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Abstract 

This thesis examines how pupils in the upper level of compulsory 
school learn about environmental issues and related theoretical con-
cepts in an instruction employing an investigative approach and the-
matically organised content. The results of the study give reason to 
question some central arguments supporting these designs of instruc-
tion. Additionally, and primarily, these results contribute to research 
on concept formation. An understanding of pupils’ difficulties in 
learning theoretical concepts as a problem of contextualization is de-
rived, representing an alternative to the influential view in which pu-
pils’ difficulties are seen as a problem of conceptual change. 
 
Three case studies carried out within the pupils’ regular instruction are 
presented. The empirical material consists of recorded conversations, 
observational notes and the pupils’ own written material.  
 
The first study shows that the pupils experience difficulty in distin-
guishing among the different meanings attached to individual concepts 
in various conceptual contexts. This implies that pupils are often un-
able to identify the meaning relevant to the specific environmental 
problem on which they are working. The second study shows that the 
pupils do not make the connection between theoretical concepts and 
practical activities, as intended in instruction. Instead, they interpret 
the concepts within separate practical contexts, i.e. interpretative con-
texts other than the theoretical contexts. Finally, the third study dem-
onstrates that the context for a pupil’s investigation changes as the 
pupil’s values concerning the environmental issues are brought to the 
fore. Thus, the outcome indicates that contextualization is a main fac-
tor in pupils’ learning of theoretical concepts. It is shown that the pu-
pils’ understanding of theoretical concepts is dependent on their con-
textualizations of these concepts, both with regard to different concep-
tual contexts and with regard to different levels within a context. It is 
also demonstrated that emotions play a part in pupils’ learning by de-
termining into which context pupils choose to enter. 
 
Keyword: concept formation, conceptual change, contextualization, 
thematically organised instruction, investigative approach, environ-
mental issues, theoretical concepts 
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Inledning  

Avhandlingens innehåll och uppläggning 
Avhandlingen har formen av en sammanläggningsavhandling och in-
nefattar tre artiklar som bygger på data från tre olika studier. De tre 
artiklarna ramas in av en kappa. Gemensamt för undervisningen i stu-
dierna som ingår i avhandlingen är att innehållet är organiserat i äm-
nesövergripande teman och att ett undersökande arbetsätt tillämpas. 
De teman som används är miljöfrågor. Avhandlingens syfte är att visa 
hur elever skapar förståelse av ett undervisningsinnehåll inom ramen 
för denna uppläggning av undervisningen.  
 
I det första avsnittet i kappan preciseras vad som avses med ämnesö-
vergripande undervisning och undersökande arbetssätt i denna av-
handling. Två vanliga inlärningsteoretiska argument urskiljs och de 
kopplas i slutet av avsnittet till forskning om elevers begreppsbild-
ning. Efter det följer så ett avsnitt om forskning om elevers begrepps-
bildning med relevans när det gäller de två inlärningsteoretiska argu-
menten. Detta avsnitt utmynnar i en beskrivning av de teoretiska ut-
gångspunkterna för studierna i denna avhandling. Därefter beskrivs 
uppläggningen av de empiriska studierna och i det avsnittet anges 
också ett mer preciserat syfte för avhandlingen. Efter det följer så re-
sultatredovisningen där varje artikel presenteras i sammanfattad form. 
I det efterföljande diskussionsavsnittet relateras resultaten i de olika 
studierna till varandra och till tidigare forskning om elevers begrepps-
bildning. Resultaten kopplas då också till de två inlärningsteoretiska 
argumenten för ämnesövergripande studier och undersökande arbets-
sätt som identifierats tidigare. Därefter ges en sammanfattning av av-
handlingen på engelska. Allra sist i avhandlingen återfinns de tre ar-
tiklarna.  
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Utformning av undervisning  

I följande avsnitt behandlas alltså ämnesövergripande undervisning 
och undersökande arbetssätt och några av de argument som ofta anförs 
för dessa arbetsformer. Detta görs med hjälp av litteratur inom områ-
det. Denna redogörelse tar till stor del utgångspunkt i den amerikanske 
reformpedagogen och filosofen John Deweys texter. Det har att göra 
med att Dewey i sina texter behandlar många av de idéer om lärande 
och undervisning som dagens förespråkare för ämnesövergripande 
undervisning och undersökande arbetssätt för fram. Det ska framhållas 
att redogörelsen för argumenten inte gör anspråk på att vara uttöm-
mande. Syftet är att identifiera några centrala argument.  
 
Avsnittet är uppdelat i två delar. Den ena delen handlar om ämnesö-
vergripande undervisning och den andra delen behandlar undersökan-
de arbetssätt. Varje del avslutas med en sammanfattning av argumen-
ten. I slutet av avsnittet förs argumenten samman och de argument 
som gäller elevers lärande lyfts fram och kopplas till forskning om 
elevers begreppsbildning.  

Karakterisering av ämnesövergripande undervisning  
Ämnesövergripande undervisning med utgångspunkt i frågor  
Undervisningen i de studier som ingår i avhandlingen kan beskrivas 
som en form av ämnesövergripande undervisning (Beane, 1997; Na-
gel, 1996; Svingby, 1986). Det betyder att undervisningen berör flera 
olika ämnen och på så vis alltså skiljer sig från ämnesindelad under-
visning. Ett annat kännetecken på undervisningen i studierna som har 
samband med den ämnesövergripande organisationen av innehållet, är 
att utgångspunkten för elevernas arbete är frågor. En central tanke 
med ämnesövergripande undervisning är att denna organisering av 
innehållet underlättar för elever att skapa sammanhang i lärostoffet. 
Det hävdas dock att för detta krävs att utgångspunkten för elevers ar-
bete är en fråga; i bearbetandet av en fråga antas elever på ett naturligt 
sätt ledas till olika ämnen och därmed se hur enskilda stoffelement 
hänger samman (se Svingby, 1986). Svingby ger med referens till 
Lund (1981) exempel på två olika modeller av ämnesövergripande 
undervisning som är illustrativa när det gäller just frågeorienteringen i 
undervisningen. Den ena modellen utgör ett exempel på tema som inte 
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tar utgångspunkt i en fråga. Temat är ’floden Rhen’. Inom ramen för 
detta tema används stoff från olika ämnen, bland annat sånger med 
anknytning till Rhen (musik), förklaringar av hur druvor blir till vin 
(biologi), Rhen i litteraturen (svenska) och viktiga historiska händelser 
längs Rhen (historia). Denna modell av ämnesövergripande undervis-
ning antas alltså inte stimulera elever att integrera innehållet eftersom 
undervisningen inte utgår från en fråga. Svingby kallar denna ämne-
sövergripande organisation av stoffet för ’hopfösning’ av stoff snarare 
än ’samordning’ (s. 110). Den andra modellen exemplifierar ämnesö-
vergripande undervisning med utgångspunkt i en fråga. Frågan lyder: 
”Rhen, kloak och badvatten. Hur kan en flod förorenas och renas?” 
(sid 112). Denna organisering av innehållet antas alltså främja elevens 
integrering av stoff. Frågan antas på naturligt sätt leda eleven till olika 
ämnen. I exemplet ovan är det en miljöfråga som tjänar som tema. 
Miljöfrågor är ett exempel på så kallat verkliga frågor, real life issues, 
som ofta föreslås som teman i litteraturen (Andersson, 1994; Beane, 
1997). I de studier som ingår i föreliggande avhandling är det just mil-
jöfrågor som bildar utgångspunkt för elevernas arbete. 
 

Om olika principer för att välja ut och organisera innehållet - 
olika läroplanskoder 
I syfte att i följande text ytterligare precisera vad som avses med en 
ämnesövergripande organisation av innehållet används Lundgrens 
läroplanskoder (Lundgren, 1979). Detta har likhet med Halldéns 
(1985) användning av Lundgrens läroplanskoder i en karakterisering 
av skilda idéer om hur sammanhang i elevers studier kan skapas. 
Lundgren (1983) definierar läroplanskod som ”de dolda eller utsagda 
principer utifrån vilka mål uppställes, innehåll väljs ut och organise-
ras” (sid 18). Med utgångspunkt i läroplanskoderna identifieras också 
i följande text centrala argument för ämnesövergripande undervisning. 
I Lundgrens (1979) pedagogikhistoriska genomgång beskrivs i tur och 
ordning följande läroplanskoder: klassisk, realistisk, moralisk och ra-
tionell. De argument som dagens förespråkare för ämnesövergripande 
undervisning ofta för fram kan hänföras till två centrala principer i en 
rationell läroplanskod. I det följande ges dock en beskrivning (i kort-
het) av alla de olika läroplanskoderna. Betoningen i denna beskrivning 
ligger på urval och organisation av innehållet i undervisningen.  
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Klassisk läroplanskod - formaldanande ämnen 
Lundgrens (1979) beskrivning av läroplanskoder inleds med den klas-
siska läroplanskoden som karakteriserar en period som sträcker sig 
från antikens Grekland och fram till början av 1800-talet. I antikens 
Grekland återfinns den första typen av läroplan. Innehållet delas då 
upp i två ämnesblock: trivium och quadrivium. I den klassiska lä-
roplanskoden ligger betoningen på ämnena i trivium, vilket till stor del 
motiverades av att dessa ämnen kunde användas för att träna tanke-
förmågan, det vill säga för att åstadkomma vad Sjöstrand (1968) be-
skriver som ”en allmän formell bildning” (sid 213). Formalbildnings-
tanken bygger på en föreställning om intellektet som en sorts ”andliga 
muskler” (sid 213) som det går att träna upp. Träningen av intellektet 
åstadkoms med ämnen med en viss struktur, en logik. Betoningen i 
läroplanen ligger sålunda på ämnen som ansågs äga dessa formalda-
nande egenskaper, och det var företrädesvis ämnen som matematik, 
logik, retorik och klassiska språk. 
 

Realistisk läroplanskod - sakorienterade ämnen 
Lundgren (1979) beskriver vidare hur det under 1800-talet sker en 
förändring av innehållet i läroplanen som gör det rimligt att tala om en 
förändring från en klassisk till en realistisk läroplanskod. Förändring-
en består i en förskjutning i förhållandet mellan trivium och quadrivi-
um, som innebär att quadrivium nu får större utrymme i läroplanen på 
bekostnad av trivium. Det betyder att de reala eller naturvetenskapliga 
ämnena ges utrymme i läroplanen, de så kallade sakorienterade ämne-
na. Istället för ämnenas formaldanande egenskaper betonas nu ämne-
nas praktiska nytta. Syftet var att förmedla den kunskap som utveck-
lats inom vetenskaperna och innehållets organisation följer de veten-
skapliga disciplinernas uppdelning. Den moraliska läroplanskoden 
vidare skiljer sig i stor utsträckning från en klassisk och en realistisk 
kod. Det är en läroplanskod som kopplas till framväxten av den obli-
gatoriska skolan under 1800-talet. Denna utbildning svarade mot sta-
tens behov av kontroll över sina invånarna och byggdes upp kring 
principerna Religionen och Nationen (Lundgren, 1981). 
 

Rationell läroplanskod - ämnesindelningen utmanas 
Under början av 1900-talet utmanas så den ämnesindelade organisa-
tionen av innehållet, som karakteriserar en realistisk läroplanskod, i 
det som beskrivs som en rationell läroplanskod (Lundgren, 1979). 
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Idéerna som karakteriserar en rationell läroplanskod utvecklades vid 
förra sekelskiftet i USA. De formulerades inom progressivismen, en 
reformpedagogisk rörelse, för vilken den amerikanske filosofen och 
pedagogen John Dewey av många ses som förgrundsgestalt. Stoffet i 
den rationella läroplanskoden utgörs liksom i den realistiska lä-
roplanskoden av den kunskap som utvecklats inom olika vetenskapli-
ga discipliner. Stoffets organisation följer dock inte disciplinindel-
ningen. Innehållets organisation förstås istället mot bakgrund av två 
centrala principer i den rationella läroplanskoden, nämligen nyttan och 
individen (Lundgren, 1979)1. Vanliga argument för ämnesövergripan-
de undervisning kan hänföras till dessa två principer och det beskrivs i 
följande text. 

Argument för ämnesövergripande undervisning 
Samhällsnytta  
I den rationella läroplanskoden är alltså nyttan ett centralt tema. Syftet 
är inte som i den realistiska läroplanskoden att förmedla all den kun-
skap som utvecklats inom vetenskaperna, utan undervisningen ska ge 
individen den kunskap individen behöver, har nytta av, i samhället. 
”Den realistiska läroplanen var ämnescentrerad kring realämnen. Den 
rationella läroplanen bygger däremot inte helt på de existerande skol-
ämnenas organisation utan på de faktiska kunskaper man behövde i 
samhällslivet” (Lundgren, 1979, sid 84). Sjöstrand (1968) talar om att 
skolan enligt Dewey ska vara ”ett samhälle i miniatyr” (sid 114). En-
ligt Dewey (1897/1980) ska olika sociala aktiviteter bilda utgångs-
punkt i undervisningen. I den försöksskola Dewey ansvarade för be-
stod undervisningen under de första skolåren av sömnad, matlagning 
och träslöjd (Tanner, 1991). Idén om att skolan ska ge eleverna sam-
hällsnyttiga kunskaper ligger också till grund för ett av de argument 
som idag förs fram av förespråkare för ämnesövergripande undervis-
ning. Ämnesindelningen beskrivs då ofta som en begränsande faktor 
när det gäller vad som kan tas upp i undervisningen. Det hävdas att 
undervisningen bör behandla frågor som är aktuella i dagens samhälle, 
och att de frågorna inte begränsar sig till enskilda ämnen (Andersson, 
1994; Beane, 1997; Nagel, 1996). Andersson (a.a.) säger exempelvis: 
”Ämnena går ut på att besvara andra frågor än dem som idag angår 
                               
1 Lundgren anger också en tredje princip i den rationella läroplanskoden, nämligen effektivite-
ten eller rationaliteten. Denna princip syftar på kopplingen mellan utbildningspolitik och 
vetenskap (Lundgren, 1981). 
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och engagerar oss. . . . Ämnena är alltså inte tillräckliga för att förstå 
världen. Men de framstår som nödvändiga” (sid 38). De frågor An-
dersson tar som exempel är bland annat miljöfrågor, det vill säga så-
dana frågor som eleverna arbetar med i studierna i denna avhandling.  
 

Motivation 
Den andra centrala principen i den rationella läroplanskoden är indivi-
den. Detta fokus på individen innebar att läroplansfrågor i denna lä-
roplanskod förutom att bibringa eleven samhällsnyttiga kunskaper 
kom att handla om individen och individens lärande: ”En god läroplan 
byggde på nyttiga kunskaper, vilka arrangerades med hänsyn till indi-
videns utveckling och hur inlärning och tänkande tillgår” (Lundgren, 
1979, sid 86). Dewey (1902/1980) talar, när det gäller argument för 
lärande, om att ’psykologisera’ stoffet, vilket innebär att stoffet ”åter-
omvandlas till det slags erfarenhet ur vilken det har abstraherats” (sid 
112). Psykologiseringen av stoffet åstadkoms genom att utgångspunk-
ten i undervisningen är sociala aktiviteter. I dessa aktiviteter antas 
barnet få de erfarenheter som innebär att de tillägnar sig kunskaper. 
Ett av de skäl Dewey framhåller för att psykologisera stoffet rör indi-
videns vilja att lära sig. Dewey hävdar att kunskapers användnings-
möjligheter blir tydliga för barnet i de sociala aktiviteter som under-
visningen organiseras kring. Barnet antas på så vis se kunskapens vär-
de och därmed motiveras att skapa förståelse. Detta argument har allt-
så förutom koppling till temat individen i den rationella 
läroplanskoden också anknytning till temat nyttan; individen inser att 
han eller hon kan ha nytta av kunskaperna och blir därmed mer moti-
verad att skapa förståelse. Dewey (1902/1980) talar i nedanstående 
citat om att genom att psykologisera stoffet, behöver ett intresse inte 
skapas, det finns redan där:  
 

Den riktiga utvägen är att transformera materialet, att psykolo-
gisera det - dvs att utveckla det inom ramen för barnets liv. Men 
det är enklare och lättare att lämna det som det är och sedan 
med metodiska finter väcka intresse, att göra det intressant, att 
bre över med sockerglacyr, att dölja dess ofruktbarhet med för-
medlande men främmande material, och slutligen liksom förmå 
barnen att svälja den osmakliga tuggan, medan de njuter av att 
känna smaken av något helt annat (a.a., sid 118).  
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Bland förespråkare för ämnesövergripande undervisning idag talas det 
ofta om att elever blir mer motiverade att skapa förståelse om ut-
gångspunkten för deras arbete är verkliga frågor som eleverna kan 
inse vikten av att få besvarade (Beane, 1997; Nagel, 1996). Beane 
(a.a.) säger exempelvis följande om en ämnesövergripande organisa-
tion av innehållet ”. . . it offers a curriculum that most young people 
see as worth their time, effort, and attention” (sid xi). Det hävdas att 
elevens motivation är av betydelse för hur eleven bearbetar innehållet, 
närmare bestämt för om eleven gör försök skapa sig en förståelse eller 
endast memorerar enskilda fakta (Nagel, 1996). 
 

