inte är så konstigt med tanke på deras relativt låga ålder samt deras 

begränsade erfarenheter. Vi får komma ihåg att analysen bygger på en första 

lektion som eleverna haft på temat. De förslag som eleverna lyfter fram kan, 

istället för att ses som bristfälliga, omformuleras till frågor och utgöra början 

på en undersökning och fördjupning kring vilka krav som är rimliga. Ett 

sådant utforskande arbete kan exempelvis öppna upp för att ta reda på mer om 

lagstiftning kring markanvändning och olika företags klimatarbete. 

 

Resultatet ovan visar vad arbetet med en lärandemodell kan innebära i detta 

sammanhang och vilken potential den har gällande iscensättning av ett 

gemensamt arbete för att vidare utforska och nyansera den ovan nämnda 

innehållsliga motsättningen.  
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Del 5 Slutsatser och diskussion 

För att möjliggöra ett gemensamt teoretiskt utforskande arbete som i denna 

studie rör hållbar samhällsplanering, har jag sökt svar på vad det innebär att 

kunna och därefter hur ett sådant kunnande kan iscensättas i undervisningen. 

I relation till tidigare miljö- och hållbarhetsdidaktisk forskning och med stöd 

i rapporter och policydokument har jag funnit argument för att yngre elever 

bör ges möjlighet att utveckla vad jag benämner som ett analytiskt-kritiskt-

temporalt kunnande. Vad ett sådant kunnande mer precist kan innebära har 

studiens forskningsfråga 1 och 2 sökt svar på. I studien har även ett särskilt 

intresse riktats mot begreppet ’motsättningar’, som ett potentiellt 

ämnesdidaktiskt redskap för att möjliggöra att ett sådant kunnande utvecklas 

i ett gemensamt teoretiskt arbete. Detta berör forskningsfråga 3. Diskussionen 

nedan följer forskningsfrågorna så som de presenteras ovan och diskussionen 

avslutas med en utblick och reflektion kring hur uppgiften som använts i 

forskningslektionerna kan utvecklas.  
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Kapitel 11: Uppfattningar och kritiska 

aspekter 

Forskningsintresset i detta projekt har bland annat varit att identifiera aspekter 

av ett ämneskunnande som kan bidra till yngre elevers förståelse av 

komplexiteten rörande hållbar utveckling. Det kan också uttryckas som att 

resultatet bidrar med kunskap om kunnanden eller vad det kan innebära att 

kunna något (Carlgren, 2015), alternativt kunskap om ämnesinnehållet som 

ett undervisningsämne (Klafki, 1958/1995). I detta fall har en ambition varit 

att möjliggöra för eleverna att träda in i en undervisningspraktik som rör olika 

perspektiv och en samhällsnivå med fokus på olika aktörer i samhället. Detta 

skiljer sig från traditionell miljöundervisning som ofta har betonat den privata 

sfären, eller det personliga ansvaret, det vill säga vad individen kan göra för 

miljön (Chawla & Chushing, 2007; Jensen & Schnack, 1997; Jickling & Wals, 

2008; Lundholm, 2011, 2019; Mogensen & Mayer, 2005). Studiens 

fenomenografiska resultat pekar mot att elever i årskurs 4 erfar fenomenet ’det 

önskvärda bruket av en naturplats’ på tre kvalitativt skilda sätt. Dessa 

uppfattningar kan förstås som skilda sätt att erfara aspekter av ett kunnande 

på (Carlgren, 2015; Marton, 2015). Ur studiens fenomenografiska kategorier 

har även fyra kritiska aspekter identifierats som elever behöver urskilja för att 

kunna kvalificera sitt deltagande i en undervisningspraktik som rör hållbar 

samhällsplanering.  

 

Den minst komplexa uppfattningen av fenomenet; det önskvärda bruket av en 

naturplats, är att nyttja efter önskemål. Här identifierar eleverna i princip inte 

komplexiteten eller intressekonflikter annat än på en individuell nivå och 
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bruket av naturplatsen framstår som ett icke-problem. Resultatet pekar på att 

det är angeläget för eleverna att urskilja på vilket sätt ett bruk av en naturplats 

kan vara ett problem för andra aktörer i samhället, särskilt i förhållande till 

naturens sårbarhet. Det kan till exempel handla om att uppmärksamma 

eleverna på att naturens ekologiska system kan vara sårbara för förändringar. 

Större förändringar på naturplatsen kan leda till att en del djurarter får det 

svårare att överleva, vilket i sin tur kan drabba andra djur- och växtarter i 

ekologiska system relaterade till platsen. Ingrepp i naturen måste i den 

meningen vägas mot hur människan kan eller skulle kunna samspela med 

naturen. 

 
Den andra och mer komplexa uppfattningen, nyttja i oförändrad natur, innebär 

att eleverna identifierar en miljöproblematik på en samhällelig nivå och 

samtidigt ger uttryck för att mänskligt nyttjande av naturplatsen framstår som 

ett stort problem om det innebär att platsen förändras. Eleverna verkar med 

andra ord inte vana vid att tänka kring komplexiteten rörande hållbar 

samhällsplanering när ekonomiska och sociala perspektiv inkluderas utöver 

miljöperspektivet. Detta kanske inte är så konstigt, eftersom elever i yngre 

åldrar främst tycks vara inskolade i en diskurs i form av ett omsorgsperspektiv 

för djur och närmiljö (Caiman, 2015). Läromedel verkar även understryka det 

ekologiska perspektivet och tenderar att skola in eleverna i en moraliserande 

diskurs som exempelvis Ideland och Malmberg (2015) benämner som det 

KRAV-märkta barnet. Möjligen påverkas även yngre elever av den mediala 

debatten där klimatsituationen framstår som något som är akut och som 

behöver åtgärdas nu. Det ekologiska perspektivet är viktigt men resultat från 

denna studie visar att eleverna genomgående uppfattar att samhällsaktörer, 

som företagare och kommunala verksamheter, agerar negativt mot miljön. 

Detta skapar problem och hinder för ett vidare utforskande av vad det 

exempelvis kan innebära att planera hållbart för ett samhälle. Ett annat sätt att 

uttrycka detta på är att vad som framstår som hållbart för eleverna är att 
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försvara djur och natur och i princip hindra olika samhällsaktörers negativa 

inverkan på miljön.  

 

Elevers vilja att värna om miljön ska givetvis beaktas, men det är också 

angeläget att uppmärksamma elever på att ett mer kvalificerat deltagande i 

diskussioner om hållbar utveckling kräver att man även fäster blicken mot 

andra perspektiv. I till exempel den samhällsplanerande verksamheten kan det 

vara väsentligt, som Stokas med kollegor (2017) poängterar, att elever får 

undersöka och urskilja att lokal företagsverksamhet kan minska transporter 

som i ett större sammanhang påverkar reduceringen av den förstärkta 

växthuseffekten. Det kan vara betydelsefullt att synliggöra komplexiteten 

mellan olika samhälleliga behov som bottnar i ekologiska, ekonomiska och 

sociala frågor i relation till exempelvis marknyttjande, infrastruktur, arbete, 

samordning och fördelning av resurser inom ramen för välfärdssystemet. Om 

elever inte ges den möjligheten riskerar olika aktörer och deras verksamheter 

att i princip framstå som ohållbara. En sådan hållning hindrar i en mening 

elever från att ta klivet in i en verksamhet och utforska vilken roll företag och 

kommunala verksamheter kan spela för ett hållbart samhälle. Det är också i 

ett sådant sammanhang den andra kritiska aspekten, KA2, kan utgöra en 

betydelsefull grund för planering och design av en undervisning, då den sätter 

fokus på långsiktiga sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta är ett viktigt 

fokus, eftersom studiens resultat visar att i den mån eleverna kommit i kontakt 

med långsiktiga konsekvenser är det i huvudsak utifrån ett miljömässigt 

perspektiv. I forskningsöversikten lyfts flera studier som pekar på att det är 

angeläget att elever bjuds in till att diskutera fördelar och nackdelar med olika 

framtidsscenarion i relation till miljö- och hållbarhetsproblem (Barth m.fl. , 

2007; Hicks, 2002; Kramming, 2017; Rubin, 2012; Torbjörnsson & Molin, 

2015; Wieck m.fl., 2016). Jag menar i relation till det att studiens andra 

kritiska aspekt (KA2) kan bidra med kunskap om vad elever i yngre åldrar bör 

ges möjlighet att utforska för att de ska kunna kvalificera sitt deltagande i 
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sådana undervisningspraktiker.  

 

I relation till kategorin ’nyttja i oförändrad natur’ är det även centralt att lyfta 

studiens tredje kritiska aspekt (KA3), att lösningar kan framstå som rimliga 

givet att vissa krav ställs på samhälleliga aktörer. Denna aspekt handlar om att 

öppna upp för elever att utforska och resonera om vilka krav som är möjliga 

att ställa på olika samhällsaktörer för att eventuellt hitta lösningar som värnar 

om både natur/djur och andra samhälleliga behov (t.ex. arbetsbrist, 

bostadsbrist etcetera). Ett sådant utforskande arbete kan aktualisera frågor om 

lagstiftning, regler, globala mål, miljövänlig produktion och även på vilket 

sätt eleverna själva kan påverka olika samhällsaktörer (t.ex. genom 

konsumentmakt, protestera, skriva brev). Det finns förstås en risk med att en 

undervisning som exempelvis lyfter fram företags och kommunala 

verksamheters miljöarbete kan leda till att elever utvecklar en form av 

orealistiskt hopp. En överdriven tro på att dessa aktörer kommer att lösa miljö- 

och hållbarhetsproblematiken, vilket skulle tänkas kunna stå i vägen för 

elevers engagemang i dessa frågor (Gifford, 2011). Det är också möjligt att en 

sådan undervisning riskerar att bli ett slags okritiskt utbildningskoncept, där 

eleverna inte ges möjlighet att uppmärksammas på vilken politisk diskurs eller 

maktordning de befinner sig i. Undervisningen präglas snarare av vad Öhman 

och Öhman (2012) nämner som ett harmoniperspektiv. Samtidigt kan det, som 

Ojala (2015) lyfter fram, vara viktigt för elever att upptäcka att de inte är 

ensamma om att bry sig om miljön, utan att även andra aktörer i samhället 

försöker ta ansvar, även om de inte ska ta för givet att alla gör det. Att vara 

medveten om att samhället (t.ex. politiker) kan ställa krav genom exempelvis 

lagstiftning, och att även eleverna själva kan påverka olika samhällsaktörer , 

skapar kanske en mer hoppfull känsla inför framtiden, och en vilja att 

fortsättningsvis engagera sig i miljö- och hållbarhetsproblem. 
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Det tredje och mest komplexa sättet att uppfatta det önskvärda bruket av en 

naturplats på, ’nyttja villkorat’, innebär att eleverna urskiljer fenomenet som 

ett komplext problem med potentiella intressekonflikter mellan olika 

samhällsaktörer som följd. I denna kategori finns även två underkategorier, 

’fördela’ och ’parera’. I båda underkategorierna urskiljs komplexiteten men 

de skiljer sig åt. I den överordnade kategorin, parera, fästs ett större fokus på 

möjliga konsekvenser av ett handlande, vilket följs av försök att parera eller 

mildra de negativa konsekvenserna. I den underordnade kategorin sätts istället 

fokus på den omkringliggande omgivningen för att fördela olika verksamheter 

på naturplatsen. Den kritiska aspekten (KA4) innebär här att elever behöver 

ges möjlighet att urskilja det specifika med en naturplats och dess omgivning. 

Det riktar fokus mot vilka villkor som är givna i relation till den specifika  

naturplatsen och vad som händer om villkoren förändras.  