Förståelse 
Det Dewey beskriver som en psykologiseringen av innehållet motive-
ras även av ett annat inlärningsteoretiskt skäl. Detta argument rör bar-
nets förståelse och går ut på att stoffet blir lättare att förstå om det 
anpassas till barnets sätt att tänka och skapa förståelse. ”Ämnesupp-
delningen är inte något som finns i barnets erfarenhet. Individen upp-
lever inte tingen i separata fack” hävdar Dewey (1902/1980, sid 102) 
och beskriver barnets tänkande som en ”odelbar enhet” i motsats till 
lärostoffet som ”delar upp och rutar in världen”. Dewey skiljer mellan 
sammanhanget inom ett ämne - det logiska sammanhanget - och sam-
manhanget i en individs tänkande - det psykologiska sammanhanget. 
Det logiskt ordnade materialet har enligt Dewey ingen anknytning till 
barnets värld. Psykologiseringen av stoffet innebär att stoffet kopplas 
till barnets erfarenhet och blir en del av det sammanhang barnet ska-
par, det psykologiska sammanhanget. Till grund för Deweys resone-
mang ligger en idé om förhållandet mellan lärokursen och barnets 
tänkande som en gradskillnad, snarare än en artskillnad. Barnets värld 
och lärokursen beskrivs som två olika punkter i ett kontinuum: ”de 
fakta och sanningar som ingår i barnets erfarenheter och de som in-
ryms i ämnesstudiernas lärostoff [utgör] de första och de senaste in-
slagen i en och samma verklighet” (Dewey, 1902/1980, sid 106).  
 
Dewey hävdar alltså att undervisningen ska främja individens egna 
skapande av sammanhang och att det görs genom en organisering av 
innehållet som är anpassad till individens sätt att tänka. Detta är idéer 
om individens lärande och innehållets organisation som också ofta 
förs fram av dagens förespråkare för ämnesövergripande undervis-
ning. Individen, sägs det, upplever världen som en helhet och inte 



 15 

uppdelad i ämnen (se Svingby, 1986). En ämnesövergripande organi-
sation av innehållet sägs erbjuda eleverna sammanhang och mening, 
medan ämnesindelningen beskrivs som en fragmentisering av kunska-
pen om världen: ”The separate-subject approach offers little more than 
a disconnected and incoherent assortment of facts and skills. There is 
no unity, no real sense to it all” (Beane, 1997, sid 42).  
 
Referenser till Deweys texter förekommer bland dagens förespråkare 
för ämnesövergripande undervisning. Vanliga är också hänvisningar 
till synen på lärande inom den teoretiska tradition som kallas kon-
struktivismen (Andersson, 1994; Nagel, 1996). Centralt i konstrukti-
vistisk teori är att individen skapar sin egen kunskap (se exempelvis 
Cobb, 1994). Nagel (a.a.) som förespråkar en ämnesövergripande un-
dervisning med utgångspunkt i verkliga problem, beskriver vad det 
innebär att undervisningen tar utgångspunkt i en konstruktivistisk syn 
på kunskapsbildning: 
 

The concept of integrative teaching and learning is grounded in 
constructivism, as students are actively involved in relevant 
problem solving and accessing knowledge from multiple disci-
plines. Students make their own sense of the problem and of the 
process as they move through problem solving (a.a., sid 7). 

  
Konstruktivismen som teori om lärande är en viktig inspirationskälla 
även bland förespråkare för undersökande arbetssätt, vilket visas i 
nästa del som handlar om denna arbetsform. 
 
Sammanfattningsvis, kan då sägas att totalt tre argument för ämnesö-
vergripande undervisning har tagits upp ovan. Argumenten har 
kopplats till två centrala principer i den rationella läroplanskoden, så 
som dessa principer kommer till uttryck i Deweys texter. Principerna 
är nyttan och individen. Ett av argumenten handlar om samhällsnytti-
ga kunskaper och går ut på att ämnesövergripande undervisning gör 
det möjligt att arbeta med frågor som är aktuella i samhället eftersom 
det är frågor som ofta berör fler ämnen än ett. Ett annat argument har 
koppling både till temat nyttan och temat individen. Det handlar om 
att eleven antas uppleva innehållet som intressant och relevant då det 
organiseras runt så kallat verkliga frågor. Eleven antas alltså inse kun-
skapens nytta och värde och därmed bli mer motiverad att skapa för-
ståelse. Elevens motivation antas främja elevens försök att skapa 
sammanhang och på vis motverka att eleven endast memorerar enskil-
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da fakta. Det tredje argumentet handlar om elevens förståelse och 
bygger på föreställningar om individens sätt att tänka och skapa för-
ståelse. Argumentet bygger på en föreställning om att individen skapar 
sin egen kunskap. Ämnesövergripande undervisning med utgångs-
punkt i verkliga problem ses som ett sätt att främja elevens egna kun-
skapande, genom att innehållets organisation är anpassad till elevens 
sätt att tänka. Individer, sägs det, upplever världen som en helhet och 
inte uppdelad i ämnen. Ämnesindelad undervisning däremot beskrivs 
som en fragmentisering av kunskapen om världen. 

Karakterisering av undersökande arbetssätt 
Undervisning med utrymme för elevers självverksamhet  
 

Den som ska lära sig något måste själv finna sanningen, även 
om han kan få hjälp härtill genom en dialog med läraren, genom 
frågor och svar från båda de inbegripna. Undervisningen blir ett 
slags förlossningskonst (majevtik), vid vilken läraren ger lär-
jungen det denne behöver för att söka sig fram till det rätta. Här 
finns alltså inte någon i förväg given förebild eller ett redan fullt 
strukturerat stoff (Sjöstrand, 1968, sid 265).  

 
Undervisningen i de studier som ingår i avhandlingen är upplagd på 
ett sätt som innebär att eleverna i stor utsträckning själva förutsätts 
skapa sig en förståelse av det de ska lära sig. Även om lärarna hjälper 
eleverna i flera avseenden, bland annat genom att vägleda dem i deras 
informationssökning, svara på deras frågor och ge respons på de texter 
de skriver, så ger lärarna sällan färdiga förklaringar till eleverna. I 
citatet ovan är det den så kallade sokratiska metoden som beskrivs. 
Sokrates kallas av Landqvist & Husén (1969) för ”självverksamhetens 
första pedagog i historien” (sid 25, kursiv i original). Arbetssättet som 
karakteriserar undervisningen i avhandlingens studier liknar det som i 
dagens litteratur beskrivs som undersökande arbetssätt (Eliasson & 
Lindö, 1999) och vad som i engelskspråkig litteratur kallas för lear-
ning by discovery (se exempelvis Foster, 1972; Tuovinen, 2000). I 
litteraturen förs denna arbetsform ofta fram som ett alternativ till vad 
som kallas traditionell katederundervisning eller förmedlingspedago-
gik (Eliasson & Lindö, 1999). En central skillnad mellan dessa arbets-
former är att det i det som beskrivs som katederundervisning främst är 
läraren som bearbetar stoffet och sedan presenterar det i färdig form, 
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medan det i undersökande arbetssätt snarare är eleverna som strukture-
rar stoffet för att på så vis skapa förståelse (Brinchmann - Hansen, 
1996). Lärarens roll beskrivs i ett undersökande arbetssätt snarare som 
handledande än föreläsande: ”In fact, the role of the teacher is to assist 
in regulating the children’s experiences so that they can discover eas-
ily for themselves” (Foster, 1972, sid 11).  
 
Undervisningen i alla studier i avhandlingen kan beskrivas som en 
form av undersökande arbete. Av de tre studier som ingår i avhand-
lingen är det två studier som behandlar elevers möjligheter att skapa 
förståelse av innehållet. Undervisningen i dessa studier skiljer sig 
dock åt på ett sätt som är av betydelse när det gäller just elevernas 
möjligheter att skapa förståelse. Här ska undervisningen i dessa studi-
er kort beskrivas och längre fram i avhandlingen kommenteras förhål-
landet mellan respektive undervisningsform och elevernas möjligheter 
att skapa förståelse. I en av studierna arbetar eleverna med utgångs-
punkt i olika skriftliga källor, såsom Internet, faktaböcker och upp-
slagsböcker. Detta arbetssätt beskrivs bland annat i Eliasson och Lin-
dö (1999). I den andra studien innefattas praktiska aktiviteter i under-
visningen. Denna undervisning liknar till stor del den undervisning 
som beskrivs i Edwards och Mercer (1987) där elevers egna upptäck-
ande i kombination med direkta iakttagelser utgör centrala drag. Ed-
wards och Mercers beskrivning bygger på intervjuer med brittiska 
lärare om vad de anser vara ’god undervisning’. I följande citat återges 
delar av författarnas beskrivning:  
 

Setting up conditions which they [the teachers] believed would 
allow children to discover things for themselves . . . . Planning 
their teaching to include activities which would give children 
direct, concrete experience, and which would require them to 
act, not just listen, read or write. . . . Never defining (for the 
children) the full agenda of any activity or lesson in advance. . . 
. they [the teachers] clearly felt dissatisfied if on reflection, they 
considered that this implicit agenda had limited the lesson’s 
possibilities for children to make their own discoveries (a.a., sid 
33-34).  

Argument för undersökande arbetssätt  
Även om centrala argument för undersökande arbete inte helt överens-
stämmer med de argument för ämnesövergripande studier som tagits 
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upp tidigare så kan de också inordnas under rubrikerna samhällsnytta, 
motivation och förståelse. Argumenten tycks också rimliga att relatera 
till de två centrala principerna i den rationella läroplanskoden, det vill 
säga nyttan och individen. Denna koppling görs dock här endast med 
utgångspunkt i Deweys texter och utan referens till Lundgrens (1979) 
beskrivning av läroplanskoder. Det främsta skälet till det är att lä-
roplanskoder inte rör frågor om arbetsformer i någon större utsträck-
ning. 

Förståelse 
Frågor om elevens självständiga lärande har anknytning till frågan om 
förhållandet mellan elevens frihet och lärarens styrning i undervis-
ningen, vilket kan preciseras i termer av elevens frihet att själv skapa 
sig en förståelse av det han eller hon ska lära sig respektive lärarens 
styrning som förmedlare av ett färdigstrukturerat stoff. I boken Peda-
gogiska grundproblem i historisk belysning beskriver Sjöstrand (1968) 
två huvudströmningar i diskussionen om frihet och styrning. Förutom 
bland andra Rousseau, Fröbel och Spencer räknas Dewey här till de så 
kallade frihetspedagogerna. Sjöstrand framhåller dock att Dewey trots 
sin betoning av elevens frihet inte förespråkade en undervisning utan 
styrning. Det visas också i följande citat från en av Deweys texter:  
 

Något sådant som ren självverksamhet är inte möjligt – efter-
som all verksamhet får utlopp genom ett medium, i en situation 
och med hänsyn till sina villkor. Men återigen, att pracka på nå-
gon sanningen eller att föra in sanningen utifrån är inte möjligt. 
Allt beror på den aktivitet som själen själv presterar som svar på 
det som kommer utifrån (Dewey, 1902/1980, sid 118).  

 
Dewey (1902/1980) beskriver lärande som ”en utveckling av erfaren-
heten och in i erfarenheten” (sid 110). Lärarens styrning behövs, enligt 
Dewey, men denna styrning består inte i förmedlandet av ett färdig-
strukturerat stoff, eftersom stoffet i denna form inte har någon anknyt-
ning till barnets tänkande. Så som konstaterades i avsnittet om ämne-
sövergripande studier utgår Dewey i sitt resonemang om lärande från 
en föreställning om förhållandet mellan barnets tänkande och lärokur-
sen som en gradskillnad, till skillnad från föreställningen om detta 
förhållande som en artskillnad. Dewey talar vidare om att lärostoffet 
måste omvandlas, det måste psykologiseras, för att blir begripligt för 
barnet. Att psykologisera stoffet innebär alltså att utveckla det inom 
ramen för barnets erfarenhet. Lärarens uppgift är, enligt Dewey, så-
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lunda inte att presentera färdiga förklaringar för de lärande utan att 
erbjuda lämpliga stimuli: ”Styrningens problem är därför detsamma 
som problemet att välja lämpliga stimuli för de insikter och intressen 
som det är önskvärt att använda för att nå erfarenhet” (Dewey, 
1902/1980, sid 110).  
 
Dewey talar alltså här om villkoren för lärande. Enligt Dewey skapas 
kunskap genom att individen integrerar nya erfarenheter med de erfa-
renheter han eller hon redan har. Av detta följer att individen skapar 
sin egen kunskap. Denna föreställning om individens kunskapsbild-
ning ligger också till grund för ett av argumenten för undersökande 
arbetssätt som dagens förespråkare för fram. Det illustreras i följande 
citat från Eliasson och Lindö (1999):  
 

Om vi utgår från synsättet att . . . [individen] aktivt konstruerar 
sin kunskap utifrån vad han eller hon redan vet, förutsätter detta 
synsätt ett undersökande arbetssätt. Kunskap kan inte förmedlas 
av någon annan utan måste aktivt erövras genom att integrera 
nya insikter med tidigare erfarenheter (a.a., sid 17). 

 
Detta argument för undersökande arbetssätt rör alltså elevens förståel-
se och bygger liksom motsvarande argument för ämnesövergripande 
studier på föreställningen att individen skapar sin egen kunskap. Lik-
som när det gäller ämnesövergripande undervisning så kopplas denna 
argumentation för undersökande arbetssätt till konstruktivistisk teori 
om lärande, enligt vilken kunskap ses som resultatet av individens 
egna mentala aktivitet. Nagel (1996), exempelvis, som förespråkar en 
undervisning där elevens självständiga lärande betonas, citerar en cen-
tralgestalt inom konstruktivistisk teori, von Glaserfeld (1987), i be-
skrivningen av vad denna influens från konstruktivismen betyder: ”the 
teacher’s role will no longer be to dispense ’truth’ but rather to help 
and guide the student in the conceptual organization of certain areas of 
experience” (a.a., sid 16 i Nagel, sid 5). Vidare beskriver Nagel lära-
rens roll i denna undervisning som den som hjälper eleverna skapa sin 
egen kunskap: ”we would find the teacher assisting students throug-
hout the learning process, providing examples, activities, and experi-
ences that help students acquire knowledge, organize this knowledge, 
and make connections between the new knowledge and prior learning 
to create personal meaning” (a.a., sid 6, se också Säljö, 2000, för en 
diskussion om den koppling som ofta görs mellan en konstruktivistisk 
syn på lärande och elevaktiva arbetssätt).  
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Samhällsnytta 
Liksom för ämnesövergripande studier finns det ett argument för un-
dersökande arbetsformer som hänför sig till en idé om samhällsnytta. 
Ämnesövergripande studier sägs ge elever de kunskaper de behöver i 
samhället, vilket diskuterades ovan. Undersökande arbetssätt däremot 
sägs utveckla en förmåga hos eleverna som de har behov av i samhäl-
let. Denna förmåga utgörs av konsten att själva inhämta kunskap (Eli-
asson & Lindö, 1999). Liknande idéer återfinns i Deweys texter. De-
wey talar i följande citat om skolan som ett miniatyrsamhälle som 
förser barnet med redskap för självverksamhet:  
 

När skolan för in och tränar samhällets alla barn till medlem-
skap i ett sådant miniatyrsamhälle, förmedlar en samhällsanda 
och förser barnet med redskap för självverksamhet, så får vi 
den bästa garantin för ett större samhälle som är gott, vackert 
och harmoniskt (Dewey, 1899/1980, sid 66, egen kursivering).  