 

När fenomenet framstår som ett komplext problem innebär det också att 

studiens kritiska aspekter behöver förstås i relation till varandra. De specifika 

villkoren som kan ställas på en naturplats behöver exempelvis 

uppmärksammas i förhållande till naturens sårbarhet (KA1), och vad som kan 

hända om man avstår förändringar på platsen (KA2) och vilka krav man kan 

ställa på samhällets aktörer om förändringar på platsen ska tillåtas (KA3). Om 

dessutom villkoren på platsen förändras (KA4) kräver det på nytt att 

uppmärksamheten riktas mot KA1, KA2 och KA3 för att avgöra hur 

naturplatsen och dess omgivning påverkas. De kritiska aspekterna ska med 

utgångspunkt i studiens praktik- och verksamhetsteoretiska perspektiv förstås 

som relationella och finns mellan den som lär sig och det som lärs. 

Tillsammans är de olika innehållsliga aspekter som i ett problemlösande 

arbete behöver urskiljas och relateras till varandra och till den helhet som 

sedan tidigare liknats vid ett specifikt kunskapslandskap. Studiens kritiska 

aspekter behöver med andra ord hanteras i en växelverkan med varandra för 

att möjliggöra för elever att successivt kvalificera sitt deltagande i en 
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undervisningspraktik som fokuserar hållbar samhällsplanering. I den 

meningen kan uppfattningarna som den fenomenografiska analysen ledde 

fram till, liksom de kritiska aspekterna, förstås som ett bidrag till 

lärarprofessionens kollektiva kunskapsbas, och användas i synnerhet av lärare 

på mellanstadiet och kanske även av lärare i andra stadier i planering och 

design. De olika uppfattningarna och kritiska aspekterna kan dessutom prövas 

och vidare utvecklas (Carlgren, 2015; Carlgren m.fl., 2017; Runesson & 

Gustavsson, 2012).  
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Kapitel 12: Motsättningar och kollektiv 

agens 

En central utgångspunkt i en lärandeverksamhet är att säkerställa elevers 

agens (Davydov, 2008; Edwards, 2005; Repkin, 2003; Zuckerman, 2004). 

Agens i undervisning handlar utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv om 

att elever ska ges möjlighet att delta i, eller bli drivande i, det verksamheten 

gäller, snarare än objekt för lärarens handlingar (jfr Eriksson, 2017; Giest & 

Lompscher, 2003). Det innebär att det är ett innehållsligt behov som betonas. 

Det är skillnad om eleverna är aktiva i att svara mot lärarens mål och idéer 

eller om de drivs av att vilja veta mer och därför fördjupar sig i 

kunskapsinnehållet. Mot bakgrund av forskningsfråga 3 har jag genomfört 

analyser för att söka svar på, på vilket sätt motsättningar kan fungera som ett 

ämnesdidaktiskt redskap för att driva fram en lärandeverksamhet som syftar 

till att främja elevers agens (Edwards, 2005; Zuckerman, 2004). En sådan 

analys menar jag kan vidga gränsen för vad som kan framstå som möjliga sätt 

att organisera undervisning på.  

Motsättning som ett ämnesdidaktiskt verktyg 

I diskussioner om undervisning och lärande rörande hållbar utveckling pekar 

flera studier på att elever bör ges möjlighet att ingå i deltagande sammanhang, 

där de kan uppleva mening i att bringa reda i och lösa problem, kritiskt 

särskåda olika perspektiv, ta initiativ och att kreativt skapa och diskutera 

innovationer och nya möjliga framtider (Hasslöf m.fl., 2014; Lundegård & 

Caiman, 2019; Lundegård & Wickman, 2007; Mogensen & Mayer, 2005; Van 

Poeck & Vandenabeele, 2012). I denna studie har jag prövat om Engeströms 
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och Sanninos (2011) begreppsapparat, det vill säga diskursiva manifestationer 

av motsättningar som utvecklats inom ramen för verksamhetsteori, kan vara 

ett fruktbart sätt att analytiskt studera vad som möjliggör eller hindrar att 

deltagande, som det beskrivits ovan, utvecklas. Motsättningar utgör om man 

så vill energin i en verksamhet, och driver fram att förändringar initieras och 

kan även leda till att verksamheten kreativt utvecklas.44 Detta innebär i ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv att kulturellt utvecklade motsättningar kan 

användas som ett didaktiskt redskap i lärandesituationer. Mer preciserat kan 

detta beskrivas som att motsättningar kan användas i den kollektiva 

diskussionen för att nyttja de erfarenheter som elever har och som kan indikera 

motsättningar, vilka sedan kan väcka idéer och tankar om hur man kan lösa 

dessa (jfr Krasny & Roth, 2010). Den frågan jag ställer mig handlar alltså inte 

om huruvida motsättningar kan användas eller ej, utan på vilket sätt 

motsättningar kan användas eller gestaltas som ett didaktiskt redskap i ett 

kollektivt, teoretiskt och gemensamt utforskande arbete.  

 

Resultatet visar att när en motsättning manifesterar sig som ett dilemma eller 

en konflikt reproduceras i princip elevernas vardagliga förståelse, eller så 

söker de efter enkla kompromisser, vilket hindrar att komplexiteten rörande 

hållbar samhällsplanering framträder. Sådana situationer kan i en mening leda 

till ett engagemang när elever ger uttryck för sina åsikter, men risken är att 

elever upprätthåller sig främst vid sina egna åsikter och att enbart enskilda 

elever blir initiativtagare till att fördjupa sig i den problematik som hållbar 

samhällsplanering kan innebära (jfr Rickinson m.fl., 2009). Detta kan utifrån 

ett verksamhetsteoretiskt perspektiv förstås som att eleverna inte utvecklar ett 

gemensamt motiv. De erkänner i en mening inte varandra som resurser, det 

vill säga att den andre är någon man kan förhandla med och dra nytta av för 

                                                 
44 Det är inte självklart att motsättningar driver fram kreativa lösningar. Ibland kan det 

handla om rent byråkratiska lösningar, som till exempel mer dokumentation vilket  

nödvändigtvis inte uppfattas som kreativt.  
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att bearbeta och lösa problem. Detta främjar inte elevernas utveckling av 

relationell agens. Eleverna hamnar i en situation där de sannolikt har skilda 

motiv (och även i relation till lärarens motiv) och kan därmed inte tillsammans 

formulera problemet. Verksamheten som tar form i klassrummet kan i en 

sådan situation förstås som en undervisningsverksamhet snarare än en 

lärandeverksamhet (I. Eriksson, 2015).  

 

Baserat på denna studie går det att argumentera för att situationen förändras 

när en double-bind uppstår. Eleverna försätts då i en situation där deras 

rådande kunskap inte räcker till för att lösa problemet. Det skapar 

förutsättningar för en annan form av praktik. Eleverna efterfrågar något mer, 

ofta i termer av att de ställer frågor. I den meningen identifierar de en 

problemsituation och ger uttryck för ett innehållsligt behov. I en sådan 

situation skapas förutsättningar för att utveckla ett gemensamt motiv för en 

lärandeverksamhet. Situationen som problemet tar form i blir avgörande för 

att åstadkomma detta, vilket givetvis även betonas i andra didaktiska 

traditioner. I likhet med exempelvis pragmatisk didaktik (Johansson & 

Wickman, 2011) och JADT (Sensevy, 2011) tar lärandeverksamhet sin 

utgångspunkt i en situation som elever i princip känner igen sig i, men en 

skillnad ligger i att eleverna inte förväntas att fullt ut bemästra situationen eller 

helt veta hur de ska agera. I studien designades en sådan situation utifrån 

komplexiteten rörande hållbar utveckling (ekonomiska, ekologiska och 

sociala dimensioner) i relation till samhällsplanering. Situationen utformades 

utifrån att resultaten från kartläggningen visade att eleverna ofta erfarit (kände 

igen sig i) att vissa individer och grupper har olika behov, men de hade inte 

erfarit hur olika perspektiv eller relationer påverkade varandra på ett komplext 

sätt och vad det kunde betyda för individer och aktörer i ett samhälle. I en 

sådan situation visar studiens resultat att motsättningar har som ett 

ämnesdidaktiskt redskap en potential att skapa förutsättningar för elever att 

identifiera centrala relationer och aspekter av problemet, eller annorlunda 
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uttryckt; göra problemet till ett gemensamt problem (jfr relationell agens), 

vilket är en central handling för att en lärandeverksamhet ska uppstå. 

 

Jag menar alltså att studiens resultat kan användas till att visualisera 

motsättningar, eller exemplifiera motsättningar i en konkret 

undervisningsverksamhet. På så sätt visar jag vilka hinder som uppstår, men 

också hur man kan nyttja motsättningar i syfte att erbjuda elever en praktik 

där de ges möjlighet att utveckla relationell agens, och kritiskt särskåda olika 

konsekvenser över tid, samt utforska olika tänkbara lösningar på miljö- och 

hållbarhetsproblematikter. Jag vill därmed lyfta fram att motsättningar som ett 

didaktiskt redskap kan ses som ett teoretiskt bidrag, då jag visar hur det kan 

fungera som ett redskap av det slaget med hjälp av Engeströms och Sanninos 

(2011) begreppsapparat. Ett sådant didaktiskt redskap kan vara användbart för 

lärarprofessionen i planering och analys av lektioner. Lärare kan exempelvis 

bygga in motsättningar i uppgifter, modeller och problemsituationer och 

analytiskt studera på vilket sätt upplägget fungerar eller inte fungerar i 

undervisningen för olika elevgrupper.  

Ett djupt kulturhistoriskt handlande 

I det gemensamma arbetet mellan lärare och elever har även hinder 

identifierats som bidrar till att förklara elevers svårighet med att utveckla ett 

innehållsligt behov. Ett sådant exempel är när läraren inte håller tillbaka sitt 

svar, och i en mening normerar hur man kan tänka och agera i relation till 

miljö- och hållbarhetsproblem. Med utgångspunkt i begreppet det ’didaktiska 

kontraktet’ kan det sannolikt förstås utifrån att det finns outtalade 

förväntningar gällande hur läraren förväntas agera i situationer där elever 

ställer frågor (Brousseau, 1997). Ett sådant handlande tycks vara uttryck för 

ett djupt kulturhistoriskt handlande, eftersom att liknande resultat har 

identifierats i andra studier som i svenskt sammanhang prövat 
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lärandeverksamhet (H. Eriksson, 2015; Fermsjö, 2015; jfr även Eriksson, 

2017). Ett annat hinder som också identifierats, som har vissa likheter med att 

läraren beredvilligt svarar, är när hen sammanfattar vad eleverna försökt 

formulera. Till exempel: ”Du menar alltså …”. I båda fallen som beskrivs 

ovan kan detta ses som ett uttryck för kulturellt utvecklade responsiva 

handlingar, och sådana handlingar riskerar att leda till att läraren gör arbetet 

åt eleverna. Det är viktigt att betona att detta inte ska uppfattas som att lärare 

inte bör hjälpa elever i deras resonemang. Snarare handlar det om vikten av 

att vara uppmärksam på att en lärandeverksamhet riskerar att bromsas upp när 

läraren så att säga ”lägger ord i munnen” på elever. I en mening skulle man 

kunna säga att läraren hjälper eleverna att lyfta fram sina åsikter, men den 

presenterade åsikten utmanas inte och kopplas inte nödvändigtvis ihop med 

tidigare inlägg från andra elever. Risken blir som nämnts ovan att en vana 

skapas där det mer handlar om att redogöra för sina åsikter inför lärare 

(eller/och klasskamrater) än att verksamhetens objekt kollektivt bearbetas och 

att ett motiv för en lärandeverksamhet utvecklas. Läraren framträder som den 

som vet vad nästa steg är, och tenderar att bli den som driver lektionen. Elever 

ges i en sådan situation inte möjlighet att reflektera över problemet och de 

resurser som eventuellt finns till hands i relation till övriga klasskamraters 

tankar och handlingar, eller att de reflekterar över sina egna brister och 

begränsningar (Zuckerman, 2004). Det innebär att lärarens (välvilliga) 

agerande upprätthåller förväntningar som syftar till att eleverna responderar 

på lärarens initiativ, snarare än att de ingår i en verksamhet och reflekterar, 

identifierar, modellerar och formar problemet som behöver utforskas.  

Lärandemodeller 

Ett annat viktigt resultat i studien är att de innehållsliga motsättningar, som 

finns inbyggda i lärandemodellen, har en potential att ta form eller stärkas som 

en double-bind vid ett gemensamt modelleringsarbete. Detta gäller framför 
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allt när nya möjliga relationer upptäcks i modellen som inte varit synliga sedan 

tidigare. Ett exempel på detta uppstod när eleverna identifierade, i fyrfältaren 

och sexfältaren, att vissa aktörer och individer kunde vara förlorare på lång 

sikt av att en fabrik byggdes på en naturplats. I princip signalerade detta 

orättvisor för eleverna (jfr Garrison m.fl., 2015), vilket resulterade i att de med 

hjälp av modellen föreslog möjliga lösningar och ställde nya frågor om vilka 

krav man kunde ställa på samhällets aktörer. Dessa frågor kunde i sin tur 

hanteras som nya undersökningsbara frågor, och i den meningen vecklade 

uppgiften ut sig (jfr Eriksson & Jansson, 2017). I en sådan situation visar 

resultatet att modellen fick en funktion som en lärandemodell, vilket sannolikt 

skapade förutsättningar för eleverna att successivt bli medvetna om 

komplexiteten i samhällsplanering och vad hållbarhet kan innebära i en sådan 

situation.  

 

Vidare har tidigare studier pekat på vikten av att modeller behöver vara en 

väsentlig del av själva kunskapsinnehållet, då elever genom dessa modeller 

ges möjlighet att bearbeta och modellera centrala aspekter och relationer av 

ett problem (Arievitch, 2017; Davydov, 2008; Gorbov & Chudinova, 2000; 

jfr även Eriksson & Jansson, 2017; H. Eriksson, 2015; Fermsjö, 2014; Fred; 

2019). Ett sådant modellerande skiljer sig exempelvis från att en modell i 

huvudsak används till att illustrera begreppsliga relationer, vilket är vanligt 

förekommande i exempelvis SO-läromedel. Illustrationer kan fungera som ett 

stöd i undervisningen, men det är inte alltid självklart för elever hur till 

exempel symboler och processer som åskådliggörs i en modell sammanfogas 

med det teoretiska innehållet (jfr Jägerskog, 2020). Av den anledningen har 

jag testat och prövat hur ett gemensamt teoretiskt arbete med modeller kan 

möjliggöra ett utforskande av abstrakta fenomen och dess relationer. Det finns 

tidigare studier i en svensk kontext som också har prövat att utforska abstrakta 

fenomen med lärandemodeller, men detta har skett inom matematikdidaktik 

(H. Eriksson, 2015; Eriksson & Jansson, 2017; Fermsjö, 2014; Fred, 2019). 
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Jag vill därmed, med studiens resultat, bidra med ett teoretiskt sätt att tänka 

kring modeller, eller hur modeller kan ta form som lärandemodeller, i 

samhällsvetenskapliga ämnen som rör hållbar utveckling. I synnerhet vad ett 

sådant redskapasmedierande arbete kan innebära i relation till en 

undervisningspraktik som hanterar olika perspektiv i relation till hållbar 

samhällsplanering. 

 

Om modellen ska få den funktion som beskrivs ovan är det även viktigt att 

ställa sig frågan hur en sådan modell kan planeras i ett teoretiskt arbete. 

Kulturhistoriskt har det sedan tidigare nämnts att det finns specifika redskap 

såsom grafer, tabeller, sambandskartor etcetera, som mänskligheten använt 

och använder för att organisera information. Dessa redskap har sannolikt 

elever nytta av att lära sig och kan utgöra en grund för planering av lektioner. 

Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv behöver även grunden i modellen 

formas kring innehållsliga motsättningar som upprätthåller en verksamhet. 

Motsättningar utgör, som poängterats ovan, energin till att verksamheten 

transformeras eller förändras. I förhållande till detta vill jag även bidra med 

att kritiska aspekter kan fungera som en precisering av på vilket sätt 

motsättningar kan fokuseras när modellen konstrueras, i syfte att utveckla ett 

visst kunnande för en specifik grupp elever. När det exempelvis blev tydligt 

för forskargruppen att den temporala motsättningen innebar att eleverna 

behövde urskilja vad det innebär att avstå förändring av en naturplats på lång 

sikt för ett samhälle (särskilt gällande sociala och ekonomiska aspekter), 

förändrades modellen inför forskningslektion 5. Den fyrfältare som hade 

använts i tidigare forskningslektioner ersattes av två sexfältare, där ett större 

fokus kunde sättas på att eleverna skulle ges möjlighet att urskilja den 

temporala dimensionen i relation till ekologiska, ekonomiska och sociala 

perspektiv i hållbar samhällsplanering. Den kritiska aspekten gav alltså en 

indikation på vad i den temporala dimensionen som behövde fokuseras, vilket 

låg till grund för hur modellerna konstruerades i planeringen.  
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Studiens resultat bidrar också med kunskap om hur ett gemensamt arbete med 

modeller kan hindra att modellen får en funktion som en lärandemodell, vilket 

hänger ihop med vad som nämnts ovan. Det blev tydligt när exempelvis 

eleverna gav konkreta exempel på vilka som kunde vara vinnare och förlorare 

i staden på att en fabrik byggs. Ibland sammanfattade läraren vad eleverna 

försökte uttrycka och deras tanke placerades mer eller mindre utan diskussion 

ut i modellens rutor. I en sådan situation kan det se ut som att eleverna arbetar 

aktivt med modellen genom att de föreslår konkretiseringar, men i själva 

verket är det läraren som gör arbetet åt dem. I ett arbete med modeller är det 

tydligt att elever behöver försättas i situationer där de ges möjlighet att tidigt 

utveckla sin förmåga att reflektera över hur andra tänker snarare än att 

undervisningen kännetecknas av att elever enskilt bidrar med förslag på 

konkretiseringar av exempelvis rutor i en sexfältare (jfr relationell agens). Om 

elever istället bjuds in till att förklara hur någon annan har tänkt hjälper de 

sannolikt till att granska ett förslag, och var det ska placeras i exempelvis en 

sexfältare, samtidigt som det signalerar att förslagen inte ska kopplas till 

särskilda individer, utan att eleverna ingår i ett gemensamt arbete (Eriksson, 

2020). I den meningen kan innehållet konstitueras, eller formas, i ett 

gemensamt arbete snarare än att enskilda bidrag uppfattas som additiva. Det 

finns annars en risk att elever blir fast i sitt eget subjektiva universum, där de 

inte ges möjlighet att bli medvetna om sina egna styrkor och begräsningar. 

Eleverna uppfattar snarare verksamheten de ingår i som att de ska lösa lärarens 

frågor, istället för att utveckla ett gemensamt innehållsligt behov genom att 

identifiera ett problem som behöver lösas (Davydov, 2008; Davydov m.fl. , 

2003; Radford, 2016; Zuckerman, 2004). 

 

Vidare kan ett modelleringsarbete eventuellt även skapa förutsättningar för 

elever att ta sig an den osäkerhet och oro som är förknippad med miljö- och 

hållbarhetsproblem. Tidigare studier har som nämnts i forskningsöversikten 
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pekat på att elever i olika åldrar tenderar att ha en pessimistisk syn på 

planetens framtid (se t.ex. Kramming, 2017; Rubin, 2013; Strife, 2012; 

Threadgold, 2012). När elever exempelvis redogör för sina åsikter verbalt 

inför andra, kan det vara svårt för lärare att vidareutveckla eller pröva dessa 

idéer, särskilt när starka känslor är involverade (Håkansson & Östman, 2018; 

Rickinson m.fl., 2009). Starka känslor kan provocera fram engagemang i 

klassrumsaktiviteter, men riskerar också att leda till att fokus inte blir på det 

läraren har tänkt sig (Rickinson m.fl., 2009). Med stöd i ett modellarbete 

menar jag att sådana problem kanske kan hanteras när elevers åsikter 

konkretiseras i ett gemensamt prövande och bearbetande på exempelvis stora 

tavlan. Modellarbetet skulle med andra ord fungera som ett sätt att kollektivt 

visualisera åsikter, idéer och oro kring miljö- och hållbarhetsproblem, eller ett 

sätt att få fatt i den kulturhistoriska sfären, hur andra tänker, istället för att 

elever blir fängslade med sin egen oro. Ett sådant modellarbete kan i sin tur 

också fungera som en grund för att väcka frågor eller ett behov av att 

undersöka och diskutera kreativa lösningar på miljö- och hållbarhetsproblem 

(jfr Garrison m.fl., 2015). Elever kan, med utgångspunkt i de konkretiseringar 

som har genomförts med hjälp av lärandemodellen, exempelvis få teckna eller 

dramatisera och blanda sina erfarenheter och lyfta vad som är angeläget för 

dem, samt föreställa sig lösningar på svåra hållbarhetsproblem (jfr Österlind, 

2012). Vad som möjliggör och/eller hindrar att modeller får en sådan funktion 

behöver dock ytterligare studeras i framtida forskning.  
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Kapitel 13: Reflektion och en 

framåtsyftande utblick 

I detta avsnitt blickar jag framåt hur den lektion, eller uppgift, som varit i fokus 

i forskningsprojektet kan få en fortsättning eller fördjupas. Learning study 

som metod för insamling av forskningsdata är förtjänstfullt när syftet är att 

studera vad det innebär att kunna något och hur ett sådant kunnande kan 

främjas. Samtidigt är det utifrån ett lärarperspektiv intressant att ställa sig 

frågan hur resultat från studien kan tas tillvara i relation till ett mer komplext 

undervisningsmoment, vilket vanligtvis lärares planeringsarbete rymmer. I 

samband med den diskussion jag fört ovan om studiens kritiska aspekter har 

jag lyft förslag på begrepp och innehåll som elever rimligen bör ges möjlighet 

att fördjupa sig i för att kunna kvalificera sitt deltagande i en 

undervisningspraktik som sysslar med hållbar samhällsplanering. Andra 

innehåll som kan vara intressanta att lyfta fram för att främja elevers 

deltagande är rimligen ekosystemtjänster (Lundholm, 2019).45 Om exempelvis 

en fabrik byggs på en naturplats finns det en risk att det kan rubba balansen i 

de ekosystem som går att finna där, vilket följaktligen påverkar vilka 

ekosystemtjänster som är möjliga att tillgodogöra sig. En sådan innehållslig 

aspekt skulle tänkbart kunna stödja elever i att utforska det specifika med en 

naturplats och relatera det till vilka samhälleliga behov som finns i relation till 

en viss miljö (KA4). Nedan kommer jag dock framför allt att beröra hur 

                                                 
45 En naturplats bidrar exempelvis till att rena luften och förbättra klimatet (träden 

binder t.ex. koldioxid, vilket antas minska den förhöjda växthuseffekten). Vidare 

kan den ge mat, energi, vatten och råvaror, och är en attraktiv rekreationsmiljö som 

kan medverka till förbättrad hälsa och välbefinnande, samt en plats för inspiration, 

lärande och underhållning. I grunden är biologisk mångfald och naturliga kretslopp 

förutsättningar för att ekosystemtjänster ska fungera. 
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uppgiften kan få en vidare funktion i förhållande till samhällsekonomiska 

aspekter, vilket studiens resultat visar att eleverna är ovana med att hantera 

(jfr KA2). Jag kommer även förhålla diskussionen till begreppet 

’nyckeluppgifter’ (key tasks), vilket är ett begrepp som utvecklats inom ramen 

för ett verksamhetsteoretiskt perspektiv (Eriksson & Lindberg, 2007; se även 

Chaiklin, 2019). Nyckeluppgifter är bland annat öppna och problembaserade 

uppgifter som lyfter ämnets centrala områden och inbjuder elever att ta i bruk 

redskap och procedurer inom ämnesområdet (Lindberg, 2010). En sådan 

uppgift utvecklas i samarbete mellan lärare och elever och bestäms alltså inte 

bara av läraren. Uppgiften är användbar så länge den vecklar ut sig, eller så 

länge eleverna gemensamt identifierar problematiker som behöver utforskas 

och lösas (Eriksson & Jansson, 2017). Det är även centralt att uppgiften 

bygger på innehållsrika och kulturellt relevanta problem som grundar sig i 

innehållsliga motsättningar (Eriksson & Jansson, 2017). 