 
När detta argument används av förespråkare för undersökande arbets-
sätt i en undervisning där eleverna använder olika skriftliga källor, 
såsom Internet, uppslagsböcker och läroböcker, för att skapa förståel-
se, brukar det talas om att det undersökande arbetssättet bidrar till att 
eleven utvecklar så kallad ’informationskompetens’ (Eliassson & Lin-
dö, 1999). Ordet informationskompetens är en översättning av infor-
mation literacy och definieras enligt följande: ”Att kunna söka infor-
mation och att kunna tillgodogöra sig och använda information på ett 
konstruktivt sätt” (sid 12). Denna förmåga beskrivs vidare som en 
”nödvändig kompetens i vårt informationssamhälle” (sid 12). Under-
sökande arbetsformer allmänt sett sägs i litteraturen utveckla elevers 
generella förmåga att lösa problem (Bruner, 1962).  
 

Motivation  
Slutligen förekommer det också för undersökande arbetssätt ett argu-
ment som hänför sig till elevens motivation att lära sig. Det går ut på 
att elevens motivation att lära sig ökar om eleven får uppleva den till-
fredsställelse som ligger i att själv klara av att skapa sig en förståelse. 
Sandström (1975) tar upp denna motivationsaspekt i en beskrivning av 
den sokratiska metoden, en metod där elevens självverksamhet utgör 
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ett centralt element. Metoden kallas också för ’heuristisk’ efter det 
grekiska uttrycket ’Heureka’ som betyder ’Jag har funnit det’. Heure-
ka är vad den grekiske matematikern Arkimedes sägs ha utropat då 
han gjorde en viktig fysikalisk upptäckt som senare fick benämningen 
Arkimedes princip. Sandström säger att: ”Det är just glädjen i att själv 
upptäcka något och uppnå insikt, som man djupast vill förmedla och 
därmed ge ökad lust” (sid 31). Även Bruner (1962) talar om det egna 
upptäckandet som en belöning i sig: ”the autonomy of self-reward or, 
more properly, be rewarded by discovery itself” (sid 88).  
 
Sammanfattningsvis, kan då konstateras att tre argument för undersö-
kande arbetssätt har identifierats (jämför Halldéns, 1982, beskrivning 
av tre argument för elevaktiva arbetsformer). Två av de argument som 
tagits upp här kan kopplas till principerna nyttan och individen i den 
rationella läroplanskoden. Det argument som relateras till individen 
och individens lärande bygger på föreställningen om att individen 
skapar sin egen kunskap. Det är sålunda inte möjligt att, som Dewey 
uttrycker det, ”pracka på” någon kunskap. Kunskap kan med andra 
ord inte förmedlas av någon annan i form av färdiga förklaringar. Un-
dersökande arbetssätt antas möjliggöra för eleven att själv strukturera 
innehållet och på så vis skapa sig en förståelse. Det argument som 
relateras till nyttan hänför sig till en idé om samhällsnytta. Argumen-
tet går ut på att eleven genom undersökande arbetsformer utvecklar en 
kompetens som han eller hon har nytta av i samhällslivet, närmare 
bestämt förmågan att själv inhämta kunskap. Det tredje argumentet 
handlar om elevens motivation att lära sig. Det argumentet går ut på 
att eleven blir mer motiverad att lära sig om han eller hon fått uppleva 
den tillfredsställelse som ligger i att klara av att skapa sig en förståelse 
på egen hand.  

Sammanfattning av argumenten för 
ämnesövergripande undervisning och undersökande 
arbetssätt  
I denna avslutande del sammanfattas de argument för ämnesövergri-
pande studier och undersökande arbetsformer som tagits upp ovan. 
Vidare lyfts de argument fram som hänför sig till elevers lärande. Det 
är alltså de argumenten som har anknytning till avhandlingens syfte, 
som är att visa hur elever skapar förståelse av ett undervisningsinne-
håll inom ramen för ämnesövergripande och undersökande undervis-
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ning. Både i argumentationen för ämnesövergripande studier och för 
undersökande arbetssätt framhålls idén om samhällsnytta. Ämnesö-
vergripande undervisning sägs ge eleverna de kunskaper de behöver i 
samhället och undersökande arbetssätt sägs utveckla en förmåga hos 
eleverna som de behöver i samhället, närmare bestämt förmågan att 
själva inhämta kunskap. Dessa argument rör dock inte frågan om hur 
elever skapar förståelse av innehållet och lämnas därför här.  
 
De argument som rör elevers lärande handlar dels om elevers möjlig-
heter att skapa förståelse av innehållet och dels om elevers vilja att 
skapa förståelse. De argument som hänför sig till elevers möjligheter 
att skapa förståelse bygger både när det gäller ämnesövergripande 
studier och undersökande arbetsformer på en föreställning om att ele-
ven skapar sin egen kunskap. Argumentationen för de olika arbets-
formerna i det avseendet ser dock lite olika ut. I argumentationen för 
ämnesövergripande studier med utgångspunkt i verkliga problem talas 
det ofta om att individen upplever världen i helheter, och inte uppde-
lad i ämnen. Att utgå från ett verkligt problem antas främja elevens 
skapande av helheter. Ämnesuppdelningen beskrivs som en fragmen-
tisering av kunskapen om världen. När det gäller argumentationen för 
undersökande arbetssätt hävdas det att kunskap bildas genom att ele-
ven integrerar nya erfarenheter med tidigare erfarenheter. Kunskap 
kan sålunda inte förmedlas av någon annan i form av färdiga förklar-
ingar utan den lärande själv måste strukturera stoffet. Det undersökan-
de arbetssättet sägs ge utrymme för elevens egna kunskapande. 
 
Det är två studier i föreliggande avhandling som handlar om hur ele-
ver skapar förståelse av miljöfrågor och relaterade teoretiska begrepp. 
Utformningen av undervisningen skiljer sig i vissa avseenden mellan 
dessa två studier, vilket berördes tidigare i detta avsnitt. I den ena stu-
dien använder eleverna olika skriftliga källor, såsom läroböcker, In-
ternet och uppslagsböcker, för att skapa sig en förståelse av undervis-
ningsinnehållet. I den andra studien växlar undervisningen mellan 
teoretisk genomgång och praktiska aktiviteter. Denna skillnad är av 
betydelse när det gäller argument för elevers möjligheter att skapa 
förståelse, vilket tas upp i nästa avsnitt.  
 
När det gäller det argument för frågeorienterad ämnesövergripande 
undervisningen som rör elevers motivation, framhålls det ofta att ele-
ver blir mer motiverade att skapa förståelse, om utgångspunkten för 
deras arbete är så kallat verkliga frågor eftersom det är frågor som 
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eleverna antas uppleva som intressanta och relevanta. Elevens intresse 
förmodas motivera han eller henne att skapa förståelse, snarare än att 
endast lära sig enskilda fakta utantill. Som diskuterats ovan finns det 
också ett argument för undersökande arbetssätt som hänför sig till 
elevens motivation. Det argumentet behandlas dock inte vidare i av-
handlingen.  
 
I föreliggande avhandling uppmärksammas alltså totalt två argument 
för ämnesövergripande studier och undersökande arbetsformer. Dessa 
argument hänför sig till elevers lärande. Det ena argumentet bygger på 
föreställningar om hur elever tänker och skapar förståelse och det and-
ra argumentet rör elevers motivation att skapa förståelse. Dessa två 
inlärningsteoretiska argument anknyter till aktuell forskning om ele-
vers begreppsbildning. Ett av argumenten rör kognitiva faktorer, det 
vill säga faktorer som har att göra med hur elever tänker och skapar 
förståelse. Det andra argumentet handlar om vad emotionella faktorer, 
såsom elevers motivation och intresse, har för betydelse i elevers lä-
rande. I följande avsnitt redogörs för forskning om elevers begrepps-
bildning med fokus speciellt på de kognitiva och emotionella faktorer 
som är av betydelse när det gäller de inlärningsteoretiska argument 
som tagits upp här.  
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Elevers begreppsbildning  

I följande avsnitt diskuteras kognitiva och emotionella faktorers roll i 
elevers begreppsbildning. Dessa olika faktorer behandlas i olika delar. 
Varje del avslutas med en sammanfattning, i vilken den redovisade 
forskningen relateras till argument för undersökande arbetsformer och 
ämnesövergripande undervisning. 

Kognitiva faktorer 
Som konstaterades i föregående avsnitt så ligger antagandet om att 
eleven skapar sin egen kunskap till grund för ett centralt argument 
både för undersökande arbetssätt och ämnesövergripande undervis-
ning. Som också framhållits speglar detta antagande en konstruktivis-
tisk syn på kunskap och lärande. Enligt detta synsätt är kunskap inte 
något som överförs i oförändrad form från lärare till elev utan resulta-
tet av den lärandes aktiva bearbetning av det han eller hon varseblir. 
Piaget, som av många konstruktivister ses som en förgrundsgestalt, 
säger till exempel: “Fifty years of experience have taught us that 
knowledge does not result from mere recording of observations with-
out a structuring activity on the part of the subject” (Piaget, 1980, sid 
23). Kunskap ses alltså inom konstruktivistisk teori som inre mentala 
konstruktioner (Smith, 1995). Det är individen som strukturerar stoffet 
och skapar sammanhang. Av central betydelse i forskning med ut-
gångspunkt i konstruktivistisk teori om kunskapsbildning är sålunda 
frågor om vad som kännetecknar den kunskap eleven skapar, hur ele-
vens kunskap förhåller sig till lärostoffet och hur elevens kunskap 
förändras i läroprocessen. Dessa frågor kommer att behandlas i detta 
avsnitt. 
 

Elevers alternativa referensramar  
En artikel av Driver och Easley från 1978 kom att bilda startpunkt för 
vad som idag utgör en omfattande forskning om elevers föreställning-
ar av olika fenomen i omvärlden (för en bibliografi se Duit, 2006). 
Flertalet av dessa studier tar utgångspunkt i en konstruktivistisk syn på 
kunskapsbildning. I artikeln hävdas att individer spontant i sin vardag 
utvecklar sätt att förstå sin omvärld som utgör alternativ till de be-
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skrivningar och förklaringar som utvecklas inom vetenskapen, elever 
utvecklar så kallade alternativa referensramar: ”pupils have developed 
autonomous frameworks for conceptualising their experience of the 
physical world; these we will call ’alternative frameworks’” (Driver & 
Easley, 1978, sid 62). Driver och Easley hävdar alltså att elevers alter-
nativa föreställningar utgör egna begreppssystem, skilda från de be-
greppssystem som utvecklats inom vetenskapen. Enligt detta synsätt 
är de alternativa förklaringar av olika fenomen som elever ger i under-
visningen inte i första hand att betrakta som missuppfattningar av de 
förklaringar som ges i undervisningen, utan som andra sätt att förstå 
och förklara de aktuella fenomenen. Eleverna sägs alltså resonera med 
andra utgångspunkter. Men även om Driver och Easley talade om be-
greppsliga sammanhang så har den övervägande delen av forskningen 
inom området kommit att fokusera på elevers föreställningar om en-
skilda fenomen. I den övervägande andelen studier är det elevers före-
ställningar inom det naturvetenskapliga området som undersökts, ex-
empelvis elevers föreställningar av fenomen som värme, kraft och 
energi (för översikter se Driver & Erickson, 1983; Gilbert & Watts, 
1983). Under senare år har det emellertid också genomförts studier av 
elevers föreställningar inom samhällsvetenskap och humaniora (se 
exempelvis Halldén, 1997; Torney-Purta, 1994). 
 

Lärande som övergivande av begrepp  
I forskningen om elevers alternativa referensramar har synen på läran-
de som en begreppsförändring dominerat (Posner, Strike, Hewson & 
Gertzog, 1982). Med begreppsförändring avses här en förändring i 
elevens tänkande som innebär att eleven överger en spontant formad 
föreställning av ett fenomen till förmån för skolans mer vetenskapliga 
beskrivning av motsvarande fenomen. När ordet ’begreppsförändring’ 
används i texten framöver är det just i betydelsen ’övergivande av 
tidigare begrepp’. Ett flertal studier har dock visat att elever inte gärna 
överger en redan etablerad förståelse och elevers svårigheter att tilläg-
na sig de vetenskapliga begrepp som tas upp i undervisningen har 
också kommit att kopplas till just motståndskraften hos elevers alter-
nativa referensramar (Preece, 1984; Viennot, 1979). Driver och Erick-
son (1983) skriver exempelvis: ”One important factor that may ac-
count for students’ learning difficulties then, is the reluctance, or per-
haps inability, of students to alter their present commitments in favour 
of the school-sanctioned interpretation” (sid 48).  
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En central fråga inom detta forskningsområde är sålunda vad som 
krävs för att eleven ska överge sin nuvarande förståelse. Denna fråga 
handlar med andra ord om villkoren för begreppsförändring. I diskus-
sion om villkoren för begreppsförändring har idén om kognitiv kon-
flikt varit framträdande (Driver & Erickson, a.a.). Denna idé går ut på 
att få eleven att uppleva en konflikt mellan den egna förståelsen av ett 
fenomen och de förklaringar av motsvarande fenomen som presente-
ras i undervisningen. Upplevelsen av konflikt antas fungera som driv-
kraft vid begreppsförändring genom att stimulera eleven att ompröva 
sin förståelse. Idén om kognitiv konflikt har sitt ursprung i två olika 
analogier. I den ena analogin liknas villkoren för elevers kunskaps-
bildning i skolan vid de villkor för allmän kognitiv utveckling som 
beskrivs i Piagets teori om mänsklig kognitiv utveckling (Flavell, 
1963). Piaget talar om drivkraften i kognitiv utveckling som ett till-
stånd av intellektuell ojämvikt mellan individ och omvärld. Ojämvik-
ten innebär att individens sätt att tänka inte stämmer överens med de 
erfarenheter individen gör i omvärlden. Denna ojämvikt antas fungera 
som en drivkraft i förändringen av individens sätt att tänka. Den andra 
analogin är hämtad från vetenskapsfilosofin. I denna analogi jämförs 
villkoren för elevers begreppsförändring med villkoren för vetenska-
pers utveckling (Posner m.fl., 1982). Med utgångspunkt i denna ana-
logi tecknas en modell av begreppsförändring som innefattar följande 
fyra villkor: (1) att individen upplever otillfredsställelse med sitt nuva-
rande sätt att tänka, att det nya begreppet framstår som (2) begripligt, 
som (3) möjligt, och som (4) fruktbart för framtida forskningspro-
gram. Idén om kognitiv konflikt relaterar till det första villkoret, det 
vill säga elevens upplevelse av otillfredsställelse med sin nuvarande 
förståelse. Olika tillvägagångssätt i undervisningen har föreslagits som 
syftar till att skapa en kognitiv konflikt hos eleven (Driver & Erick-
son, a.a.). Exempelvis föreslås att man i undervisningen organiserar 
diskussioner mellan elever där olika synsätt förs fram Ett annat förslag 
är att använda experiment i undervisningen som illustrerar förhållan-
den som står i konflikt med elevens tidigare erfarenheter (se exempel-
vis Nussbaum & Novick, 1981, 1982; Rowell & Dawson, 1983). Dri-
ver och Erickson (a.a.) konstaterar dock att de flesta försök som gjorts 
i syfte att utmana elevers alternativa föreställningar inte resulterat i 
begreppsförändring.  
 
Till grund för idén om lärande som begreppsförändring, så som denna 
syn på lärande beskrivits ovan, ligger outtalat ett antagande om ele-
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vens alternativa föreställningar som bristfälliga, som naiva och ofull-
ständiga, i förhållande till de förklaringar som ges i undervisningen. 
Denna syn på förhållandet mellan elevens tänkande och lärokursen 
kan jämföras med Deweys beskrivning av detta förhållande som en 
gradskillnad. Som togs upp i föregående avsnitt skiljer Dewey mellan 
två olika sätt att se på förhållandet mellan barnets tänkande och läro-
kursen: som en gradskillnad respektive som en artskillnad (Dewey, 
1902/1980, se sid 14 i föreliggande avhandling).  

Elevers begrepp som en del i begreppsliga sammanhang  
Under de senaste decenniet har forskningen om elevers alternativa 
referensramar kritiserats från flera håll. En del av kritiken riktas mot 
vad som ses som ett begränsat fokus på elevers föreställningar om 
enskilda fenomen (Caravita & Halldén, 1994; Tiberghien, 1994; Vos-
niadou, 1994, se också Halldén, 1988a). I kritiken framhålls att elevers 
föreställningar av fenomen i omvärlden ingår i ett sammanhang av 
föreställningar. Det hävdas att elevers föreställningar ev enskilda fe-
nomen bestäms av föreställningar på en överordnad nivå. Att elevers 
alternativa föreställningar bildar begreppsliga sammanhang framhölls 
som tidigare nämnts redan i Driver och Easleys artikel om elevers 
alternativa referensramar från 1978. Fokus i den forskning som följde 
efter artikeln låg dock nästan uteslutande på elevers föreställningar om 
enskilda fenomen, och inte på de begreppsliga sammanhang elever 
skapar. I följande text redogörs för forskning som beskriver elevers 
begreppsliga sammanhang och som resonerar om vad dessa sätt att se 
på elevers begrepp betyder när det gäller föreställningar om elevers 
lärande. 
 
Vosniadou (1994), exempelvis, hävdar att ”concepts are embedded 
into larger theoretical structures which constrain them” (sid 46). Enligt 
Vosniadou utvecklar barnet redan tidigt en förståelse av sin fysiska 
omvärld, a naive framework theory of physics, som styr barnet i hans 
eller hennes tolkning av fenomen och företeelser i omvärlden. Reso-
nemanget illustreras med data från en studie om barns föreställningar 
av jordens form (Vosniadou, 1994; Vosniadou & Brewer, 1992). Det 
hävdas att flera barn i studien gav uttryck för alternativa föreställning-
ar av jordens form, bland annat föreställningen av jorden som platt 
och föreställningen av jorden som en ihålig sfär. Att barnen formar 
dessa alternativa föreställningar av jorden har enligt Vosniadou (1994) 
att göra med antaganden som ingår i barnens naiva teori, det vill säga 
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teoretiska antaganden som har sin grund i barnens vardagliga erfaren-
heter. Det är antaganden om att (1) rymden är organiserad i termer av 
upp och ner i förhållande till en platt mark 2) att föremål som inte 
hålls uppe av något faller nedåt. Dessa teoretiska antaganden antas 
alltså styra barnen i deras tolkning av information om jordens form 
och göra det svårare för barnen att tillägna sig en förståelse av jorden 
som klotformad. De konsekvenser för undervisningen som följer är 
enligt Vosniadou (1994) att undervisning om jorden och jordens form 
snarare bör inriktas mot dessa teoretiska antaganden än mot elevers 
föreställningar om jordens form: ”the focus of instruction must be the 
presuppositions and not the misconceptions” (sid 67). I likhet med 
tidigare forskning om elevers alternativa referensramar beskriver Vos-
niadou lärande som en begreppsförändring. Eleven antas alltså överge 
några av de naiva teoretiska antaganden som han eller hon omfattar: 
”The process of conceptual change appears to be slow and to proceed 
through the gradual suspension and revision of the presuppositions of 
the framework theory and their replacement with a different explana-
tory framework” (sid 56).  
 
Tiberghien (1994) liknar elevers meningsskapande i ämnet fysik vid 
hur mening skapas i fysik som vetenskap och beskriver hur elevers 
tolkning av fenomen i omvärlden bestäms av föreställningar på olika 
nivåer. En fysikers tolkning av experimentella fakta beskrivs som in-
teraktion mellan tre nivåer: teori, modell och experimentell situation. 
Teorin inbegriper förklaringssystemet och är sålunda bestämmande 
för vad som ses som en förklaring, vilka frågor som kan ställas och 
vilket urval av experimentella fakta som görs. Men teorin tillämpas 
inte direkt på en situation, utan med utgångspunkt i teorin skapas en 
modell. Modellen fungerar alltså som en länk mellan teori och expe-
rimentell situation och representerar ett urval av experimentella fakta. 
Liknelsen mellan meningsskapande i fysik och elevers meningsska-
pande avser de olika nivåernas funktioner, inte innehållet:  
 

We assume that when s/he [the pupil] is interpreting (or predict-
ing) a material situation s/he constructs a ”model” of the situa-
tion . . . and which depends on his/her own point of view. This 
implies that, like in physics, s/he selects the objects and events 
which are relevant according to his/her point of view  
(Tiberghien, 1994, sid 75).  
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Tiberghien menar att detta sätt att se på elevers alternativa referensra-
mar gör det möjligt att studera det egna sammanhanget i elevens före-
ställningar: ”the coherence of the learner per se ” (sid 86, kursiv i 
original). Elevens föreställningar förstås alltså inte i första hand i för-
hållande till de förklaringar av det aktuella fenomenet som ges inom 
fysiken. Detta synsätt ger enligt Tiberghien också möjlighet till be-
skrivningar av lärande på olika nivåer i elevens begreppssystem.  
 
Caravita och Halldén (1994) skiljer liksom Tiberghien (a.a.) mellan 
olika nivåer i individers alternativa referensramar och visar med ex-
empel från olika studier att elevers alternativa referensramar på en 
nivå som är överordnad begrepp, en metanivå, bestämmer hur elever-
na förstår de fakta som presenteras i undervisningen. En av de studier 
Caravita och Halldén refererar till handlar om högstadieelevers förstå-
else av Darwins evolutionsteori (Pedersen, 1992; jämför Halldén, 
1988b). I studien kopplas elevernas svårigheter att skapa förståelse av 
de fakta som presenterades i undervisningen till deras föreställningar 
om vad som kännetecknar en naturvetenskaplig förklaring. Före un-
dervisning i ämnet ger eleverna ändamålsförklaringar till arternas ut-
veckling. Det är alltså en förklaringsmodell som skiljer sig från för-
klaringsidealet i naturvetenskapliga sammanhang som är orsaksför-
klaringar. Vad som visades i denna studie var att undervisning i ämnet 
inte ledde till några större förändringar i elevernas föreställningar på 
’teoretisk’ nivå. Flertalet elever höll fast vid sitt ändamålstänkande 
och de fakta som presenterades i undervisningen tolkades inom ramen 
för denna förklaringsmodell. Eleverna missade alltså själva poängen 
med Darwins evolutionsteori. I en anknytande studie av elevers för-
ståelse av evolutionen men denna gång med gymnasieelever (Halldén, 
1988b), dras slutsatsen att elevernas svårigheter att skapa förståelse av 
evolutionsbegreppet handlar om problem att skilja mellan olika för-
klaringsmodeller. I studien visas att eleverna efter undervisning om 
Darwins evolutionsteori ger förklaringar som är i linje med det natur-
vetenskapliga förklaringsidealet, men att eleverna också blandar denna 
förklaring med andra typer av förklaringar, utan att till synes vara 
medvetna om att de är väsensskilda.  
 
Ett annat exempel på hur elevers alternativa referensramar på metani-
vå styr elever i deras tolkning av fakta och begrepp som tas upp i un-
dervisningen, visas i en studie från undervisningen i historia på gym-
nasiet (Halldén, 1997, 1998). I undervisningen behandlas begrepp som 
bland annat Parlamentarismens genombrott, Industriella revolutionen 
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och Upplysningstiden. Dessa begrepp utgör strukturella förklaringar 
av historiska skeenden. I studien visas att eleverna tenderar att menta-
lisera dessa förklaringar. Det betyder att eleverna låter en aktörs inten-
tioner, önskningar eller känslor förklara det historiska skeendet snara-
re än strukturella omständigheter. Denna aktör kan vara antingen hi-
storiska personer som förekommer i de förklaringar som tas upp i un-
dervisningen eller samhälleliga företeelser som i elevernas tolkning 
ses som individer. Elevers mentalisering av förklaringar i historia in-
nebär att de tillämpar en form av orsaksförklaringar snarare än struk-
turella förklaringar. Elevers tendens att mentalisera förklaringar i hi-
storia hänförs till deras föreställningar om ämnet historia och de för-
klaringar som ges i ämnet. Halldén (1998) hävdar att eleverna tycks 
betrakta historieförklaringar som redogörelser för allt som hänt under 
historiens gång, redogörelser i vilka varje enskild människa som levt 
har betydelse: “history is all that has happened and thus the wants and 
needs of every single person have to be accounted for if one wishes to 
understand what has happened” (sid 138).  
 
I de studier som refererats ovan hävdas alltså att elever har alternativa 
föreställningar även på en nivå som är överordnad begrepp, en meta-
nivå. Dessa föreställningar utgörs inte av förklaringar av enskilda fe-
nomen utan är föreställningar om hur fenomen i omvärlden kan förstås 
och förklaras. Caravita och Halldén (1994) ger följande definition av 
elevers alternativa referensramar på metanivån: ”the sum total of be-
liefs determining what kinds of questions can be asked in the realm of 
a specific topic” (sid.106). Eleverna kan alltså sägas resonera med 
andra utgångspunkter. Caravita och Halldén beskriver elevers alterna-
tiva föreställningar som ett eget tolkningssammanhang, skilt från de 
begreppssystem som utvecklats inom vetenskapen. Det kan jämföras 
med den skillnad Solomon (1983) med referens till Berger & Luck-
mann (1967) gör mellan olika ’kunskapsdomäner’. Solomon skiljer 
mellan livsvärldsdomän och symbolisk domän. Vidare skiljer Caravita 
och Halldén mellan följande olika nivåer inom elevers alternativa refe-
rensramar: teoretisk, begreppslig och empirisk. De olika samman-
hangen och nivåerna inom dessa illustreras i figur 1, nedan. 
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Figur 1. Olika tolkningssammanhang (Caravita & Halldén, 1994, sid 108) 

 
I figuren ovan visas att begrepp på olika nivåer hänger samman. Ele-
vens föreställningar på metanivå blir bestämmande för innebörden i de 
begrepp eleven formar och dessa begrepp relaterar i sin tur till specifi-
ka aspekter av de fenomen och företeelser i omvärlden som studeras. 
Caravita och Halldén beskriver i citatet nedan hur våra tolkningar av 
en situation skiljer sig i olika sammanhang, i ett praktisk, vardagligt 
sammanhang respektive i ett teoretiskt: 
 

In practical contexts, in our everyday experience, our interpreta-
tion of a situation is both guided and confined by commonsense 
beliefs and norms for action, which in turn constitute a part of 
our world view and ideological commitments. However, the 
same situation may conform to an empirical context. In that 
case what stands out as a ‘figure’ is determined by theoretical 
concepts belonging to a definite theoretical context. What 
counts as a datum is dependent on which theory is to be applied 
(a.a., sid 107).  
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I det resonemang Caravita och Halldén för ses alltså inte elevers alter-
nativa föreställningar som bristfälliga i förhållande till de mer veten-
skapliga förklaringar som tas upp i undervisningen, så som underför-
stås i synen på lärande som en begreppsförändring (i betydelsen över-
givande av begrepp). Elevers föreställningar ses alltså inte som naiva 
eller sämre svar på de frågor som ställs inom olika vetenskaper, utan 
som svar på andra frågor. Förhållandet mellan elevers tänkande och 
lärokursen ses därmed inte som det Dewey (1902/1980) beskriver som 
en gradskillnad, utan snarare som en artskillnad. Denna syn på elevers 
begrepp och på förhållandet mellan dessa och de mer vetenskapliga 
förklaringar som ges i undervisningen är av betydelse när det gäller 
föreställningar om lärande och föreställningar om vad som utgör ele-
vers svårigheter i läroprocessen. Det beskrivs i det följande. 
 

Lärande som identifiering av adekvata sammanhang för 
tolkning 
Elevers alternativa referensramar utgör enligt Caravita och Halldén 
(1994) ett eget tolkningssammanhang. För att skapa sig en förståelse 
av de begrepp som tas upp i undervisningen behöver eleven sålunda 
identifiera nya sammanhang för tolkning av dessa begrepp. Elevers 
alternativa föreställningar av fenomen ses alltså inte som föreställ-
ningar elever överger i läroprocessen och det är då inte heller mot-
ståndskraften i elevers alternativa referensramar som antas skapa svå-
righeter för elever att tillägna sig de begrepp som tas upp i undervis-
ningen. Vad som krävs för att skapa sig en förståelse antas snarare 
vara att identifiera ett adekvat sammanhang för tolkning av dessa be-
grepp. Elevers svårigheter att skapa förståelse av olika begrepp i un-
dervisningen ses med andra ord inte som problem att åstadkomma 
begreppsförändring utan som svårigheter att identifiera adekvata kon-
textualiseringar av dessa begrepp (Halldén, 1999).  
 
Elevers svårigheter i samband med deras kontextualiseringar av be-
grepp har undersökts i flera studier. I några av dessa studier beskrivs 
elevers svårigheter att skilja mellan olika begreppsliga sammanhang. 
Ett exempel är den studie av elevers föreställningar om evolutionen 
som redovisades ovan (Halldén, 1988b). I den studien konstateras att 
eleverna i läroprocessen inte skiljer mellan olika sammanhang för 
tolkning av den information som presenteras i undervisningen, ett var-
dagligt respektive ett teoretiskt sammanhang (se figur 1, sid 31). Ele-
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vers svårighet att hantera olika begreppsliga sammanhang illustreras 
också i en undersökning av Wistedt (1994) med en grupp mellansta-
diebarn som arbetar med en så kallad verklighetsanknuten uppgift i 
matematik. Uppgiften handlar om två barn som springer ikapp hundra 
meter på en löparbana. Eleverna har till uppgift att besvara frågan om 
vilket av barnen som vinner loppet. Eleverna har fått information om 
att barnen i uppgiften håller en viss hastighet och startar vid ett visst 
ställe. Den matematiska tolkningen av uppgiften är dock inte självklar 
för alla eleverna. En elev tolkar uppgiften inom ramen för ett prak-
tiskt, vardagligt sammanhang, och därmed som en fråga om två barn 
som springer i kapp på riktigt. Denna elev hävdar att svaret på frågan 
om vem som vinner är beroende av faktorer såsom att barnen som 
springer blir trötta och därför sackar efter. Elevens tolkning av uppgif-
ten inom ramen för ett praktiskt, vardagligt sammanhang innebär allt-
så att eleven uppmärksammar andra aspekter av den situation som 
beskrivs i uppgiften än de aspekter som är av betydelse i ett matema-
tiskt, teoretiskt sammanhang.  
 