 

En central motsättning i relation till uppgiften som använts i denna studie rör 

hur samhällets resurser (t.ex. en naturplats) ska fördelas eller användas mellan 

olika individer och aktörer i samhället. Om politiker till exempel beslutar sig 

för att inte bygga en fabrik på en naturplats, påverkar det sannolikt hushållens  

ekonomi på olika sätt. Familjer med arbetssökande föräldrar kan exempelvis 

uppleva detta som en intressekonflikt med kommunpolitikernas beslut. För att 

elever ska förstå hur det hänger ihop behöver undervisningen gestalta vilka 

aktörer som gör vad och vad olika handlingar kan betyda för ett samhälles 

ekonomi.46 Med utgångspunkt i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv innebär 

det också att det är väsentligt att ställa sig frågan hur ett redskap eller en 

modell kan formas i ett sådant sammanhang eftersom kunskap betraktas i detta 

perspektiv som inbyggt i redskapasmedierande verksamheter (se t.ex. 

Davydov, 2008; Eriksson & Jansson, 2017). De modeller som har använts i 

                                                 
46 Det privata och det offentligas ekonomi är ett centralt innehåll i samhällskunskap 

på mellanstadiet (Skolverket, 2019). 
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studien, fyrfältare och sexfältare, har inte specifikt riktas in på att fördjupa 

elevers kunskaper inom ett samhällsekonomiskt perspektiv, utan har främst 

öppnat upp för en rörelse mellan ekologiska, ekonomiska och sociala 

perspektiv, samt temporala perspektiv. Därför bedömer jag det som sannolikt 

att dessa modeller skulle behöva kompletteras med en annan modell. Hur en 

sådan modell skulle kunna utformas beskriver jag nedan.  

 

I nätskriften SO-didaktik (2020) har jag skrivit en artikel om ett arbete med 

lärandemodeller som skulle kunna vara användbart. I artikeln återkommer jag 

till ett undervisningsmoment i historia i årskurs 5,47 där jag tillsammans med 

eleverna etablerade en modell för att synliggöra resursfördelning och 

arbetsuppgifter mellan olika samhällsgrupper (adel, präster, borgare och 

bönder) i det medeltida svenska samhället.48 Till stöd i arbetet med modellen 

hade vi en text som beskrev den medeltida samhällsstrukturen. Med 

utgångspunkt i texten identifierade eleverna relationer mellan de olika 

samhällsgrupperna, som synliggjordes i en gemensam modell med hjälp av 

olika symboler och pilar, och som tog form på stora tavlan i klassrummet (se 

figur 11 nedan). Eleverna identifierade bland annat kyrkans relation till 

bönderna (de många små husen) och riddarna (de röda pilarna) samt 

resursfördelning i form av skatter (de svarta pilarna). I modelleringsarbetet 

identifierade också eleverna ’möjliga’ relationer mellan exempelvis adel, 

borgare och kungen som inte framkom i texten. På vissa ställen uppstod det 

’tomheter’ mellan olika aktörer i modellen, och detta väckte frågor hos 

eleverna gällande hur relationen såg ut på dessa ställen. I modellen sattes 

                                                 
47 Undervisningsmomentet är inte en del av de forskningslektioner som har 

genomförts i studien, utan är ett undervisningsmoment jag genomfört när jag varvat 

mina doktorandstudier med arbete som lärare i årskurs 5. Upplägget har dock 

inspirerats av studiens resultat och det är detta som jag ser en poäng med att lyfta i 

en reflektion och utblick. Undervisningsmomentet bygger på mina egna 

anteckningar.  
48 Det finns med andra ord likheter med historiemomentet och det jag skissar på i 

relation till uppgiften i studien, eftersom det handlar om innehållsliga motsättningar 

mellan hur samhällets resurser ska fördelas.  
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frågetecken ut av eleverna för att visa på att det var oklart hur relationen skulle 

beskrivas. Eleverna gav med andra ord i denna situation uttryck för att det 

fanns ett problem att lösa, och som de ville lösa, men det framgick inte genast 

på vilket sätt (jfr double-bind). Modellen skapade alltså förutsättningar för att 

motsättningen identifierades och upprätthöll elevernas gemensamma arbete, 

och i den meningen vecklade uppgiften ut sig. Om eleverna skulle få svar på 

sina frågor blev det nödvändigt för dem att undersöka detta genom att studera 

andra texter (med stöd av läraren). Noterbart är att uppe till vänster i modellen 

var från början ett frågetecken utsatt mellan symbolerna för riddare och 

kungen, vilka ersattes av de blå pilarna under lektionen när eleverna hittade 

hur relationen kunde beskrivas i en annan text.  

 

Figur 11  
 
Modell över medeltida samhällsaktörer, arbetsuppgifter och hur samhällets 

resurser fördelas.  
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Jag menar att ett sådant modelleringsarbete som beskrivs ovan även skulle 

kunna användas för att synliggöra innehållsliga motsättningar, som rimligen 

uppstår i en samhällsplanerande verksamhet när resurser ska fördelas och 

användas mellan olika individer och aktörer. De medeltida samhällsaktörerna 

kan exempelvis bytas ut mot symboler för hushåll, företag och kommunala 

verksamheter, och relationen mellan dessa kan modelleras med hjälp av pilar 

och benämnas med begrepp såsom arbete, inkomst, konsumtion, betalningar, 

skatteintäkter och bidrag. Ett sådant arbete kan exempelvis ramas in av de två 

breven som användes i denna studie eller andra texter, där vissa relationer är 

synliga, medan andra inte är det. På detta sätt kan eventuellt förutsättningar i 

undervisningen skapas för att synliggöra komplexiteten i hållbar 

samhällsplanering och elevers agens tillvaratas. Det går även att 

vidareutveckla detta genom att föra in nya motstridiga påståenden som bottnar 

i sociala, historiska, hälsomässiga, ekonomiska och ekologiska aspekter, 49 och 

därmed förflytta fokus från ett perspektiv till att arbeta integrerat med olika 

perspektiv i hållbar utveckling. Om sådana motstridiga påståenden tar form 

som double-binds vecklas uppgiften på nytt ut sig och skapar förutsättningar 

för eleverna att identifiera nya problem som behöver bearbetas i relation till 

modellen (t.ex. dra nya pilar och benämna dessa), alternativt konstatera att det 

inte går att åskådliggöra i rådande modell, utan måste synliggöras med andra 

redskap (t.ex. med fyrfältaren eller sexfältaren). 

 

                                                 
49 Exempel på andra motstridiga påståenden: 1. Ett av kommunenens större företag 

har tvingats i konkurs och många föräldrar till barnfamiljer har blivit arbetslösa. 2. 

Arkeologer har undersökt naturplatsen och funnit att det finns kvarlevor och 

bosättningar från vikingatiden en bit ner i marken. 3. Företaget flyttar sin 

verksamhet om 20 år till ett annat land. 4. Naturplatsen behöver skötas, det behöver 

tillföras mer finansiering annars växer det igen. 5. Friluftsfrämjandet anser att 

naturområdet är ett bra område för vandringsleder och rekreation. 6. Biologer från 

naturvårdsverket har upptäckt att en ovanlig grodart lever på denna naturplats. 7. 

Bin, humlor och andra insekter ger oss pollinering och mat, och naturplatsen utgörs 

av en rik biologisk mångfald som dessa trivs i. 
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Det jag skissat på ovan är ett tänkbart sätt att visualisera hur en nyckeluppgift 

kan ta form och utvecklas i relation till olika perspektiv och hållbar 

samhällsplanering. Det är en öppen problemuppgift som inte är bestämd på 

förhand av läraren hur den ska utvecklas, utan det är snarare ett samarbete 

mellan lärare och elever. Elevernas respons och deras uttryck för problem och 

lösningar skapar nya sätt för uppgiften att veckla ut sig. Detta är fruktbart så 

länge eleverna identifierar nya problematiker att lösa. Genom att planera för 

sådana uppgifter och ett modelleringsarbete, finns rimligen en potential att 

sätta det abstrakta, som kodifierats av kollektiva handlingar, normer och 

värderingar, i rörelse som kan begreppsliggöra eller konkretisera det abstrakta 

(jfr Eriksson & Jansson, 2017; Radford, 2013). En sådan undervisning kan 

även möjliggöra för elever att erövra en annan blick och göra nya erfarenheter, 

vilket påverkar deras intellektuella, sociala och moraliska förmågor (Carlgren, 

2015; Davydov, 2008, Klafki, 1958/1995; Leont’ev, 1978). Om 

nyckeluppgifter kan få en sådan funktion inom ramen för hållbar utveckling 

behöver dock prövas och utvecklas i framtida forskning. 

  



204 

 

English summary 

Developing the critical and temporal thinking of  

middle school students 
 

A study on learning activity theory in relation to sustainable  

development 

Introduction 

The Swedish curriculum (Lgr11) states that the school’s mission is to establish 

some overall perspectives, the environmental perspective being one of these. 

In relation to this environmental perspective, teaching should highlight how 

society’s functions and our ways of living and working can be adapted to 

create sustainable development (Skolverket, 2019). Whereas for younger 

pupils (pre-school and years 1-3 of a 9-year compulsory school system), 

teaching practices in relation to the environment often focus on developing a 

sense of care for animals and nature and addressing everyday issues 

(Skolverket, 2017), this study is interested in how teachers of middle school 

pupils (aged 9-10) can broaden the complexity of the phenomenon of 

sustainable development. It is about creating the conditions for students to 

develop critical and temporal thinking, because it is essential to develop these 

abilities in order to navigate a complex world. It is important to critically 

analyse the consequences of different options both now and in the future. 

Individuals and groups are affected differently by the decisions made in a 

community, which may result in disagreement about the decision to be made. 

This often reveals different perspectives, and making conflicts of interest 
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between human activities an element in the teaching of sustainable 

development (Krasny & Roth, 2010; Lundegård & Wickman, 2007; 

Mogensen & Mayer, 2005). Further, traditional environmental education has 

often emphasised the private sphere – or personal responsibility – i.e., what 

the individual can do for the environment (Chawla & Cushing, 2007; Ideland 

& Malmberg, 2015; Jensen & Schnack, 1997; Jickling & Wals, 2008; 

Lundholm, 2011, 2019; Mogensen & Mayer, 2005). In this study, the focus is 

instead on different perspectives between different actors at a societal level (in 

relation to sustainable urban planning) that stem from economic, social and 

environmental dimensions.50 There is also a focus on how teaching practices 

can create opportunities for students to experience meaning in solving 

problems, critically view different perspectives, take initiatives, creatively 

solve problems and reflect in a democratic spirit on the society they want in 

the future (cf. Hasslöf, Ekborg & Malmberg, 2014; Hicks, 2002; Jickling & 

Wals, 2012; Mogensen & Mayer, 2005; Ojala, 2016; Lundegård & Caiman, 

2019; Lundegård & Wickman, 2007; Van Poeck & Vandenabeele, 2012).  

 

If younger students are to be offered the opportunity to participate in the 

practices described above, the what and how of didactics arise. In relation to 

the ‘what’ question, a key question is what it means to know in a teaching 

practice described above (Carlgren, 2015). One way to approach this question 

                                                 
50 Mogensen and Mayer (2005) assert that environmental problems are social 

problems and exist at three different levels  (cf. Harring & Lundholm, 2018, and the 

concept of social dilemma). At the individual level, there may be a conflict between 

needs and desires, which is often expressed as a personal dilemma. At the societal 

level, there are conflicts of interest between different groups and individuals, as well 

as at a structural level between, for example, market forces or economic mechanisms.  