En annan typ av svårighet i samband med elevers kontextualisering av 
begrepp gäller elevers problem att koppla ihop olika nivåer inom ett 
och samma sammanhang, närmare bestämt att skapa sammanhang 
mellan begreppslig nivå och empirisk nivå (se figur 1, sid 31). Detta 
belyses bland annat i en studie av Bergqvist (1990) med högstadieele-
ver i ett arbete om rymden. I undervisningen ingår praktisk aktivitet; 
eleverna får i uppdrag att skapa planeter av ballonger, papier-maché 
och färg. Denna aktivitet är tänkt att motivera eleverna att tillägna sig 
kunskaper om solsystemet. I instruktionerna till uppgiften betonas 
inledningsvis den praktiska aktiviteten. Flertalet elever håller dock 
fast vid denna praktiska tolkning av uppgiften under hela arbetet trots 
att läraren senare ger andra instruktioner kopplade till tillägnandet av 
kunskaper om rymden. Att praktisk aktivitet inte på ett enkelt sätt le-
der till att elever tillägnar sig teoretiska begrepp visas också i en studie 
med mellanstadieelever där elevernas arbete med papper och sax är 
tänkt att ge eleverna kunskaper av betydelse för att beräkna arean av 
en triangel (Säljö, Riesbeck & Wyndham, 2003). 
 
Ytterligare en belysning av hur elever hanterar förhållandet mellan 
olika abstraktionsnivåer i undervisningen ges i en studie av Halldén 
(1988b, 1990). Eleverna arbetar här i ett avsnitt om genetik med frå-
gan om hur egenskaper ärvs. Undervisningen inbegriper både beskriv-
ningar på mikronivå, såsom förklaringar av celldelning och DNA mo-
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lekylen och exemplifieringar på makronivå med uppfödning av möss 
och observationer av färgen på mössens avkomma. Eleverna kopplar 
dock inte ihop de olika nivåerna. Istället tolkar eleverna de exempel 
som ges på makronivå inom ramen för sina vardagliga referensramar. 
 
Så som visats i de studier som refererats ovan kan elevernas svårighe-
ter när det gäller deras kontextualisering av begrepp i undervisningen 
vara av olika slag beroende på vilka sammanhang och vilka nivåer 
inom dessa sammanhang som berörs (se figur 1, sid 31). Det som be-
skrivits ovan är hur elever hanterar förhållandet dels mellan olika be-
greppsliga sammanhang och dels mellan olika nivåer inom ett sam-
manhang. 
 

Elevers lärande och argument för ämnesövergripande 
undervisning och undersökande arbetssätt 
Vad betyder då det som sagts ovan om elevers svårigheter i samband 
med deras kontextualiseringar av begrepp, när det gäller det argumen-
tet för undersökande arbetssätt och ämnesövergripande undervisning 
som rör elevers möjligheter att skapa förståelse? Argumentet bygger 
på antagandet om att kunskap skapas av individen själv. Dessa arbets-
sätt antas ge utrymme för och främja elevens självständiga kunska-
pande, det vill säga elevens egna skapande av sammanhang. Det kan 
dock ifrågasättas att eleven i stor utsträckning på egen hand förutsätts 
skapa sammanhang. Detta mot bakgrund av den forskning som visat 
att de sammanhang eleven skapar spontant ofta skiljer sig från de 
sammanhang som förmedlas i undervisningen, vilket betyder att fakta 
och begrepp i elevens tolkning får andra innebörder än de som avses i 
undervisningen.  
 
Detta argument ska också diskuteras mer specifikt i förhållande till 
hur undervisningen är utformad i två av studierna som ingår i avhand-
lingen. Det är de studier som handlar om elevers möjligheter att skapa 
förståelse av innehållet. I den ena studien använder eleverna olika 
skriftliga källor, såsom läroböcker, Internet och uppslagsböcker, för 
att skapa sig en förståelse av olika miljöfrågor och relaterade teoretis-
ka begrepp. I argumentationen för ämnesövergripande undervisning 
med utgångspunkt i verkliga frågor hävdas det att denna organisering 
av innehållet främjar elevers egna kunskapande eftersom den på ett 
bättre sätt svarar mot individens sätt att tänka än ämnesindelad under-
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visning. Individen, sägs det, upplever världen som en helhet och inte 
uppdelad i ämnen. I den forskning som tagits upp ovan beskrivs dock 
elevers svårigheter att skapa förståelse av begrepp i undervisningen 
som problem att skilja mellan olika begreppsliga sammanhang. Denna 
forskning tycks alltså ge anledning att ifrågasätta om temaorganiserad 
undervisning verkligen främjar elevers möjligheter att skapa förståel-
se. Detta eftersom det i en ämnesövergripande undervisning blir en 
blandning av begreppsliga sammanhang; ämnestillhöriga begrepp flyt-
tas ur ämnet och används i andra begreppsliga sammanhang.  
 
I den andra studien som behandlar elevers möjligheter att skapa för-
ståelse växlar undervisningen mellan teoretisk genomgång och prak-
tiska aktivitet. Det är ett arbetssätt som i litteraturen ofta beskrivs i 
samband med undersökande arbetssätt. Denna undervisning innefattar 
alltså olika abstraktionsnivåer: begreppslig nivå och empirisk nivå. 
Mot bakgrund av de studier som visar att kopplingen mellan teoretiska 
begrepp och empirisk värld inte är självklar för eleverna kan det dock 
ifrågasättas om denna utformning av undervisningen verkligen gör det 
lättare för eleverna att skapa förståelse.  

Emotionella faktorer 
Såhär långt har detta avsnitt handlat om kognitiva faktorers roll i ele-
vers begreppsbildning. De frågor som har behandlats har handlat om 
vad som kännetecknar elevens spontant formade föreställningar, hur 
dessa förhåller sig till innehållet i undervisningen och hur dessa för-
ändras i läroprocessen. Vidare har frågor om elevers svårigheter i lä-
roprocessen diskuterats. Detta är centrala frågor i forskning om ele-
vers begreppsbildning. Nu är det rimligen inte bara kognitiva faktorer 
som har betydelse i elevers lärande. Till exempel borde även emotio-
nella faktorer, såsom elevers intresse och engagemang i innehållet, 
vara av betydelse. Forskningen om elevers begreppsbildning har också 
kritiserats för att emotionella faktorer vanligen inte innefattas i diskus-
sionen om villkoren för begreppsförändring (se exempelvis Dole & 
Sinatra,1998; Pintrich, Marx & Boyle, 1993; Watts & Alsop, 1997).  
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Emotionella faktorer som drivkraft  
Flera av kritikerna tar utgångspunkt i den modell av begreppsföränd-
ring som Posner, Strike, Hewson & Gertzog (1982) presenterar. Den-
na modell togs upp tidigare i detta avsnitt. De villkor för begreppsför-
ändring som anges i modellen är (1) att eleven upplever en otillfreds-
ställelse med sin nuvarande begreppsliga förståelse (2) att eleven fin-
ner de nya begreppen begripliga, (3) rimliga och (4) fruktbara. Flera 
av kritikerna hävdar dock att uppfyllandet av dessa villkor också krä-
ver ett visst engagemang hos eleven och att det inte kan förutsättas att 
eleven har detta engagemang (Dole & Sinatra, 1998; Pintrich m.fl., 
1993). Pintrich m.fl., exempelvis, säger i kritiken av modellen av be-
greppsförändring att den förutsätter att elever i sitt kunskapssökande 
beter sig på samma sätt som vetenskapsmän: ”it [the model] suggests 
that learners behave very much like scientists in that, when they be-
come dissatisfied with an idea, they will then search out new intelli-
gible, plausible, and fruitful constructs which will balance their gene-
ral conceptual model” (sid 172). När det gäller elevens engagemang 
talar Pintrich m.fl. om kvaliteten på elevens kognitiva engagemang 
och skiljer i det avseendet mellan djup och ytlig bearbetning av ett 
stoff. Djup bearbetning syftar på tillämpandet av olika kognitiva stra-
tegier, såsom problemlösningsstrategier, metakognitiva strategier och 
självregleringsstrategier Djup bearbetning antas öka sannolikheten för 
att villkoren för begreppsförändring ska uppfyllas. Elevers kognitiva 
engagemang antas i sin tur vara beroende av olika motivationella och 
emotionella faktorer, såsom elevers målinriktning, intresse, tilltro till 
egen förmåga och kontroll över den egna prestationen och dess resul-
tat.  
 
I Sinatra (2005) beskrivs en modell av begreppsförändring, kallad 
CRKM, som utvecklats av Dole och Sinatra (1998). Modellen innefat-
tar motivationella och emotionella faktorer och är influerad av Posner 
och hans kollegors modell av begreppsförändring och även av de ideér 
Pintrich m.fl. redogör för. Dole och Sinatra skiljer liksom Pintrich 
m.fl. mellan djup och ytlig bearbetning av ett innehåll. Författarna 
beskriver det som olika nivåer i elevers kognitiva engagemang: ”Low 
cognitive engagement describes superficial, surface-level processing 
with little reflection. In contrast, high metacognitive engagement in-
volves ”deep processing, elaborative strategy use and significant 
metacognitive reflection” (Sinatra, 2005, sid 121). I modellen, 
CRKM, anges vissa karakteristika hos den lärande - när det gäller den 
lärandes tidigare erfarenheter och den lärandes motivation - och vissa 
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karakteristika hos det som ska läras in. Det hävdas att det är samspelet 
mellan dessa karakteristika som leder till en viss nivå på elevens kog-
nitiva engagemang och att denna nivå är av avgörande för om eleven 
kommer att genomgå en begreppsförändring eller inte: ”The CRKM 
describes how learner and message interact, leading to a degree of 
cognitive engagement with the new concept. It is a depth of cognitive 
engagement that ultimately determines the likelihood of change” (Si-
natra, 2005, sid 110). Pintrich m.fl. och Dole och Sinatra som hävdar 
att motivationella faktorer och emotionella faktorer är av betydelse när 
det gäller kvaliteten på elevens kognitiva engagemang, kan sägas tala 
om emotionella faktorer som drivkraft i elevers lärande. Det finns 
dock också forskning som visar att emotionella faktorer kan fungera 
som riktningsgivare i elevers lärande, det vill säga de kan vara be-
stämmande för vad elever riktar sin uppmärksamhet mot. 
 

Emotionella faktorer som riktningsgivare 
Watts och Alsop (1997) hävdar liksom Pintrich m.fl. och Dole och 
Sinatra att det krävs en viss kvalitet på elevens engagemang för att 
begreppsförändring ska ske. Huvudpoängen i artikeln är dock att visa 
att eleven inte bara tappar i intresse och uppmärksamhet om innehållet 
uppfattas som ointressant utan att elever också kan ta avstånd från det 
innehåll som upplevs som obehagligt och oangenämt. Watts och Al-
sop säger alltså att elevens emotioner inte bara är av betydelse för hur 
eleven bearbetar innehållet utan också för inriktningen på elevens ar-
bete. Liksom övrig forskning som tagits upp ovan utgår författarna i 
sin kritik mot forskningen om elevers begreppsbildning från Posner 
och kollegors modell av begreppsförändring. Författarna hävdar att de 
villkor som anges i modellen är otillräckliga eftersom de endast berör 
kognitiva faktorer. Därför ges förslag på ytterligare tre villkor, och 
dessa villkor ska följaktligen spegla emotionella aspekter. Resone-
manget illustreras med exempel från elevers lärande om strålning och 
radioaktivitet i fysikundervisningen. Ett av de villkor för begreppsför-
ändring som Watts och Alsop föreslår är ’framträdande’. Detta villkor 
syftar på att det måste vara något i innehållet som fångar elevens 
uppmärksamhet. Ett annat villkor är ’acceptabelt’, det vill säga att 
eleven inte känner motvilja inför ämnet. Ett tredje villkor är relevans, 
vilket betyder att innehållet ska ha personlig eller social relevans för 
eleven.  
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Claxton (1989) talar, liksom Watts & Alsop (a.a.), om att elevers emo-
tioner är av betydelse både för kvaliteten på elevers engagemang och 
för inriktningen på elevers engagemang. Claxton hävdar att emotio-
nella faktorer är några av de faktorer som är av betydelse för vilket 
förhållningssätt, stance, en elev intar i undervisningen. Olika förhåll-
ningssätt kopplas vidare till olika inlärningsstrategier. En elev som 
intar swot stance exempelvis, är inriktad mot att klara proven och vin-
na lärarens gillande och tillämpar en inlärningsstrategi som innebär att 
han eller hon försöker lära sig innehållet utantill. En elev som intar 
thinker stance däremot är intresserad av att försöka skapa sig en för-
ståelse av innehållet. Här talar alltså Claxton om kvaliteten på elevens 
engagemang och om att denna skiljer sig åt beroende på vilket för-
hållningssätt eleven intar. Claxton beskriver dock också ett annat för-
hållningssätt, det så kallade boffin stance, där det snarare handlar om 
riktningen på elevens engagemang. Det är ett förhållningssätt som 
innebär att eleven strävar efter en djup förståelse, men att det eleven 
försöker förstå begränsas till någon enskild del av det som tas upp i 
undervisningen, något eleven finner personligt intressant. Det betyder 
att eleven missar en del av det som tas upp i undervisningen. Vilket 
förhållningssätt en elev intar antas vara beroende av en till stor del 
omedveten beslutsprocess, en så kallad ’kostnad-nytta-analys’, i vil-
ken flera olika faktorer är av betydelse, såväl kognitiva som emotio-
nella, personliga och sociala faktorer.  
 

What they are ’up to’ (in all senses) is the outcome of a tacit de-
cision-making process based only on subjective estimates of 
competing priorities, opportunities, demands, resources and 
risks, which is, in their terms, sensible or even vital. Only if the 
emotional/motivational factors in this decision permit or en-
courage intellectual learning and the subjective assessments are 
accurate, will achievement be limited by such cognitive factors 
as ‘ability’ or alternative conceptions (Claxton, 1989, sid 159). 

 
Emotionella faktorers betydelse för inriktningen på elevers engage-
mang behandlas i en studie av Lundholm (2003; 2005). Lundholm har 
undersökt universitetsstuderandes arbete med att kvalitetsgranska fö-
retags miljöredovisningar. Studenternas granskning sker utifrån vissa 
fastlagda kriterier. I studenternas arbete aktualiseras emellertid studen-
ternas värderingar angående företags miljöarbete generellt sett, och i 
samband med det glider studenternas samtal istället över i resonemang 
om företags miljöarbete. Studenterna engageras med andra ord i en 
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fråga som rör kvaliteten på företags miljöarbete istället för kvaliteten 
på miljöredovisningar. De värderingar som aktualiseras i studenternas 
arbete styr alltså studenternas uppmärksamhet mot en annan fråga än 
den fråga som behandlas inom ramen för kursen.  
 
Sammanfattningsvis, kan då sägas att den forskning som refererats 
ovan beskriver olika samband mellan elevers emotioner och elevers 
lärande. Dels talas det om att en elevs emotioner är av betydelse när 
det gäller elevens kognitiva engagemang, det vill säga elevens bear-
betning av innehållet. Emotioner, såsom elevens intresse och engage-
mang, antas främja elevens vilja att skapa förståelse av innehållet till 
skillnad från att memorera enstaka fakta (Dole & Sinatra, 1998; Pin-
trich m.fl., 1993). I det avseendet ses alltså emotioner som drivkraft i 
elevens lärande. Dels talas det om att emotioner är av betydelse för 
inriktningen på en elevs arbete (Claxton, 1989; Lundholm, 2003, 
2005; Watts & Alsop, 1997). Watts och Alsop talar om att eleven helt 
kan ta avstånd från det innehåll som upplevs som motbjudande. Clax-
ton hävdar att elevens intresse kan rikta elevens uppmärksamhet mot 
en viss del av innehållet, något han eller hon finner personligt intres-
sant. Lundholm, slutligen, talar liksom Claxton om att emotionella 
faktorer, i detta fall den lärandes värderingar, kan styra den lärandes 
uppmärksamhet mot något annat än det som undervisningen är tänkt 
att handla om. Till skillnad från Claxton så talar dock Lundholm om 
den lärandes inriktning i termer av den lärandes tolkning av ett fak-
tiskt innehåll. 
 

Emotionella faktorer och argument för ämnesövergripande 
studier  
I argumentationen för en ämnesövergripande organisation av innehål-
let hävdas det ofta att elever blir mer motiverade att skapa förståelse 
av innehållet i undervisningen om de får arbeta med så kallat verkliga 
problem, problem som eleverna antas uppleva som intressanta och 
relevanta (se exempelvis Nagel, 1996). Det talas alltså om emotionella 
faktorer som drivkraft i elevers lärande. I den forskning som refererats 
ovan talas det på ett liknande sätt om emotionella faktorers roll i ele-
vers lärande. Forskning inom området visar emellertid också att ele-
vers intresse och engagemang kan fungera som riktningsgivare. Det 
betyder att dessa faktorer kan vara av betydelse för vad elever riktar 
sin uppmärksamhet mot. Detta reser frågor kring vart elevers intresse 
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och engagemang för eleverna i deras arbete och om eleverna lär sig 
det som är tänkt i undervisningen. Dessa frågor belyses i en av studi-
erna i denna avhandling. 



 41 

Uppläggning av de empiriska studierna 

Studier av elevers arbete i ämnesövergripande och 
undersökande arbetssätt 
Den forskning som tagits upp ovan reser alltså frågor när det gäller 
vanliga argument för ämnesövergripande studier och undersökande 
arbetsformer. De tre studier som ingår i avhandlingen är alla genom-
förda inom ramen för en sådan uppläggning av undervisningen och de 
frågor som tagits upp ovan undersöks närmare i studierna. I alla studi-
erna arbetar eleverna med miljöfrågor. Studierna skiljer sig dock åt på 
ett sätt som gör att de belyser olika aspekter av elevers begreppsbild-
ning. I studie 1 och 2 belyses främst begreppsliga faktorers roll i ele-
vers begreppsbildning. I studie 1 sker det i en undervisning där ele-
verna använder olika skriftliga källor för att skapa sig en förståelse av 
miljöfrågor och relaterade teoretiska begrepp. I studie 2 organiserar 
läraren olika praktiska aktiviteter som syftar till att främja elevernas 
förståelse av en miljöfråga och relaterade teoretiska begrepp. I Studie 
3 undersöks hur emotionella faktorer, såsom en elevs värderingar och 
intresse, får betydelse i elevens lärande. Det sker i en undervisning där 
eleverna använder skriftliga källor och intervjuer för att skapa sig en 
förståelse av miljöfrågor. 

Om att ta utgångspunkt i elevens tolkning av en uppgift  
De studier som ingår i avhandlingen avser alltså att belysa på vilket 
sätt begreppsliga och emotionella faktorer får betydelse i elevers be-
greppsbildning. I studierna uppmärksammas med andra ord olika ty-
per av vad Halldén, Haglund & Strömdahl (i tryck) kallar för kompe-
tensorienterade determinanter för en handling. Halldén m.fl. tecknar 
en handlingsanalys som kallas för intentionell analys och som använts 
i analysen av de tre studier som ingår i föreliggande avhandling. Me-
toden har sin grund i den finländske filosofen von Wrights teori om 
mänskligt handlande (von Wright, 1971, 1979). Den har dock föränd-
rats för att fungera som analysmetod i pedagogiska sammanhang. Me-
toden är konstruktivistisk. Studieobjektet är dock inte individens före-
ställningar. som det ofta är i konstruktivistisk forskning, utan indivi-
dens handling, det individen gör. Utifrån en analys av individens 
handling dras slutsatser om individens föreställningar om det ämne 
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som behandlas i undervisningen och om individens emotioner, det vill 
säga olika slags kompetensorienterade determinanter.  
 
För att förstå individens observerbara beteende som en handling, till-
skrivs beteendet en intention. Intention syftar här på vad individen 
försöker åstadkomma med sitt beteende, det individen intenderar. In-
tention ska sålunda inte förstås som individens motiv att utföra en viss 
handling. Relationen mellan intention och handling är begreppslig, det 
vill säga intentionen ses inte som något som kausalt orsakar en viss 
handling utan som en del i bestämningen av vilken handling det är 
som utförs. I en intentionell analys av elevers handlingar i en under-
visningssituation beskrivs elevers handlingar i termer av problem ele-
verna arbetar med. Central i analysen är distinktionen mellan uppgift 
och problem (Halldén, 1988a, jämför Entwistle & Smith, 2002). Det 
betyder att det inte tas för givet att eleverna gör det läraren avser att 
eleverna ska göra, eller med andra ord att eleverna löser de problem 
som läraren tänkt sig. Uppgift syftar på de medel läraren använder i 
undervisningen för att förmedla vad läraren avser att eleverna ska gö-
ra. Det kan vara muntliga och skriftliga instruktioner och olika slags 
undervisningsmaterial. Problem syftar på elevens tolkning av uppgif-
ten, alltså det eleven gör.  

Begreppsliga och emotionella faktorer som determinanter i 
elevens uppgiftstolkning 
Som redan nämnts identifieras i en intentionell analys olika determi-
nanter för en individs handling (Halldén m.fl., i tryck). Detta görs med 
referens till von Wright (1979). Determinanter är alltså olika faktorer 
som har betydelse för vad en individ gör. Det är dels kompetensorien-
terade determinanter, som bland annat refererar till individens be-
greppsstruktur (beliefs) och emotioner (wants) (som diskuterats ovan), 
och dels diskursorienterade determinanter, som syftar på individens 
föreställningar om situationen. Detta sätt att se på en individs handling 
illustreras i modellen nedan: 
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Figur 2. Handlingens determinanter (Halldén, Haglund & Strömdahl, i tryck). 

 
Föreliggande avhandling avser att belysa hur begreppsliga/kognitiva 
och emotionella faktorer i egenskap av kompetensorienterade deter-
minanter får betydelse i elevers lärande. I avhandlingen fokuseras allt-
så den övre klammern i figur 2, ovan. Utgångspunkten i analysen är de 
problem eleverna arbetar med, det vill säga vad det är eleverna gör 
och sålunda vad det är de försöker skapa sig en förståelse av. Detta 
förutsatt dock att det eleverna gör är att försöka skapa sig en förståelse 
av innehållet i undervisningen. Att skapa förståelse ses som en process 
där de lärande skapar sammanhang. Begreppsliga och motivationella 
faktorer ses som faktorer som bestämmer vad eleverna gör och där-
med vilka sammanhang eleverna försöker skapa. Detta resonemang 
leder över till det gemensamma syftet för de tre studierna och tillika 
avhandlingens syfte. 

Syfte  
Avhandlingen syfte är att undersöka hur eleverna skapar sammanhang 
i sitt lärande och vad dessa sammanhang betyder för hur eleverna för-
står innehållet i undervisningen. Ytterligare ett syfte är att belysa vad 
organiserandet av undervisningsinnehållet i ämnesövergripande teman 
och tillämpandet av undersökande arbetssätt betyder när det gäller 
elevernas skapande av sammanhang. Detta avseende två argument 
som anförs för dessa arbetssätt.  
 

competence-oriented: 

determinants of  
or resources for  
action             

intention 

discourse-oriented: 
conceptions of  

duties norms, opportunities 

action 

embraced 
beliefs, wants, abilities 
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Frågeställningar:  
1. På vilket sätt får begreppsliga faktorer betydelse i elevernas 

skapande av sammanhang (studie 1 och 2)? 
2. På vilket sätt får emotionella faktorer betydelse i elevernas 

skapande av sammanhang (studie 3)? 
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Sammanfattningar av artiklarna 

I följande avsnitt ges sammanfattningar av de tre ingående artiklarna. 
Varje artikel bygger på en studie. Studierna är genomförda i olika 
högstadieklasser inom ramen för elevernas ordinarie undervisning. 
Studierna varade under så lång tid som arbetsområdet pågick, vilket 
varierade med mellan en till sex veckor. Eleverna arbetade i grupper 
och i varje undersökning är det arbetet i en av grupperna som studeras. 
Det empiriska materialet utgörs av inspelade samtal mellan elever, och 
mellan elever och lärare, observationsanteckningar och det skriftliga 
material eleverna producerar. Valet av skolor gick till så att en skrift-
lig förfrågan om deltagande i studien gick ut till lärare i samhällsori-
enterande och naturorienterande ämnen på högstadiet. De lärare vars 
klasser deltar i studien är några av de lärare som svarade på denna 
förfrågan. Föräldrarna till de elever som deltog i de olika studierna 
informerades skriftligt om syftet med studien, och om att deras barns 
deltagande var frivilligt. Namnen på de elever som omnämns i studi-
erna är fingerade.  
 
Titlarna på de tre artiklarna är följande:  
 

• Concept Formation in Environmental Education: 14-year olds’ 
work on the Intensified Greenhouse Effect and the Depletion 
of the Ozone Layer (studie 1) 

 
• Linking theory to practice: a case study of pupils’ course work 

on freshwater pollution (studie 2) 
 

 
• Emotionella faktorers roll i elevers begreppsbildning (studie 3) 
 
 

De studier som presenteras i artiklarna har numrerats för att det ska 
vara enkelt att referera till dem i diskussionsavsnittet som följer efter 
sammanfattningarna.  
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Concept Formation in Environmental Education: 14-
year olds’ work on the Intensified Greenhouse Effect 
and the Depletion of the Ozone Layer (studie 1) 
I artikeln presenteras resultatet från en studie av en grupp högstadie-
elevers arbete med miljöfrågorna förstärkt växthuseffekt och uttun-
ning av ozonlagret. I elevernas arbete aktualiseras deras behov av äm-
neskunskaper, till exempel förklaringar av fenomen som fotosyntes, 
strålning och katalysator. Eleverna använder olika skriftliga källor, 
såsom läroböcker, faktaböcker, uppslagsböcker och Internet för att 
skapa en förståelse av begreppen och på så vis också av miljöfrågorna.  
 
I forskning om elevers begreppsbildning beskrivs ofta elevers svårig-
heter att förstå teoretiska begrepp som problem att åstadkomma en 
begreppsförändring (Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982). Med 
begreppsförändring avses att elever i läroprocessen överger sina spon-
tant utvecklade föreställningar, så kallade alternativa referensramar, 
till förmån för mer vetenskapligt grundade begrepp. I diskussionen om 
villkoren för begreppsförändring har idén om kognitiv konflikt varit 
framträdande (Posner, m.fl., 1982, se också Driver & Erickson, 1983). 
Senare tids forskning om elevers alternativa referensramar har emel-
lertid pekat på att elevers begrepp ingår i ett sammanhang av före-
ställningar, i vilka begreppen får sin innebörd (Caravita & Halldén, 
1994; Tiberghien 1994; Vosniadou, 1994). Caravita och Halldén 
(1994) beskriver elevers föreställningar respektive vetenskapliga be-
greppssystem som olika tolkningssammanhang (se figur 1, sid 31). 
Det kan jämföras med Solomons (1983) distinktion mellan olika kun-
skapsdomäner. Caravita och Halldén hävdar vidare att elevers svårig-
heter att skapa förståelse av teoretiska begrepp i undervisningen snara-
re har att göra med elevers problem att identifiera ett adekvat sam-
manhang för tolkning av de aktuella begreppen, än med problem att 
åstadkomma en begreppsförändring (jämför Halldén, 1999).  
 
Studien som presenteras i denna artikel genomfördes mot bakgrund av 
tidigare forskning som visat att en del av elevers svårigheter i sam-
band med deras kontextualiseringar av begrepp består i att skilja mel-
lan olika begreppsliga sammanhang (Halldén, 1997, 1988b). Innehål-
let i undervisningen i den klass studien genomfördes i är organiserat i 
ämnesövergripande teman. Dessa teman utgörs av miljöfrågor. Den 
tematiska organisationen innebär att ämnestillhöriga begrepp utnyttjas 
i andra begreppsliga sammanhang, det vill säga i miljöfrågor. Det blir 
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sålunda en blandning av begreppsliga sammanhang i undervisningen. 
Vidare tillämpas i undervisningen ett undersökande arbetssätt, vilket 
innebär att eleverna i stor utsträckning på egen hand förväntas identi-
fiera ett relevant sammanhang för tolkning av de teoretiska begreppen.  
 
Syftet för studien är att undersöka vilka sammanhang eleverna skapar 
i tolkningen av miljöfrågorna och relaterade teoretiska begrepp. Syftet 
är vidare att visa vad dessa sammanhang betyder för elevernas förstå-
else av miljöfrågorna och begreppen. 
 
Studien genomfördes i en klass i årskurs 8. Eleverna arbetade i grup-
per och i undersökningen är det arbetet i en av grupperna som stude-
ras. I resultatet redovisas Julia, Tom och Marcus arbete.  
 
Resultatet från studien visar att det i elevernas arbete med miljöfrå-
gorna aktualiseras behov av olika ämneskunskaper, såsom förklaringar 
av fenomenen strålning, fotosyntes och katalysator. Det är ämneskun-
skaper som förmodligen skulle hjälpa eleverna att förstå miljöfrågor-
na. Resultatet visar dock att eleverna har svårt att tillägna sig de kun-
skaperna. Elevernas svårigheter består i att skilja mellan de olika in-
nebörder som enskilda begrepp antar i olika begreppsliga samman-
hang. 
Det betyder att eleverna har svårt att finna den innebörd i enskilda 
begrepp som är relevant i den miljöfråga de arbetar med 
 
Tom och Marcus möter i sina arbeten förklaringar av fenomen som 
betecknas med samma term. Tom, till exempel, behöver förstå feno-
menet katalysator på ett sätt som har relevans i förklaringen av uttun-
ningen av ozonlagret. Katalysator refererar i det sammanhanget till ett 
ämne som påskyndar en kemisk process. Termen katalysator beteck-
nar dock också den anordning som renar avgaser i bilar och det är den 
beskrivningen av katalysator som Tom finner i den uppslagsbok han 
använder. Tom tar fasta på förklaringen av bilkatalysatorer och skriver 
en text om det. Han skriver alltså om ett fenomen som inte är av bety-
delse i den miljöfråga han arbetar med och det leder honom bort från 
den frågan. Marcus arbetar med en text om avfall och möter i den tex-
ten olika ord som han försöker förstå, bland annat konsumtion och 
fossila bränslen. Han blir dock inte hjälpt av de förklaringar han får av 
lärarna eller av de förklaringar han finner i uppslagsboken för de för-
klaringarna ger honom inte den innebörd som de enskilda begreppen 
har i just hans text. Marcus och Tom skulle alltså behöva hjälp med att 
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se vilka av flera fenomen som har relevans i de miljöfrågor de arbetar 
med.  
 
Exemplen från Tom och Marcus arbete illustrerar hur ords flertydighet 
kan utgöra bekymmer för elever i deras försök att skapa sammanhang. 
Att ett och samma ord kan referera till olika fenomen i omvärlden är 
en omständighet som kan tyckas trivial, men som alltså visar sig få 
betydande konsekvenser för elevernas möjligheter att skapa förståelse 
av innehållet i undervisningen. Det mest intressanta resultatet i denna 
studie är emellertid något som inte framstår lika självklart, nämligen 
att den lärande har svårt att se vilka aspekter av ett och samma feno-
men som har relevans i olika sammanhang. Det visas i Julias arbete, 
bland annat i hennes tolkning av fotosyntes. 
 