It is primarily conflicts of interest between different groups and individuals at the 

societal level that are the focus of this study. 
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is to examine what it is a student knows when they know what it is they are 

supposed to know, or what is it that is the actual knowing (Carlgren, 2015). 51 

At an overall level, the knowing is about critically reviewing and analysing 

different perspectives in relation to temporality. This knowing is an initial 

pointer but at the same time it needs specifying in order to assist teachers in 

their work of delimiting and developing tasks. In a sense, it is about 

transforming humanity’s achievements in terms of knowledge into teachable 

content (Klafki 1958/1995). In such a transformation, it is important to ask 

questions such as what this subject content means for students or what 

substantive aspects students need to be able to discern in order to better 

understand the subject content and be competent to participate. 

 

In relation to the didactical ‘how’ question, there is an interest in how a 

teaching practice that seeks to develop students’ conceptual knowledge and 

theoretical thinking can be staged (Davydov, 2008; Vygotskij, 2001). 

Previous analyses of learning situations have revealed didactic difficulties in 

connecting students’ life worlds, or everyday understanding, with the more 

abstract thinking that teaching overall often aims at (Andrée, 2007; Johansson 

& Wickman, 2011). In relation to this challenge, this study has been inspired 

by a focus on learning activity within an activity theory perspective (Davydov, 

2008; Repkin, 2003; Zuckerman, 2004) aiming to enable the design and 

analysis of teaching practices. This theoretical approach assumes that joint 

theoretical work involving teachers and students is key. This stems from 

Vygotskij’s (2001) view that higher mental functions develop first in a social 

context, before the thinking can be internalised within the individual student 

                                                 
51 Carlgren (2015) describes knowing as a transactional process between the knower 

and the known. She bases this on Dewey and Bentley’s (1949/1989) triad of 

knowledge: the known, the knowing and the knower. In this perspective, teaching is 

about creating the conditions for the student (the knower) to develop their knowledge 

(the knowing) in a transaction with a specific knowledge content (the known). 
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(Arievitch, 2017; Davydov, 2008; Kozulin, 2003; Zuckerman, 2004). Joint 

theoretical work also includes both negotiation and recognition of each other 

(students and teachers) as resources (Edwards, 2005), which touches on the 

element of reflection in the classroom. Reflection is a human ability and 

fundamentally collective (Zuckerman, 2004). From an activity theory 

perspective, reflection means that the student considers their own actions in 

relation to goals, motives, methods and means of teaching (Zuckerman, 2004). 

Reflection is also about taking other people’s perspectives and thereby getting 

the opportunity to understand one’s own strengths and limitations, in order to 

eventually overcome one ś own shortcomings (Davydov, 2008). This is an 

important aspect of a learning activity, as it can clarify and focus on the 

elements that students need to learn more about. Joint work involving teachers 

and students may also highlight contradictions, for example contradictions 

between economic and environmental aspects in a socially planned activity. 

Identifying such contradictions can motivate students to deepen their 

exploration of content and creatively discuss possible solutions to problems 

(Eriksson, 2017; Krasny & Roth, 2010). More specifically, this relates to a 

problem situation that is at the heart of teaching – whether students identify 

contradictions and the fact that there is a problem to solve, and whether they 

believe that they can solve the problem even if it is not immediately clear in 

what way (Arievitch, 2017; Repkin, 2003). In other words, it is about students 

developing relational agency (Edwards, 2005), or making the problem their 

own, when solving problems in theoretical work. 

 

The study also assumes that linguistic and symbolic tools mediate knowledge 

and knowings (Vygotskij, 2001). Such tools have a central function and use 

in joint theoretical work. Here, such tools are referred to as learning models 

(Davydov, 2008). The function of a learning model is to make relationships 

and structures visible that might otherwise be difficult to establish, for 
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example, an abstract concept such as sustainable urban planning.52 It can also 

draw attention to what we need to develop, that is, what we do not know but 

in some sense need to find out. In order for the model to have such a function, 

it is important to emphasise that the ‘work’ on the model itself is particularly 

important for the ability to handle abstract concepts. This is different from 

teachers presenting a model (e.g. a four-fielder, flow chart or concept map) in 

order to ‘illustrate’ the abstract in terms of different relationships. One 

problem with the latter approach may be that there is a risk of the focus being 

on how the model itself functions rather than on the theoretical content that 

the model is intended to make visible (Jägerskog, 2020). In a learning activity, 

it is therefore key that students are involved in creating symbols and that they 

shape and process relationships and procedures in models. Learning models 

can then serve as concrete working material with which students can explore 

the abstract and focus on aspects that appear to be invisible, such as structures 

and relationships (Eriksson, 2018). In this sense, the model can facilitate 

communication and be a tool through which to ask new questions (Eriksson, 

2017).  

 

The aim of the study is to investigate what critical and temporal thinking can 

mean for younger students (aged 9-10) that requires the adoption of various 

perspectives in the context of sustainable urban planning, and how such 

knowing can be developed in joint theoretical exploration work. This raises 

the following research questions: 

 

 What possible meaning for the desired use of a natural site are 

expressed when year 4 students plan for this in the context of 

                                                 
52 Davydov describes learning models in the following way: “It is important to note 

that learning models are an internally necessary link in the process of assimilating 

theoretical knowledge and generalized methods of acting. And not just any 

representation can be called a learning model, but only one that specifically fixates 

the universal relation of some holistic object, enabling its further analysis.” 

(Davydov, 2008, p. 126) 
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sustainable urban planning? 

 What substantive aspects does it seem particularly important to 

highlight in teaching so that students are competent to participate in 

a teaching practice that deals with sustainable urban planning? 

 In what way can contradictions enable or prevent the development 

of collective or relational agency regarding problem identification, 

and enable mediating tools to take the form of learning models or 

prevent them from doing so? 

Method 

In order to explore what it can mean to know in an activity that deals with 

different perspectives related to sustainable urban planning for younger 

students, the learning study approach was chosen for the generation of data 

(Marton, 2015). The research conducted was qualitative and aimed to 

contribute both practical knowledge to the teaching profession and theory-

generating knowledge about how phenomena can be understood in new ways, 

which in this case means describing qualitatively different ways of 

experiencing the phenomena (Carlgren et al., 2017). Learning study is a 

cyclical process of planning, teaching and revising that usually starts with 

teachers and researchers agreeing to study an area of a subject that they find 

challenging to teach. In order to produce information about the students’ 

actual knowledge, a mapping exercise53 was undertaken to specify and define 

                                                 
53 In this study, the mapping exercise was designed based on the research group’s 

experience and the fact that previous studies had indicated that students should be 

given the opportunity to process the task in a contextual situation using images and 

text as support (Lundholm & Davies, 2013; Manni, 2015; Walshe, 2008). It was also 

important that the assignment contained potentially underlying conflicts of interest 

(Krasny & Roth, 2010; Lundegård & Wickman, 2007; Mogensen & Mayer, 2005). 

There was a focus on how students experienced conflicts of interest between 

different groups in relation to a societal level (Mogensen & Mayer, 2005). In the 

mapping, it was also important that the students were faced with different arguments 

stemming from ecological, economic and social dimensions (Jonsson, 2007; Manni, 

2015; Wiek et al., 2011) and temporal dimensions (Hicks, 2002; Kramming, 2017; 

Ojala, 2016; Rubin, 2013; Wieck et al., 2016; Withycombe, 2010). 
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an object of learning. The findings from the mapping functioned as a starting 

point for the design of the research lessons with the help of theory, in this case 

learning activity theory. A mapping exercise was also undertaken after each 

research lesson.54 The mapping helped to determine what the students had 

learned and prompted amendments to the design of the lesson. It also 

supported understanding of the implications of the specific knowing that had 

been examined.  

Design of research lessons 

The research lessons were structured in accordance with Davydov’s (2008) 

model for learning activity, which consists of different learning actions.55 In 

order to establish a learning activity, students first need to be faced with a 

situation that arouses their curiosity and provokes a willingness to act and 

solve a problem. In this study, the setting, or situation, in which the problem 

unfolded consisted of a social planning activity, which the research group 

assumed to be a historically and culturally relevant and complex situation. 

More specifically, students were asked to act as if they were the political 

decision makers in a town and to make decisions about a natural site. The 

central idea of this design was to create the conditions for participants to 

experience meaningful learning in the activity they were involved in, and it 

offered a relatively high level of freedom for them to determine what they 

were going to achieve (van Oers, 2009). 

                                                 
54 The students were able to test the model used in the research lessons on another 

similar task. During the process, the students discussed ways in which the model 

might be helpful for examining a new proposal (construction of housing) and other 

situations in which the model might be useful. 
55 “[a]  transformation of the conditions of the task in order to observe the universal 

relation of the object of study; [b]  modeling of this relation in object-related, 

graphical or letter form; [c] transformation of the model of the relation in order to 

study its properties in “pure form”; [d]  construction of a system of particular tasks 

that are solvable by a general method; [e]  assessment of the performance of the 

preceding actions; [f] Evaluation of the level of assimilation of the general method 

that results from solving the given learning task” (Davydov, 2008, pp. 125-126).  
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In a learning activity, as mentioned, it is also crucial to use mediating tools – 

learning models – to explore the abstract. In this study, the co-researching 

teachers and researchers selected a four-fielder (see Figure 12), which aimed 

to support analysis of and reflection on the internal relationships of the known. 

Kinard and Kozulin (2008) state that a table is one of the most common 

symbolic tools for organising information and creating relationships within 

and between different variables. Its internal mechanism, for example, enables 

students to understand how a change in one variable or dimension affects 

another, thus highlighting the complexity of different considerations. Another 

way to describe this is that presenting different variables or dimensions in the 

squares of a four-fielder helps students to identify contradictions. 

 

Figure 12 
  
Model of winners and losers in the long and short term 
 

 

 

 

 

 

 

Based on the location of the X in Figure 12, the town could be the loser in 

the short term if, for example, a recreation area used by different groups in 

the community is lost when a factory is built. On the other hand, the town 

could be the winner in the long term if unemployed people get work that 

generates increased tax revenue for the town. The students can thus explore 

with the teacher how the town is affected on the basis of the different fields 

We are building the  

factory now 

Winner later Loser later 

Winner now 

 

               

Loser now 

 

                

              X 
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in the model, and consequently it is assumed that contradictions are made 

apparent and concretely expressed for the different interest groups. 

Data collection 

In this study, two learning studies were conducted (five research lessons in 

total) in two different schools, with 94 students in year four (aged 9-10 ). The 

research lessons were filmtaped to capture the communicative interaction 

between students and teachers in the classroom, and each lesson lasted 

approximately 50-70 minutes. The mapping before and after the research 

lessons were recorded using dictaphones, and lasted approximately 20 to 40 

minutes. The main analytical unit of the study is the students’ conversations 

with each other and the interaction between teachers and students in the 

teaching situations. Most of the interaction from the mapping before and 

research lesson was transcribed.56 In essence, statements from oral 

communication form the basis of descriptions of knowing and learning. 

Analytical tools 

In the research study, the data was analysed using phenomenography and the 

concept of contradictions. A phenomenographic analysis can describe the 

qualitiatively different ways in which a group of students experience a 

phenomenon (Carlgren, 2015; Marton, 2015).57 It is also possible from such 

                                                 
56 Not all the material generated by the learning study approach was transcribed and 

analysed at work, as not everything was relevant for the purposes of the research 

study. 
57 Eriksson (1999) notes that a phenomenographic analysis consists mainly of four 

phases. In the first phase, I read the material as a coherent text. Individual statements 

must be understood in relation to each other, which means that you treat them as 

context-bound while striving to see all interviews as a whole. In the second phase, I 

sought to identify what the informants were talking about, in order to distinguish 

different aspects/sub-phenomena of the phenomenon and to distinguish what 

elements in the text related to other phenomena. In the third phase, different 

preliminary categories, in respect of how the students’ talked about the sub -

phenomena, were tested in relation to each other and compared with the transcribed 

material. Finally, in the fourth phase, I formulated an outcome space in which the 
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an analysis to deduce what aspects separate the phenomenographic categories 

from each other by comparing them. Those aspects are critical in the sense 

that it is essential to be able to discern them in order to experience the object 

of learning in a certain way (Marton, 2015). Thus, the critical aspects originate 

from the ways in which students experience the phenomenon rather than from 

disciplinary subject theory (Pang & Ki, 2016).  

 

The concept of contradictions was used to analyse discursive manifestations 

(Engeström & Sannino, 2011), based on Engeström and Sannino’s (2011) 

description of how these historically interwoven contradictions in an activity 

can manifest as either dilemmas, conflicts, critical conflicts or double-binds 58.  

This study analysed more precisely how these are expressed in the interaction 

between teachers and students in the exploration of secondary contradictions. 

In the study, secondary contradictions consist of different social actors, based 

on economic, ecological and social interests or in combination with each 

other, who maintain the historical contradictions that exist in the sustainable 

planning of a natural site over time. The way these contradictions manifest 

themselves in terms of dilemmas, conflicts and double-binds is considered in 

                                                 
ways of experiencing the phenomena were named and related to each other logically 

(cf Larsson, 1986).  
58 When the contradiction takes the form of a dilemma, there is incompatibility  

between two different values; for example: on the one hand; on the other hand; yes, 

but. Those involved often try to solve the problem by renegotiating it or denying that 

it needs a solution immediately. When the contradiction instead takes the form of a 

conflict, students argue about and openly criticise what the contradiction implies and 

expresses: I disagree; this will not be good for them. This often leads to a compromise 

or submission to an authority or to the majority. In a double bind, different alternatives 

are perceived as unacceptable within the activity system. It is a form of helplessness 

expressed at a collective level: we must; what will it be like later? let us do so. This 

means that the participants feel that they have to do something about the problem, but 

that they do not know how and they feel it is difficult for them to do something on 

their own. Note that no evidence of a critical conflict has been found in this study’s 

data material.  
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terms of the way they enable a learning activity from taking shape or prevent 

it from doing so. In a learning activity, as mentioned earlier, exploration of the 

content is driven by the students. From an activity theory perspective, this 

differs from a teaching activity where the teacher runs the work in the 

classroom to a greater or lesser extent (I. Eriksson, 2015).59 

Results 

The phenomena – the desired use of a natural site 

The phenomenographic outcome space is hierarchically structured (see figure 

13 below). This means that the higher-categorised perceptions indicate 

recognition of more aspects of the complexity of the problem and an ability to 

change and weigh different perspectives against each other. 

 
The first category, ‘use as desired’, is the least complex way of experiencing 

the phenomenon.60 In this category, students do not, for example, identify 

conflicts of interest at a societal level, only at an individual level, and the use 

of the natural site seems to be a non-problem. If students are to be competent 

to participate, they need to be able to identify conflicts of interest at a societal 

level and, in this case, from an environmental perspective; for example, how 

changes in the natural site affect animal and plant species in different 

ecological systems, and how that in turn affects human activities (CA1). 

 
The second and somewhat more complex category, ‘use with nature 

unchanged’, means that students identify an environmental problem at a 

societal level and at the same time state their view that human use of the 

natural site would seem to be a major problem if it means the site has to be  

  

                                                 
59 In this study, the primary contradiction is that between learning activity and teaching 

activity.  
60 The phenomenon of the study is: The desirable use of a natural site . 
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Figure 13  

Schematic representation of the outcome space and critical aspects (CAs).  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

changed. In this case, it was important for students to recognise what happens 

to a society in the long term (social and economic consequences) if a natural 

site is left unchanged (CA2). This helped students realise that it was not 

always a given to put the environment first in a specific situation when this 

had consequences for other actors in society both now and over time. In this 
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context, it was also important for students to recognise that it is possible to 

impose demands on actors in society if they are to use a natural site (CA3). 

There are, for example, laws and regulation governing what entrepreneurs can 

do. This was not necessary clear to students. 

 

The third and most complex category, ‘use conditionally’, indicates that the 

students recognise the phenomenon as a complex problem of potential 

conflicts of interest between social actors. In this category, students attempt 

to weigh up the pros and cons of different options. The category included two 

sub-categories, ‘allocating’ and ‘managing’, which are also placed 

hierarchically in the outcome space. In the former, students try to allocate 

different activities on the natural site by compromising, usually on the basis 

that everyone should have the same amount of space. In the second sub-

category, students try to manage the different possible consequences of a 

particular action and take into account different needs, rather than allowing 

everyone to have the same amount, based on principles of justice. As students 

try to manage different options, they focus largely on exploring what 

sustainability can mean in a given context rather than seeking a universal 

compromise (CA4). This can thus support the students in investigating the 

specificity of a natural site and relating it to the societal needs that exist in 

relation to a particular environment. Notably, students in the sub-category 

allocate also need to recognise options CA2 and CA3. These students see the 

use of a natural site as a complex problem (which distinguishes this sub-

category from the ‘use with nature unchanged’ category), but at the same time, 

their allocation solution is hardly sustainable. It is also reasonable, therefore, 

that they recognise CA2 and CA3 in order to discuss other possible solutions.  

Problem identification, contradictions and learning models 

In several of the research lessons, students argue to reject the problem. The 

results show that when a contradiction manifests itself as a ‘dilemma’ or a 
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‘conflict’, the students reproduce their everyday understanding or seek simple 

compromises, which prevents the complexity of sustainable urban planning 

from emerging. Such situations can, in a sense, lead to a commitment as 

students express their views, but the risk is that students will primarily keep 

to their own opinions rather than initiating a more in-depth assessment of the 

problems that sustainable urban planning may entail. From the perspective of 

activity theory, the students do not identify a common motive. They find 

themselves in a situation where their motives differ from the teacher’s motive 

and thus they cannot jointly formulate the problem. In such a situation, the 

activity that unfolds in the classroom can be understood as a teaching activity 

rather than a learning activity (I. Eriksson, 2015). However, the results also 

show that contradictions can initially act as drivers that lead to the 

identification of a problem that gradually unfolds. It is above all when the 

problem manifests itself as a double-bind that the complexity of the problem 

emerges more clearly for students. A double-bind highlights historical 

contradictions, that is, for example, the conflicts of interest that relate to 

different economic, ecological and social perspectives over time, which exist 

in an activity concerned with sustainable urban planning. Here, there is a need 

to adopt an analytical approach and explore consequences from different 

perspectives rather than focus on consequences from one perspective or on 

one’s own view. 

 

Another important result of the study was that the contradictions inherent in 

the learning model have the potential to unfold or be strengthened as a double-

bind. This is the case when possible new relationships are discovered in joint 

work with the model that have not previously been visible. This became 

apparent when, for example, the students recognised from the four-fielder (see 

Figure 14 below) that some actors and individuals could lose in the long term 

if a factory was built on a natural site. For the students, this signalled injustice, 

and they then used the model to propose possible solutions and aske new 



218 

 

questions about what demands could be imposed on society actors. These 

questions became new explorable questions, and thus the task unfolded. Here, 

the results show that the model worked as a learning model. 

 

In the model, the ideal result of sustainable urban planning would be for all 

individuals and groups in society to be winners both now and in the long 

term, but this would be difficult to achieve because, during and between 

activities, actors have different needs that conflict with each other. An 

acceptable alternative result might be groups being placed in the lower pane 

of the left-hand column, that is, some may be losers now but winners in a 

longer time perspective. When students identified what could be lost in the 

right-hand column, they became aware of injustices and began to suggest 

solutions to transfer the potential losers to the left-hand side of the chart. In 

a sense, students began to impose demands if a factory was to be constructed; 

for example, alternative playgrounds should be built to enable children to 

get out and meet their friends. In other words, in working on the model, the 

students gradually became aware of what sustainability can mean in relation 

to urban planning. 
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Figure 14  
 
Teacher’s and students’ notes in the model based on their discussion during 

research lesson 4. 
 

 

Conclusion and contributions 

The research interest in this project has included identifying aspects of subject 

knowledge that can help younger students understand the complexity of 

sustainable development. Another way of expressing it might be that the 

results contribute knowledge about knowing or what it can mean to be able to 

do something (Carlgren, 2015) and about knowledge of the subject content as 

a teaching subject (Klafki, 1958/1995). The results point to the fact that 

students (aged 9-10) experienced the phenomenon of the desirable use of a 

natural site in three qualitatively different ways. These views can be 
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understood as different ways of experiencing aspects of a known (Carlgren, 

2015, Marton, 2015). The comparison of the phenomenographic categories 

identified four critical aspects as needing to be recognised by students in order 

for them to be competent to participate in a teaching practice related to 

sustainable urban planning. These categories and aspects can be understood 

as a contribution to the collective knowledge of the teaching profession, and 

used in particular by teachers in years 4-6 and perhaps also by teachers in other 

stages of planning and design. They can also be tested and further developed 

(Carlgren, 2015; Carlgren et al., 2017; Runesson & Gustavsson, 2012). 

 

One conclusion from the study’s results is that, as a didactic tool for the 

subject, contradictions have the potential to create the conditions to enable 

students to identify the key relationships and aspects of a problem or, put 

another way, to make the problem a joint problem, which is key in the creation 

of learning activities. I have shown this by pointing both at what obstacles 

arise (dilemmas and conflicts) and also at a possible way to use contradictions 

(the use of a double-bind) in order to offer students a practice with which to 

develop relational agency, critically view different consequences over time 

and explore different possible solutions to environmental and sustainability 

issues. I would therefore emphasise that contradictions as a didactic tool can 

be seen as a contribution to theory, since I show how it can function as a 

didactic tool using Engeström and Sannino’s three types of discursive 

manifestation (dilemmas, conflicts and double-binds). 

 

Further, previous studies in a Swedish context that have attempted to explore 

abstract phenomena with learning models have mainly involved mathematical 

didactics (cf. H. Eriksson, 2015; Eriksson & Jansson, 2017; Fermsjö, 2014; 

Fred; 2019). This study is therefore also beneficial in offering a theoretical 

way of thinking about models in social science subjects related to sustainable 

development. In particular, the study contributes some understanding of what 
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such mediating tools may mean in relation to a teaching practice dealing with 

critical and temporal thinking related to sustainable urban planning.  

  



222 

 

Referenser 

Alerby, E. (2000). A way of visualising children’s and young people’s thoughts 

about the environment: A study of drawings. Environmental Education 

Research, 6(3), 205–222. https://doi.org/10.1080/13504620050076713 

Andersson, K. (2017). Starting the pluralistic tradition of teaching? Effects of 

education for sustainable development (ESD) on pre-service teachers’ views on 

teaching about sustainable development. Environmental Education Research , 

23(3), 436–449. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1174982 

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. 

E., Pintrich, P. R., Raths, J. D., & Wittrock, M. C. (Red.), (2001). A taxonomy 

for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of 

educational objectives. Longman. 

Andrée, M. (2007). Den levda läroplanen: En studie av naturorienterande 

undervisningspraktiker i grundskolan  [Doktorsavhandling, Stockholms 

universitet]. http://bit.ly/2MkZG11 

Arievitch, I. M. (2017). Beyond the brain: An agentive activity perspective on mind, 

development, and learning . Sense Publishers. 

Aguirre-Bielschowsky, I., Freeman, C., & Vass, E. (2012). Influences on children’s 

environmental cognition: A comparative analysis of New Zealand and Mexico . 

Environmental Education Research , 18(1), 91–115. 

https://doi.org/10.1080/13504622.2011.582093 

Avery, P. G. (1988). Policy thought among children and adolescents: A review of 

the literature. Journal of Social Studies Research , 12(2), 1–47. 

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). Developing key 

competencies for sustainable development in higher education. International 

Journal of Sustainability in Higher Education , 8(4), 416–430. 

https://doi.org/10.1108/14676370710823582 

Barton, C. K., & Avery, P. G. (2016). Research on social studies education: Diverse 

students, settings and methods. I D. H. Gitomer & C. A. Bell (Red.), Handbook 

of research on teaching. (5. uppl., s. 985–1038). American Educational 

Research Association. 