Julia arbetar med miljöfrågan förstärkt växthuseffekt. Julia läser först 
en lärobokstext om förstärkt växthuseffekt. Fotosyntesen ingår i denna 
text som en del i förklaringen av ökad koldioxidhalt i atmosfären. För 
att lära sig mer om fotosyntesen och därmed förstärkt växthuseffekt 
slår Julia upp begreppet i en uppslagsbok. I den allmänna teoretiska 
beskrivning av fotosyntesen som ges där beskrivs dock flera olika 
aspekter av fotosyntesen, såsom energiomvandlingen, produktionen av 
syre och bindningen av koldioxid som sker i processen. I förklaringen 
av förstärkt växthuseffekt är det dock bara en aspekt av fotosyntesen 
som har relevans. Det är bindningen av koldioxid. Julia skulle sålunda 
behöva differentiera mellan de olika aspekterna av fenomenet som 
beskrivs i uppslagsboken. Julia lyckas dock inte göra denna åtskillnad, 
utan tar fasta på energiomvandlingen i fotosyntesen och skriver en text 
om den. Ytterligare en aspekt av fotosyntesen aktualiseras senare av 
en av lärarna. Läraren har läst en text som Julia skrivit om förstärkt 
växthuseffekt i vilken hon nämner fotosyntesen. Läraren uppmanar 
Julia att förklara begreppet fotosyntes i den texten och tar i det sam-
manhanget upp produktionen av syre. Det är aspekt av fotosyntesen 
som inte är relevant i förklaringen av förstärkt växthuseffekt och lära-
ren leder alltså Julia in på ett annat spår när han tar upp den aspekten i 
det sammanhanget. Julia kan heller inte på egen hand se att den aspek-
ten av fotosyntesen inte är relevant, så efter samtalet med läraren info-
gar hon en mening om produktionen av syre i fotosyntesen, mitt i den 
text hon skrivit om förstärkt växthuseffekt.  
 
Resultatet i denna studie visar hur elevers möjligheter att utveckla 
begreppsförståelse begränsas av att begreppen har olika innebörd i 
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olika sammanhang. I undervisningen utgör de miljöfrågor eleverna 
studerar egna teoretiska sammanhang. I sådana teoretiska samman-
hang tillämpas ämnestillhöriga begrepp. Ämneskunskaper flyttas allt-
så ur ämnet och används i ett annat sammanhang. I dessa olika sam-
manhang får begreppen olika innebörd, och elevernas tar fasta på and-
ra innebörder i begreppen än de som har relevans i de sammanhang 
som miljöfrågorna utgör. Tom och Marcus uppmärksammar andra 
begrepp än de som har relevans i miljöfrågorna. De försöker hantera 
begrepp som betecknas med samma term, som till exempel katalysa-
tor. Julia däremot försöker hantera olika aspekter av ett och samma 
begrepp, som exempelvis fotosyntesen. Elevernas svårigheter kan så-
lunda beskrivas som problem att finna en relevant kontextualisering 
av de begrepp som aktualiseras (Halldén, 1999). Tom och Marcus har 
svårt att relatera relevant begrepp till aktuellt sammanhang, medan 
Julia har svårigheter att orientera sig inom ett begreppsligt samman-
hang. Vad som skulle krävas av eleverna för att finna en relevant in-
nebörd är en differentiering. För Tom och Marcus handlar det om att 
differentiera mellan olika begreppssystem för att särskilja olika feno-
men, och för Julia om att differentiera inom ett begreppssystem för att 
särskilja olika aspekter av ett fenomen. 

Linking theory to practice: a case study of pupils’ 
course work on freshwater pollution (studie 2) 
I artikeln beskrivs en studie av en grupp elevers arbete med en miljö-
fråga som handlar om förorening av sjöar. Alla elever i klassen arbetar 
med samma miljöfråga. Läraren introducerar vissa teoretiska begrepp, 
bland annat avrinningsområde och vattenförorening orsakade av olika 
kemikalier, som är av betydelse för att förstå miljöfrågan. En stor del 
av undervisningen ägnas åt fältarbete vid en förorenad sjö i skolans 
närområde och andra praktiska aktiviteter. Dessa aktiviteter avser att 
främja elevernas förståelse av begreppen och därmed miljöfrågan.  
 
Studien relaterar till tidigare forskning om elevers alternativa referens-
ramar (Driver & Easley, 1978; för en bibliografi se Duit, 2006) och 
mer specifikt till den kritik som under senare år riktats mot vad som 
beskrivs som denna forsknings begränsade fokus på elevers föreställ-
ningar av enskilda fenomen i omvärlden. I kritiken hävdas att elevers 
föreställningar av fenomen ingår i ett sammanhang av föreställningar i 
vilka enskilda begrepp får sin mening (Caravita & Halldén, 1994; Ti-
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berghien, 1994; Vosniadou, 1994). Caravita och Halldén beskriver 
elevers alternativa föreställningar respektive vetenskapliga begrepps-
system som olika tolkningssammanhang (se figur 1, sid 31), vilket kan 
jämföras med Solomons (1983) distinktion mellan olika kunskapsdo-
mäner: livsvärldsdomän och symbolisk domän. Caravita och Halldén 
skiljer, vidare, mellan följande olika nivåer inom elevers alternativa 
referensramar: teoretisk, begreppslig och empirisk nivå. Författarna 
beskriver elevers svårigheter att skapa förståelse av de begrepp som 
tas upp i undervisningen som problem att identifiera adekvata sam-
manhang för tolkning av dessa begrepp.  
 
Studien genomfördes mot bakgrund av studier som visat att en del av 
elevers svårigheter när det gäller deras kontextualisering av begrepp 
handlar om koppla ihop olika nivåer inom ett och samma begreppsliga 
sammanhang, det vill säga att skapa sammanhang mellan begreppslig 
nivå och empirisk nivå (Bergqvist, 1990; Halldén, 1990). Till skillnad 
från i studie 1 där elevers hanterande av förhållandet mellan olika be-
greppsliga sammanhang undersöks så studeras alltså i denna studie 
elevers sätt att hantera relationen mellan olika abstraktionsnivåer inom 
ett begreppsligt sammanhang. Undervisningen i studien inbegriper 
olika abstraktionsnivåer. I klassrummet ger läraren förklaringar av en 
miljöfråga och relaterade teoretiska begrepp. Dessa förklaringar för-
väntas eleverna sedan använda i olika praktiska aktiviteter kopplade 
till en förorenad sjö i skolans närområde. Undervisningen kan beskri-
vas om en form av undersökande arbetssätt på så vis att eleverna i stor 
utsträckning på egen hand förväntas skapa sammanhang mellan teore-
tiska begrepp och empirisk värld. Läraren har organiserat fyra olika 
uppgifter som alla elever arbetar med, en efter en. Några av uppgifter-
na innefattar förklaringar av teoretiska begrepp och andra uppgifter 
inbegriper praktisk aktivitet. Miljöfrågan utgör det tema som ska hjäl-
pa eleverna att se sambandet mellan teoretiska förklaringar och prak-
tiska aktiviteter i de olika uppgifterna. 
 
Syftet för studien är att undersöka hur elever skapar förståelse av mil-
jöfrågan som rör förorening av sjöar och relaterade teoretiska begrepp, 
såsom avrinningsområde och vattenförorening orsakade av olika ke-
mikalier. Avrinningsområde refererar till en teoretisk abstraktion – ett 
landområde som avgränsas av omgivningens höjder så kallade vatten-
delare - och vattenförorening avser förorening beskriven på en mikro-
nivå, exempelvis i form av metalljoner. Elevernas förståelse av de 
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teoretiska begreppen beskrivs i termer av de sammanhang eleverna 
skapar i tolkningen av dessa i begrepp i de praktiska aktiviteterna. 
 
Studien genomfördes i en klass i årskurs 7. Elevernas arbete pågick 
under 6 dagar De arbetade i grupper och i undersökningen studeras en 
av grupperna.  
 
Resultatet visar att eleverna inte använder de teoretiska begreppen i de 
praktiska aktiviteterna. Elevernas observationer bestäms av vad ele-
verna kan se, snarare än av teoretiska begrepp. Teori och praktik bil-
dar sålunda olika tolkningssammanhang. Dessa sammanhang är av 
olika slag när det gäller olika begrepp.  
 
För det första bildar abstrakt och konkret olika tolkningssammanhang. 
Det gäller för begreppet avrinningsområde. Läraren förklarar begrep-
pet under en av de inledande lektionerna. Eleverna uppmanas senare 
att använda begreppet i observationer av området runt en sjö. Att an-
vända begreppet avrinningsområde i samband med observationer vid 
en sjö innebär att knyta ett abstrakt begrepp till en konkret situation, 
eller att knyta en teoretisk modell till en verklig situation. I elevernas 
tolkning refererar begreppet dock till något konkret: de bergskullar 
som ligger alldeles bredvid sjön. Eleverna pekar ut tre ‘avrinningsom-
råden’ runt sjön. Den enda gång eleverna ger en teoretisk redogörelse 
för begreppet avrinningsområde och använder denna i en förklaring av 
hur sjöar förorenas är i klassrummet när de får hjälp av läraren som 
visar hur begreppet kan förstås och användas.  
 
För det andra utgör de olika beskrivningsnivåerna, mikro och makro, 
olika tolkningssammanhang för eleverna. Dessa typer av sammanhang 
gäller för begreppet vattenförorening orsakade av olika kemikalier. De 
föroreningar som är mest centrala i undervisningen är tungmetaller, 
exempelvis zink och koppar. Det är föroreningar beskrivna på mikro-
nivå, som metalljoner. Vattenförorening beskrivet på mikronivå tas 
upp vid två tillfällen innan den första exkursionen till sjön genomförs. 
Vid elevernas besök vid sjön bestäms dock elevernas redogörelse för 
föroreningar i sjön av vad de kan se i sjön. Elevernas redogörelse på 
makronivå bestäms alltså av vad de kan se snarare än av teoretiska 
begrepp. Eleverna ser att vattnet är grumligt och de drar slutsatsen att 
vattenkvaliteten är dålig. All abstraktion kan sålunda sägas vara från-
varande i elevernas observationer vid sjön. 
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Undervisningen i studie 2 inbegriper både förklaringar av teoretiska 
begrepp och praktiska aktiviteter där begreppen är tänkta att tillämpas. 
Undervisningen rör sig alltså både på begreppslig nivå och empirisk 
nivå (se figur 1, sid 31). För att den praktiska aktiviteten ska hjälpa 
eleverna att förstå de teoretiska begreppen så måste eleverna relatera 
de olika nivåerna till varandra. De teoretiska begreppen skulle då ak-
tualisera ett empiriskt sammanhang. Resultatet från studien visar dock 
att eleverna inte gör denna koppling. Istället tolkar eleverna den prak-
tiska aktiviteten inom ett praktiskt sammanhang. Det praktiska sam-
manhanget bildar sålunda ett eget tolkningssammanhang, skilt från ett 
teoretiskt sammanhang. I detta praktiska sammanhang är det vad ele-
verna kan se snarare än teoretiska begrepp som bestämmer vad ele-
verna uppmärksammar.  
 
Resultatet visar också att temat – miljöfrågan – inte hjälper eleverna 
att koppla samman teori och empiri. Miljöfrågan fungerar sålunda inte 
som ett gemensamt sammanhang för tolkning av de olika uppgifterna 
så som det är tänkt. Eleverna tycks inte se det som att de arbetar med 
ett och samma problem (miljöfrågan) i alla uppgifter. Istället löser 
eleverna varje uppgift som ett enskilt problem. Eleverna utnyttjar 
därmed inte de erfarenheter de får i en uppgift i arbetet med andra 
uppgifter; de förklaringar av teoretiska begrepp som ges i vissa upp-
gifter kopplas inte till de praktiska aktiviteterna i andra uppgifter. Ett 
exempel på det är elevernas arbete vid den förorenade sjön i den första 
uppgiften. Avrinningsområde, som läraren i klassrummet beskrivit på 
en förhållandevis abstrakt nivå som det område som avgränsas av vat-
tendelare, identifieras av eleverna i deras arbete vid sjön, som bestäm-
da utpekbara platser. Förorening, vidare, som beskrivits i termer av 
olika kemiska ämnen identifieras av eleverna vid sjön som synlig 
smuts. Elevernas tolkning av avrinningsområde och förorening, som 
sådant som går att se i området, innebär att de missar uppgiftens kopp-
ling till miljöfrågan. Uppgiften ges istället en praktisk tolkning av ele-
verna. De tolkar uppgiften som ett problem som går ut på att anteckna 
allt som går att se i området. Eleverna betraktar sålunda inte Parksjön 
som exempel på en förorenad sjö (jämför Bergqvist, 1990; Halldén, 
1988b).  
 
Slutsatsen i studie 2 är att elevernas svårigheter att skapa förståelse av 
de teoretiska begreppen och av miljöfrågan i denna studie har att göra 
med elevernas kontextualisering av innehållet (Halldén, 1999); dels 
svårigheter att identifiera ett teoretiskt sammanhang för tolkning av de 
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praktiska aktiviteterna och dels svårigheter att identifiera ett gemen-
samt sammanhang (miljöfrågan) för tolkning av de olika uppgifterna. 

Emotionella faktorers roll i elevers begreppsbildning 
(studie 3) 
I artikeln presenteras en studie av en elevs arbete med en miljöfråga 
som handlar om mänsklig verksamhets påverkan på fisk i Östersjön. 
Eleven använder information från olika myndigheter och organisatio-
ner som arbetar med miljöfrågor. Miljöfrågan får efterhand en värde-
laddning för eleven och eleven blir mycket engagerad i miljöfrågan. I 
artikeln beskrivs vad detta betyder i elevens lärande. 
  
Studien kopplas till tidigare forskning om vad emotionella faktorer, 
såsom elevers intresse, spelar för roll i elevers begreppsbildning. En 
stor del av denna forskning tar utgångspunkt i den modell av be-
greppsförändring som Posner, Strike, Hewson & Gertzog (1982) pre-
senterar. Modellen beskrivs som otillräcklig eftersom den beskriver 
begreppsförändring som nästan enbart beroende av kognitiva faktorer 
och därmed inte lägger någon vikt vid emotionella faktorer. I forsk-
ningen om sambandet mellan elevers emotioner och elevers lärande 
hävdas det ofta att elevers emotioner är av betydelse när det gäller 
elevers vilja att skapa förståelse (Dole & Sinatra, 1998; Pintrich, Marx 
& Boyle, 1993). Emotionella faktorer antas alltså fungera som driv-
kraft i elevers lärande. Forskning inom området har emellertid visat att 
emotionella faktorer också kan vara av betydelse för vad eleven riktar 
sitt intresse mot, det vill säga fungera som riktningsgivare (Claxton, 
1989; Lundholm, 2003, 2005; Watts & Alsop, 1997), och det är till 
denna forskning som studien i denna artikel har anknytning.  
 
Lundholm (2003) som undersökt vad emotionella faktorer betyder för 
inriktningen på de lärandes arbete, använder en metod som kallas in-
tentionell analys (se Halldén, Haglund, & Strömdahl, i tryck) i bear-
betningen av det empiriska materialet. I denna analys är distinktionen 
mellan uppgift och problem central. Uppgift avser de medel läraren 
använder för att förmedla vad det är han eller hon vill att eleverna ska 
göra och problem syftar på elevernas tolkning av uppgiften, det vill 
säga det eleverna gör. Emotionella faktorer ses i analysen som en av 
de faktorer som bestämmer vad en individ gör. Dessa faktorer kallas i 
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analysen med referens till von Wright (1979) för determinanter för en 
individs handling.  
 
Syftet för studien är att undersöka emotionella faktorers roll i elevers 
begreppsbildning. Närmare bestämt studeras emotionella faktorers 
betydelse för inriktningen på en elevs arbete. Det görs genom en ana-
lys av vad emotionella faktorer, såsom en elevs värderingar och in-
tresse, betyder i en elevs tolkning av en uppgift. 
 
Studien genomfördes i en klass i årskurs 9. Eleverna arbetade i grup-
per med cirka 9 elever i varje grupp. Arbetet pågick under sammanlagt 
25 klocktimmar fördelade över 6 veckor. I undersökningen är det ar-
betet i en av grupperna som studeras. I resultatet redovisas en elevs 
arbete. Hon kallas för Sara.  
  
Resultatet visar att Saras arbete efter ungefär halva tiden ändrar inrikt-
ning. Sara byter då problem. Hon lämnar frågan om hur påverkan på 
miljön ser ut och går istället vidare med frågan om varför politikerna 
inte stoppar torskfisket. Detta byte av problem innebär att samman-
hanget för Saras undersökning också ändras. Detta byte av samman-
hang kan beskrivas med hjälp av nedanstående modell. 
 