Barton, C. K. (2017). Social studies in the primary grades: Preparing students for 

democratic participation. I M. Olson, & S. I. Aldenmyr (Red.), SO-undervisning 

på mellanstadiet: Forskning och praktik (s. 13–29). Gleerups. 

Bengtsson, T., & Hedin A. (2012). Upptäck Sverige: Geografi lgr11 (2. uppl.). 

Liber.  

Bengtsson, H. (2020). Resursfördelning i det medeltida samhället: 

Lärandeverksamhet i år 5. SO-didaktik, 2020(9), 14–19.  

Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: On the need to 

reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, 

https://doi.org/10.1080/13504620050076713
https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1174982
http://bit.ly/2MkZG11
https://doi.org/10.1080/13504622.2011.582093
https://doi.org/10.1108/14676370710823582


  

223 

 

Evaluation and Accountability, 21(1), 33–46. https://doi.org/10.1007/s11092-

008-9064-9 

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H.-O., & Bergman, E. (2013). Subject- and 

experience-bound differences in teachers’ conceptual understanding of 

sustainable development. Environmental Education Research , 20(4), 526–551. 

https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833584 

Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics: Didactique 

des mathématiques, 1970-1990. Utgiven och översatt av N. Balacheff, M. 

Cooper, R. Sutherland & V. Warfield. Kluwer Academic Publishers . 

https://doi.org/10.1007/0-306-47211-2 

Bryman A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.). Liber. 

Caiman C. (2015). Naturvetenskap i tillblivelse – barns meningsskapande kring 

biologisk mångfald och en hållbar framtid  [Doktorsavhandling, Stockholms 

universitet]. http://bit.ly/3oIr06J 

Carlgren, I. (2009). Kunskapssynen i 90-talets läroplanskonstruktion. I I. Carlgren, 

E. Forsberg & V. Lindberg (Red.), Perspektiv på den svenska skolans 

kunskapstradition (s. 16–38). Stockholm universitets förlag. 

Carlgren, I., Forsberg, E., & Lindberg, V. (2009). Perspektiv på den svenska skolans 

kunskapstradition. Stockholm universitets  förlag. 

Carlgren, I. (2012a). Kunskap för bildning? I T. Englund, E. Forsberg & D. 

Sundberg (Red.), Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och 

inblickar i lärarutbildning och skola (s.118–139). Liber. 

Carlgren, I. (2012b). The learning study as an approach for “clinical” subject matter 

didactic research. International Journal for Lesson and Learning Studies, 1(2), 

126–139. https://doi.org/10.1108/20468251211224172 

Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Daidalos. 

Carlgren, I. (2016). Förmågor och bildning – Paul Hirsts kunskapsformer och 

praktikvändning i ljuset av den kunskapsteoretiska praktikvändningen. I M. 

Elmgren, M. Folke-Fichtelius, S. Hallsén, H. Román & W. Wermke (Red.), Att 

ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänskrift till Eva Forsberg  (s. 70–

81). Acta Universitatis Upsaliensis . 

Carlgren, I. (2017). Forskning som utvecklar undervisningen. I I. Carlgren (Red.), 

Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study (s. 175–189). 

Gleerups. 

Carlgren, I. (manus). Bildningens innehåll: Kunnandet som centralt objekt i 

ämnesdidaktisk forskning. 

Carlgren I., Eriksson, I., & Runesson, U. (2017). Learning study. I I. Carlgren 

(Red.), Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study (s. 17–

30). Gleerups. 

Chawla, L., & Cushing, D. F. (2007). Education for strategic environmental 

behavior. Environmental Education Research , 13(4), 437–457. 

https://doi.org/10.1080/13504620701581539 

Chaiklin, S. (2003). The zone of proximal development in Vygotsky ’s analysis of 

learning and instruction. I A. Kozulin, B. Gindis, V. Ageyev, S. Miller (Red.), 

Vygotsky’s educational theory and practice in cultural context (s. 39–64). 

Cambridge University Press. 

Chaiklin, S. (2019). Vidga din uppfattning om den närmaste utvecklingszonen för ett 

rikare didaktiskt perspektiv: En presentation av traditionen Developmental 

https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9
https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9
https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833584
https://doi.org/10.1007/0-306-47211-2
http://bit.ly/3oIr06J
https://doi.org/10.1108/20468251211224172
https://doi.org/10.1080/13504620701581539


224 

 

education. I: Y. Ståhle, M. Waermö & V. Lindberg (Red.), Att utveckla 

forskningsbaserad undervisning (s. 73–98). Natur & Kultur. 

Davydov, V. V., Slobodchikov, V. I., & Tsuckerman, G. A. (2003). The elementary 

school student as an agent of learning activity. Journal of Russian and East 

European Psychology, 41(5), 63–76. https://doi.org/10.2753/RPO1061-

0405410563 

Davydov, V. V. (2008). Problems of developmental instruction: A theoretical and 

experimental psychological study. Nova Science Publishers, Inc.  

Dewey, J. (1997). Experience and education. Touchstone. (originalutgåva 1938). 

Dewey, J., & Bentley, A. (1989). Knowing and the known. The later works 1949-

1952. 16, 1–280. Southern Illinois university press. (originalutgåva 1949). 

Eckersley, R. (1999). Dreams and expectations: Young people’s expected and 

preferred futures and their significance for education. Futures, 31(1), 73–90. 

https://doi.org/10.1016/S0016-3287(98)00111-6 

Edwards, A. (2005). Relational agency: Learning to be a resourceful practitioner. 

International Journal of Educational Research , 43(3), 168–182. 

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.06.010 

Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical 

conceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133–156. 

Engeström. Y., & Sannino, A. (2011). Discursive manifestations of contradictions in 

organizational change efforts: A methodological framework. Journal of 

Organizational Change Management, 24(3), 368–387. 

https://doi.org/10.1108/09534811111132758 

Englund, T., Forsberg, E., & Sundberg, D. (2012). Introduktion – vad räknas som 

kunskap? I T. Englund, E. Forsberg & D. Sundberg (Red.), Vad räknas som 

kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. 

Liber. 

Englund, T., Öhman, J,. & Östman, L. (2008). Deliberative communication for 

sustainability? A Habermas-inspired pluralistic approach. In S. Gough & A. 

Stables (Red.), Sustainability and security within liberal societies: Leraning to 

live with the future (s. 29–48). Routledge. 

Eriksson, H. (2015). Rationella tal som tal: Algebraiska symboler och generella 

modeller som medierande redskap  [Licentiatuppsats, Stockholms universitet]. 

http://bit.ly/2YwwV48 

Eriksson, I. (1999). Lärares pedagogiska handlingar: En studie av lärares 

uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrumsarbetet  [Doktorsavhandling, 

Uppsala universitet].  

Eriksson I. (2015). Designing teaching-learning practices using activity theory as a 

guiding tool – examples from teacher-researcher R&D projects. I H. Knutagård, 

B. Krantz & M. Jedemark (Red.), A Nordic perspective: On the cultural and the 

activity approach in theory and practice  (s. 27–36). Kristianstad University 

Press. 

Eriksson, I. (2017). Lärandeverksamhet som redskap i en Learning study. I I. 

Carlgren (Red.), Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study 

(s. 61–81). Gleerups.  

Eriksson, I. (2018). Lärandeverksamhet, lärandeuppgifter och lärandemodeller. I E. 

Insulander & S. Selander (Red.), Att bli lärare (s. 160–165). Liber. 

Eriksson, I. (2020). Lärandeverksamhet: En didaktisk teori för 

undervisningsplanering. SO-didaktik, 2020(9), 8–12.  

https://doi.org/10.2753/RPO1061-0405410563
https://doi.org/10.2753/RPO1061-0405410563
https://doi.org/10.1016/S0016-3287(98)00111-6
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.06.010
https://doi.org/10.1108/09534811111132758
http://bit.ly/2YwwV48


  

225 

 

Eriksson, I., & Jansson, A. (2017). Designing algebraic tasks for 7-year-old students 

– a pilot project inspired by Davydov’s learning activity concept. International 

Journal for Mathematics Teaching and Learning, 18 (2), 257–272. 

https://www.cimt.org.uk/ijmt l/index.php/IJMTL/issue/view/6 

Eriksson, I., & Lindberg, V. (2007). Matematikundervisningens innehåll: 

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap 

och innehåll i arbetet med att realisera ”strävansmålen” i matematik. 

Lärarhögskolan i Stockholm. http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A183401 

Eriksson, I., & Lindberg, V. (2016). Enriching ‘learning activity’ with ‘epistemic 

practices’ – enhancing students’ epistemic agency  and authority. Nordic Journal 

of Studies in Educational Policy, 2016(1), 1–9. 

https://doi.org/10.3402/nstep.v2.32432 

Eriksson, I., Orlander, A. A., & Jedemark, M. (2005). Varierande 

undervisningspraktiker i timplanelösa skolor – likvärdiga förutsättningar för 

elevers lärande? Stockholms Universitets Förlag.  

FN (2016). The sustainable development goals report 2016. Förenta Nationerna. 

https://www.un.org/development/desa/publications/sustainable-development-

goals-report-2016.html 

Fermsjö, R. (2014). Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande 

redskap [Licentiatuppsats, Stockholms universitet]. http://bit.ly/2McGiU4 

Forsberg, G. (2019). Samhällsplaneringens teori och praktik. Liber. 

Fred, J. (2019). Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och  

3: En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll  

[Licentiatuppsats , Stockholm universitet]. http://bit.ly/39xQ4J2 

Garrison, J., Östman, L., & Håkansson, M. (2015). The creative use of companion 

values in environmental education and education for sustainable development: 

Exploring the educative moment, Environmental Education Research, 21(2), 

183–204. https://doi.org/10.1080/13504622.2014.936157 

Giest, H., & Lompscher, J. (2003). Formation of learning activity and theoretical 

thinking in science teaching. I A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev & S. M. 

Miller (Red.), Vygotsky’s educational theory in cultural context (s. 267–288). 

Cambridge University Press.  

Gifford, R. (2011). The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate 

change mitigation and adaptation. American Psychologist, 66(4), 290–302. 

https://doi.org/10.1037/a0023566 

Gorbov S.F., & Chudinova E.V. (2000). Deistvie modelirovaniya v uchebnoi 

deyatel’nosti shkol’nikov (k postanovke problemy) [The action of modeling in 

the educational activity of students (to the statement of the 

problem)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and 

Education], (2), 96–110. (In Russ.) 

Harring, N., & Lundholm, C. (2018, 30 augusti–2 september). Does knowledge 

about social dilemmas generate cynical citizens? American Political Science 

Association Annual Meeting . Boston, USA. http://su.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1377085&dswid=4504 

Harring, N., T. Torbjörnsson, & C. Lundholm (2018). Solving environmental 

problems together? The roles of value orientations and trust in the state in 

environmental policy support among Swedish undergraduate students. 

Education Sciences, 8(3), 1–10. https://doi.org/10.3390/educsci8030124 

https://www.cimt.org.uk/ijmtl/index.php/IJMTL/issue/view/6
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A183401
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A183401
https://doi.org/10.3402/nstep.v2.32432
https://www.un.org/development/desa/publications/sustainable-development-goals-report-2016.html
https://www.un.org/development/desa/publications/sustainable-development-goals-report-2016.html
http://bit.ly/2McGiU4
http://bit.ly/39xQ4J2
https://doi.org/10.1080/13504622.2014.936157
https://doi.org/10.1037/a0023566
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1377085&dswid=4504
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1377085&dswid=4504
https://doi.org/10.3390/educsci8030124


226 

 

Hasslöf, H., Ekborg, M., & Malmberg, C. (2014). Discussing sustainable 

development among teachers: An analysis from a conflict perspective. 

International Journal of Environmental and Science Education , 9(1), 41–57. 

http://muep.mau.se/handle/2043/17646 

Hedefalk, M. (2018). Diskurser om undervisning för hållbar utveckling på ett 

förskollärarprogram. Utbildning & Demokrati, 27(2), 37–58. 

https://doi.org/10.48059/uod.v27i2.1101 

Hedegaard, M. (2004). A cultural-historical approach to learning in 

classrooms. Outlines. Critical Practice Studies, 6(1), 21–34. 

https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/2148 

Hess, D. E. (2009). Controversy in the classroom: The democratic power of 

discussion. Routledge. 

Hicks, D. (2002) Lesson for the future: The missing dimension in education . 

Routledge. 

Hirst, P. (1974). Knowledge and the curriculum: A collection of philosophical 

papers. Routledge. 

Hjorth, P., & Bagheri, A. (2006). Navigating towards sustainable development: A 

system dynamics approach. Futures, 38(1), 74–92. 

https://doi.org/10.1016/j.futures.2005.04.005 

Hopmann, S. (2007). Restrained teaching: The common core of Didactic. European 

Educational Research Journal, 6(2), 109–124. 

https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.109 

Huckle, J. (2010). ESD and the current crisis of capitalism: Teaching beyond new 

green deals. Journal of Education for Sustainable Development , 4(1), 135–142. 

https://doi.org/10.1177/097340820900400119 

Hudson, B., & Meyer, M. A. (2011). Introduction: Finding common ground beyond 

fragmentation. I B. Hudson & M. A. Meyer (Red.), Beyond fragmentation: 

Didactics, learning and teaching in Europe  (s. 9–28). Verlag Barbara Budrich. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvhktksh.3 

Håkansson, M., & Östman, L. (2018). The political dimension in ESE: The 

construction of a political moment model for analyzing bodily anchored 

political emotions in teacing and learning of the political dimension. 

Environmental Education Research, 25(4), 585–600. 

https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1422113 

Håkansson, M., Östman, L., & Van Poeck, K. (2017). The political tendency in 

environmental and sustainability education. European Educational Research 

Journal, 17(1), 91–111. https://doi.org/10.1177/1474904117695278 

Ideland, M., & Malmberg, C. (2015). Governing “Eco-certified children” through 

pastoral power: Critical perspectives on education for sustainable development. 

Environmental Education Research , 21(2), 173–182. 

https://doi.org/10.1080/13504622.2013.879696 

Ignell, C., Davies, P., & Lundholm, C. (2017). Understanding ‘price’ and the 

environment: Exploring upper secondary students´ conceptual development. 

Journal of Social Science Education , 16(1), 68–80. 

https://doi.org/10.4119/UNIBI/jsse-v16-i1-1556  

Ignell, C., Davies, P., & Lundholm, C. (2019). A longitudinal study of upper 

secondary school students’ values and beliefs regarding policy responses to 

climate change. Environmental Education Research, 25(5), 615–632. 

https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1523369 

http://muep.mau.se/handle/2043/17646
https://doi.org/10.48059/uod.v27i2.1101
https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/2148
https://doi.org/10.1016/j.futures.2005.04.005
https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.109
https://doi.org/10.1177/097340820900400119
https://doi.org/10.2307/j.ctvhktksh.3
https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1422113
https://doi.org/10.1177/1474904117695278
https://doi.org/10.1080/13504622.2013.879696
https://doi.org/10.4119/UNIBI/jsse-v16-i1-1556
https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1523369


  

227 

 

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (2014). Lärande i handling – En 

pragmatisk didaktik. Studentlitteratur. 

Jank, W., & Meyer, H. (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. I M. Uljens 

(Red.), Didaktik – teori, reflektion och praktik (s. 17–34). Studentlitteratur. 

Jensen, B. B., & Schnack, K. (1997). The action competence approach in 

environmental education. Environmental Education Research, 3(2), 163–178. 

https://doi.org/10.1080/1350462970030205 

Jickling, B. (1994). Why I don't want my children to be educated for sustainable 

development. Trumpeter, 11(3), 114–116. 

http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/325/497 

Jickling, B., & Wals, A. E. J. (2008). Globalization and environmental education: 

Looking beyond sustainable development. Journal of Curriculum Studies, 40(1), 

1–21. https://doi.org/10.1080/00220270701684667 

Jickling, B., & Wals, A. E. J. (2012). Debating education for sustainable 

development 20 years after Rio: A conversation between Bob Jickling and Arjen 

Wals. Journal of Education for Sustainable Development, 6 (1), 49–57. 

https://doi.org/10.1177/097340821100600111 

Johansson A.-M., & Wickman, P.-O. (2011). A pragmatist understanding of learning 

progressions. I B. Hudson & M. Meyer (Red.), Beyond fragmentation: 

Didactics, learning and teaching in Europe  (s. 31–46). Verlag Barbara Budrich. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvhktksh.5 

Johansson A.-M., & Wickman, P.-O. (2018). The use of organising purposes in 

science instruction as a scaffolding mechanism to support progressions: A study 

of talk in two primary science classrooms. Research in Science & Technological 

Education, 36(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1318272 

Johansson, P. (2014). Att tolka spåren från det förflutna: Innebörder, lärande och 

meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet [Licentiatavhandling, 

Stockholms universitet]. http://bit.ly/36sIxcI 

Jonsson, G. (2007). Mångsynthet och mångfald: Om lärares förståelse av och 
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Bilaga 1 - anhålla om tillstånd 

 

 

 

Stockholms Universitet          

Hsd 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i ett forskningsprojekt. 

 

Hej, 

jag är doktorand på institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet och lärare på Österskärsskolan. 

Jag bedriver forskning tillsammans med lärare i Österåkers kommun. Vårt intresse rör i 

huvudsak hur vi kan utveckla undervisning och lärande för elever i grundskolan inom 

kunskapsområdet hållbar utveckling. För att detta ska vara möjligt behöver vi samla in 

material genom intervjuer och f ilminspelningar av klassrumsundervisning, vilket handlar 

om ca 1-2 lektioner.  

 

På er skola kommer jag att samarbeta med några av lärarna under ….. Jag vill med 

detta brev därmed be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i intervjuer 

och f ilminspelningar som ingår i forskningsprojektet. Alla elever kommer att garanteras 

anonymitet. Elever och klasser som finns med i undersökningen kommer inte att 

nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I 

enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har 

rättigheten att välja att avbryta deltagandet när de vill.  

 

Vad jag behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev 

och så snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare 

kan samla in svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

☐   Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i intervjuer och blir  

f ilmad under pågående lektion. 
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☐   Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att kameran riktas mot mitt barn under 

pågående lektioner eller deltar i intervjuer. Detta alternativ innebär att ert barn 

deltar som vanligt i undervisningen men kameran kommer inte att riktas mot ert 

barn och intervjuer kommer inte att spelas in. 

 

Åter senast till ansvarig lärare ……… 

 

 

Datum …………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. …………………………………………. 

vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 

 

Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående adress: 

 

Med vänliga hälsningar 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Henning Bengtsson 

henning.bengtsson@hsd.su.se 

Hsd 

Stockholms universitet 
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Bilaga 2 - Kartläggning 
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Förtydligande av ovanstående text i bilaga 2: 

 

Vad ska vi göra med naturen? 

Den här naturplatsen ligger i utkanten av en stad och har varit orörd i många 

år. Här har ni lekt kurragömma och byggt kojor ihop. Nu har ni hört talas om 

att den här platsen kommer att förändras. Ni blir nyfikna på vilket sätt och 

bestämmer er för att ta reda på mer.  

 

Ansvarig för sport och fritid i kommunen 

Vår stad behöver en ny idrottsarena och den här platsen är perfekt att bygga 

på. Många i vår stad spelar fotboll och det behövs fler gräsplaner med 

publikläktare.  

 

Hundägare 

Här brukar vi gå med våra hundar. Vi älskar den här platsen och hundarna gör 

också det för här kan dom springa fritt. Det växer blåbär här på sommaren. 

Det vore tråkigt om de byggde här så att naturen försvann. Det tycker vi som 

är hundägare.  

 

Ansvarig för bostäder i kommunen 

Här vill vi gärna bygga bostäder till ungdomar. Det är brist på lägenheter i den 

här staden och många måste bo kvar hemma ända upp i 25 årsåldern! Det här 

är en trevlig plats för bostäder med cykelavstånd till centrum och till skolan.  

 

Företaget Ecofoods 

Vi har ett företag som tillverkar ekologisk mat. Det är olika sorters musli och 

flingor. Det går bra för oss och här vill vi bygga en ny fabrik. Det skulle säkert 

bli minst 200 nya jobb för folk som bor här i kommunen.  
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Trafikansvarig i kommunen 

Här vill vi bygga en ny väg som ska går runt om och utanför staden. Idag 

måste alla bilar köra rakt genom centrum förbi skola och bostäder. Det blir 

mycket trafik och buller. Om vägen gick här istället skulle det bli mindre bilar 

i centrum.  

 

Djurvännerna 

Det här är t.ex. rävens favoritplats. Här finns det gott om sork och näbbmöss. 

Det är lätt för räven att hitta mat till sina ungar. Runt omkring finns bara vägar 

och hus. Ingen mat alls! 

 

Men hur blir det då? 

 Vilka/vilket förslag tycker ni är bäst för naturplatsen och varför då? 

 Vilka/vem skulle förlora mest på ert förslag? 

 Vad tror ni framtidens barnbarnsbarn (ca 90 år framåt i tiden) vill att 

ni gör med den här platsen? 
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Bilaga 3 – bild till design av lektion 
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Bilaga 4 - intervjufrågor  

Problemet 
 I början av lektionen fick ni två brev. Vad handlade dessa brev om?  

 Vad skulle ni bestämma över? 

 Vilken roll skulle ni inta när ni bestämde? 

 Var det knepigt att veta vad man skulle göra med förslagen 
(varför/varför inte)? 

 Är Lenas förslag bra eller dåligt (på vilket sätt)? 
 

 

Tabellen – bygga en fabrik 
 Vad tycker ni man behöver tänka på när man ska ta ett beslut i en 

stad (har eleverna erfarit de kritiska aspekterna)? 

 Hjälpte tabellen er att upptäcka nya sätt att förstå vad som händer 
om man bygger på naturplatsen? (på vilket sätt/varför inte?) 

 Vad var den här tabellen till för? 

 Hur fungerar den här tabellen? 

 Vad ska man tänka på när man vill bygga fabriker på andra platser? 

 Skulle politikerna kunna använda en sådan här tabell? Varför/varför 
inte? 

 Ändrade någon av er sin åsikt efter att vi undersökt förslaget? 
Varför/varför inte 

 Vilka andra förslag (som skulle kunna komma in till er som styr) 
tycker ni skulle kunna passa att undersöka med hjälp av tabellen? 

 Vad är speciellt viktigt att tänka på om man ska bygga, t.ex. 
bostäder? 

 

 Vad blev/blir konsekvenserna av att bygga fabriken? 

 Vem/Vilka (grupper, aktörer) påverkades av att vi byggde fabriken? 

 Vilka villkor tyckte/tycker ni man behöver ställa för att förslaget 
skulle få genomföras (varför var dessa viktiga)?  

 Vilka av grupperna/aktörerna var viktigast att tänka på när ni ställde 
villkor (eller var alla lika viktiga)? 

 Hjälpte tabellen er att upptäcka vilka villkor ni kunde ställa på 
fabriken? 
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 Om vi bygger fabriken vad tror ni människor i framtiden tycker att 
ni ska tänka på? 

 
 

Använder tabellen på ett eget problem 

 Vilket förslag valde ni att undersöka som kunde ha kommit in 
till staden? 

 Gick tabellen att använda på det förslag ni valde att undersöka 
(varför/varför inte)? 

 Fyllde ni i alla rutor i tabellen (varför/varför inte)? 

 Hjälpte tabellen er att upptäcka nya sätt att förstå förslaget på 
som ni valde att undersöka (vilka nya sätt/varför inte)? 

 



Att utveckla mellanstadieelevers
kritiska och temporala tänkande
 
En lärandeverksamhetsteoretisk studie rörande hållbar utveckling

 
Henning Bengtsson

H
enning Bengtsson    A

tt u
tveckla m

ellan
stadieelevers kritiska och

 tem
porala tän

kan
de

Doktorsavhandling i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
vid Stockholms universitet 2021

Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

ISBN 978-91-7911-428-2