 
 

 
 
Figur 3. Olika sammanhang för tolkning av miljöfrågor (efter Lundholm, under 
bearbetning)  

Modellen visar att miljöfrågor kan förstås i olika sammanhang. I de 
olika sammanhangen bildar individen, naturen respektive samhället 
utgångspunkt. Vad som sker i Saras arbete är att hon börjar i ett biolo-
giskt sammanhang (nature) och sedan går över till ett politiskt sam-
manhang (society). Hennes byte av sammanhang sker i samband med 

nature 

individual society 
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att den miljöfråga hon arbetar med får en värdeladdning för henne och 
hennes engagemang i frågan ökar. Sara uttrycker sin upprördhet över 
den allvarliga situationen för Östersjötorsken. Hon talar engagerat om 
hur fel hon tycker att torskfisket inte upphör trots att torsken riskerar 
att utrotas. Ansvaret för den allvarliga situationen för torsken lägger 
Sara hos politikerna och det är mot deras agerande Sara nu riktar sin 
uppmärksamhet. Att miljöfrågan får en värdeladdning innebär alltså 
att den inte längre ryms i ett biologiskt sammanhang och den flyttas 
sålunda till ett politiskt sammanhang.  
 
Resultatet ger stöd för tidigare forskning som pekat på att emotionella 
faktorer är av betydelse i elevers begreppsbildning (se exempelvis 
Pintrich, m.fl., 1993). Resultatet visar att emotionella faktorer, i detta 
fall elevens värderingar och engagemang, förutom att öka elevens 
motivation att skapa förståelse också är av betydelse för vad elevens 
intresse riktas mot. Resultatet anknyter sålunda mer specifikt till tidi-
gare forskning inom området som uppmärksammat emotionella fakto-
rers roll som riktningsgivare (Claxton, 1989; Lundholm, 2003, 2005). 
 
I artikeln spekuleras också i om Saras starka engagemang i miljöfrå-
gan och tillhörande ilska över politikernas (brist på) agerande, i viss 
mån hindrar Sara från att göra ytterligare undersökningar. Sara får 
aldrig svar på den fråga hon ställer om varför politikerna inte beslutar 
om torskfiskestopp. Detta trots att hon ringer upp en ombudsman för 
ett politiskt parti och ställer frågor. Saras engagemang i miljöfrågan 
innebär att hon vid sidan om sin ambition att få svar på sin fråga, ock-
så säger sig vilja ställa politikerna till svars för deras agerande. Möjli-
gen tar denna sistnämnda ambition över i hennes arbete. och att ställa 
politiker till svars för deras agerande är något annat än att söka kun-
skap om deras agerande.  
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Diskussion  

I studierna undersöks hur eleverna skapar sammanhang i sitt lärande 
och vad dessa sammanhang betyder för hur de förstår miljöfrågor och 
relaterade teoretiska begrepp. Resultaten från studierna kommer i den-
na avslutande text först att kopplas till tidigare forskning om elevers 
begreppsbildning och därefter till argument som ofta anförs för att 
organisera undervisningsinnehållet i ämnesövergripande teman och att 
tillämpa ett undersökande arbetssätt. 
 

Begreppsbildning och elevers skapande av sammanhang 
Som diskuterades i avsnittet om forskning om elevers begreppsbild-
ning så har frågor om lärande inom detta forskningsområde vanligen 
utgått från en föreställning om lärande som en begreppsförändring, i 
betydelsen övergivande av en tidigare föreställning (Posner, Strike, 
Hewson & Gertzog, 1982). Vidare sades att forskning under senare år 
beskrivit elevers föreställningar om enskilda fenomen som ingåendes i 
sammanhang av föreställningar (Caravita & Halldén, 1994; Tiberghi-
en, 1994; Vosniadou, 1994) vilket har lett till att synen på lärande som 
en begreppsförändring har ifrågasatts (Caravita & Halldén, a.a.). Ele-
vers svårigheter att skapa förståelse av de begrepp som presenteras i 
undervisningen ses då inte som problem att åstadkomma begreppsför-
ändring, utan som problem att identifiera adekvata sammanhang för 
tolkning av de begrepp som är aktuella (Caravita & Halldén, a.a.; 
Halldén, 1999). Elevers svårigheter kopplas med andra ord till deras 
kontextualisering av begrepp i undervisningen. Resultaten i studie 1 
och 2 ger stöd för denna syn på elevers svårigheter. 
 
Resultatet i studie 1 ger anledning att mer specifikt sätta ifråga idén 
om kognitiv konflikt som drivkraft i elevers lärande. Det är en idé som 
är nära förbunden med synen på lärande som en begreppsförändring 
(Posner m.fl., 1982). Enligt denna idé fungerar elevens upplevelse av 
konflikt mellan motsatta förklaringar - elevens redan etablerade be-
grepp och de förklaringar som ges i undervisningen - som drivkraft i 
elevens begreppsförändring. I studie 1 visas dock att trots att de tolk-
ningar av fenomen som strålning, fotosyntes och katalysator som ele-
verna tar fasta på, inte är relevanta och inte hjälper de att förstå miljö-
frågorna, så är det snarast en frånvaro av kognitiv konflikt som kan 
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noteras hos eleverna. En av eleverna skulle exempelvis kunnat tänkas 
ställa sig frågande till vad omvandlingen av energi i fotosyntesen har 
att göra med förstärkt växthuseffekt. Eleverna tycks dock inte uppleva 
någon konflikt, utan tvärtom så försöker eleverna till stor del införliva 
de betydelser de finner, i de förklaringar de redan har. Elevernas stra-
tegi kan med Piagets terminologi beskrivas som i huvudsak assimila-
tiv (Flavell, 1963).  
 
Elevernas försök att skapa sammanhang i studie 1 ska i det följande 
diskuteras med utgångspunkt i en modifierad version av Caravita och 
Halldéns (1994) modell av begreppsliga sammanhang (se figur 1, sid 
31). Denna modifierade modell visas nedan (se figur 4). Ett av de 
samband eleverna försöker skapa är det mellan förstärkt växthuseffekt 
och fotosyntes och modellen har förändrats på så vis att detta innehåll 
har infogats. 
 

  
Figur 4. Fotosyntes och växthuseffekt som olika begreppsliga sammanhang 

Växthuseffekt och fotosyntes utgör två olika vetenskapliga samman-
hang. För att illustrera detta innehåll i Caravitas och Halldéns modell 
har den kolumn som utgörs av ett common sense sammanhang i Cara-
vitas och Halldéns modell, ersatts av ett vetenskapligt sammanhang i 
figur 4. Det ena sammanhanget i modellen är nu alltså växthuseffek-
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ten. Det sammanhanget innehåller begrepp som strålnings våglängd 
och koldioxidhalt. Det andra sammanhanget är fotosyntesen. I det 
sammanhanget inbegrips begrepp som syreproduktion, energiomvand-
ling och bindning av koldioxid. Som visas i figuren är det också möj-
ligt att identifiera en empirisk nivå i de olika sammanhangen. Elever-
nas arbete i studie 1 rör emellertid den begreppsliga nivån, det vill 
säga relationen mellan begrepp i olika sammanhang. I figuren visas att 
för att skapa sammanhang mellan fotosyntesen och förstärkt växthus-
effekt måste eleverna plocka ut en del av fotosyntesen, närmare be-
stämt bindningen av koldioxid. Eleverna behöver alltså urskilja en 
aspekt av fotosyntesen.  
 
Elevernas svårigheter i studie 1 ses som problem att avgöra vilken 
innebörd i det teoretiska begreppet som är relevant i det sammanhang 
de försöker skapa sig en förståelse av, i det här fallet miljöbegrepp. 
Vad som skulle krävas för att finna en relevant innebörd är - när det 
gäller exemplet med fotosyntes och förstärkt växthuseffekt - en diffe-
rentiering inom ett begreppssystem för att särskilja olika aspekter av 
ett fenomen. När det så gäller idén om kognitiv konflikt ger resultatet 
skäl till att fundera över om det inte är så att konflikten upplevs först 
när begreppsförändring redan har skett. Det är alltså när den lärande 
redan har differentierat mellan olika förklaringar som han eller hon 
kan se att en förklaring inte är relevant i ett visst sammanhang. Be-
greppsbildning blir då själva differentieringen, det vill säga att kunna 
göra dessa skillnader mellan olika begreppsinnehåll (jämför Halldén, 
Petersson, Scheja, Ehrlén, Haglund, Österlind & Stenlund, 2002)  
 
Exemplet med förstärkt växthuseffekt och fotosyntes visar vad det 
betyder för elevernas möjligheter att skapa förståelse av ett begrepp att 
begreppet ingår i olika sammanhang och då får olika innebörd. Även 
ords tvetydighet, det vill säga att olika begrepp betecknas med samma 
term, innebär bekymmer att skapa sammanhang för eleverna i studie 
1. Det visas exempelvis i en elevs försök att få ihop katalysator, i be-
tydelsen avgasrenare, med uttunningen av ozonlagret. Den innebörd 
av begreppet katalysator som har relevans i denna miljöfråga är dock 
katalysator i betydelsen ’ämne som påskyndar en kemisk process’. I 
detta fall skulle eleven behöva differentiera mellan olika begrepp som 
betecknas med samma term för att kunna se vilket begrepp som har 
relevans i den miljöfråga eleven arbetar med. 
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En central skillnad mellan studie 1 och studie 2 är att studie 1 handlar 
om elevers sätt att hantera förhållandet mellan begrepp i olika sam-
manhang medan studie 2 belyser hur elever hanterar förhållandet mel-
lan olika abstraktionsnivåer inom ramen för ett sammanhang, närmare 
bestämt relationen mellan teori och empiri. De olika abstraktionsnivå-
erna och det innehåll som tas upp i undervisningen illustreras i figur 5 
nedan: 
 

 
Figur 5. Olika nivåer inom ett begreppsligt sammanhang  

I undervisningen i studie 2 är det alltså tänkt att eleverna ska koppla 
ihop teoretiska begrepp och empirisk värld. Eleverna lyckas dock inte 
få ihop de olika begreppsliga nivåerna. Avrinningsområde, som lära-
ren beskriver på en förhållandevis abstrakt nivå i klassrummet som det 
område som avgränsas av vattendelare, identifieras av eleverna under 
besök vid den förorenade sjön som bestämda utpekbara platser, som 
bergskullar runt sjön. Förorening, vidare, som läraren beskrivit på 
mikronivå som metalljoner, redogör eleverna för som synlig smuts i 
sjön. Eleverna kopplar alltså inte ihop teori och empiri. Det är vad 
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som går iaktta snarare än teoretiska begrepp som bestämmer vad ele-
verna uppmärksammar vid den sjö de besöker.  
 
Av betydelse när det gäller elevers skapande av sammanhang mellan 
teoretiska begrepp och empirisk värld i studie 2 är elevernas tolkning 
av de uppgifter läraren organiserat. Miljöfrågan är den fråga som för-
enar de olika uppgifterna läraren har organiserat. Miljöfrågan blir 
dock aldrig framträdande i elevernas uppgiftstolkningar. För eleverna 
fungerar alltså inte miljöfrågan som ett gemensamt sammanhang för 
tolkning av de olika uppgifterna så som var tänkt. Istället hanterar 
eleverna uppgifterna som en serie av problem, utan koppling sins-
emellan. Förutsatt att eleverna hade sett det som att de arbetar med 
samma fråga, det vill säga miljöfrågan, i alla uppgifterna var logiken i 
undervisningen att de skulle binda samman de teoretiska förklaringar 
som ges i vissa uppgifter med de praktiska aktiviteterna i andra upp-
gifter. De uppgifter som inbegriper praktisk aktivitet hanterar eleverna 
dock som enskilda praktiska problem. Det betyder också att sjön, som 
de praktiska aktiviteterna är kopplade till, inte fungerar som den illust-
ration av miljöproblemet som den är tänkt att göra. Eleverna kopplar 
alltså inte ihop praktisk aktivitet och teoretiska begrepp och det kan 
jämföras med vad som visas i en studie av Berggqvist (1990) där hög-
stadieelever som arbetar i ett undervisningsavsnitt om rymden har till 
uppgift att skapa solsystemet med hjälp av ballonger, färg och papier-
maché. Detta visas också i en studie av Halldén (1988b) där eleverna i 
ett avsnitt om genetik och arvsgång förutsätts koppla ihop förklaringar 
av celldelning och DNA-molekylen med observationer av färgen på 
möss som avlats av möss med olika färger. Slutsatsen i studie 2 är att 
de svårigheter eleverna har att skapa förståelse av miljöfrågan och 
relaterade teoretiska begrepp kan relateras dels till att eleverna inte 
skapar sammanhang mellan teoretiska begrepp och empirisk värld och 
dels till att eleverna inte identifierar ett gemensamt sammanhang (mil-
jöfrågan) för tolkning av de olika uppgifterna. 
 
Det hävdas alltså här att resultaten i studie 1 och 2 ger stöd för en syn 
på elevers svårigheter att skapa förståelse av teoretiska begrepp som 
problem att identifiera ett adekvat sammanhang för tolkning av be-
greppen, snarare än som problem att åstadkomma begreppsförändring 
(jämför Halldén, 1999). Studie 1 och 2 handlar om vad kognitiva fak-
torer betyder i elevernas skapande av sammanhang. I studie 2 är det 
dock inte bara kognitiva faktorer som har betydelse i elevernas arbete. 
I två av de uppgifter eleverna arbetar med får emotionella faktorer, 
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såsom elevernas fascination och intresse, betydelse för vad eleverna 
gör. Detta sker då eleverna i en uppgift får i uppdrag att undersöka 
vattenkvaliteten i en sjö. Elevernas aktivitet kommer då till stor del att 
präglas av en fascination för de smådjur de hittar. Elevernas intresse 
rör då alltså inte djuren som indikatorer på kvaliteten på vattnet i sjön, 
något som har relevans i undervisningen, utan snarare djurens fascine-
rande utseende. I en annan uppgift uppmanas eleverna i studie 2 att 
konstruera en egen plan över området runt den förorenade sjön. Ele-
verna bestämmer sig för att göra en nöjespark och deras aktivitet i 
denna uppgift präglas i stor utsträckning av en fascination för själva 
nöjesparken och de attraktioner eleverna bestämmer att den ska inne-
hålla. Frågor som rör miljöhänsyn, som denna uppgift var tänkt att 
aktualisera, berörs endast i liten utsträckning i elevernas arbete. Denna 
redogörelse för emotionella faktorers roll i elevers lärande leder över 
till den tredje studien som handlar om just detta. 
 
Till skillnad från studie 1 och 2 belyses i studie 3 inte elevers svårig-
heter att skapa sammanhang, utan en elevs byte av sammanhang. I 
samband med att elevens värderingar aktualiseras byter eleven pro-
blem och därmed också sammanhang för sitt undersökande. Från att 
ha studerat frågan om hur miljöpåverkan på naturen ser ut övergår 
eleven till att undersöka frågan om varför inte politiker förhindrar 
fortsatt miljöpåverkan. Eleven rör sig sålunda från ett biologiskt sam-
manhang till ett politiskt sammanhang. Studie 3 visar liksom tidigare 
forskning inom området att emotionella faktorer är av betydelse för 
vad eleven lär sig i undervisningen. Resultatet ger alltså stöd åt den 
kritik som under de senaste decenniet riktats mot att diskussionen om 
villkoren för begreppsförändring nästan uteslutande handlat om kogni-
tiva faktorers betydelse i det avseendet (se exempelvis Pintrich, Marx 
& Boyle, 1993; Watts & Alsop, 1997). En stor del av forskningen 
inom området har inriktats mot frågor om vad dessa faktorer betyder 
när det gäller elevers vilja att lära sig, det vill säga på vilket sätt dessa 
faktorer fungerar som drivkraft i elevers lärande (Dole & Sinatra, 
1998; Pintrich m.fl., 1993). Resultatet i studie 3 handlar dock snarare 
om emotionella faktorers roll som riktningsgivare. När elevens värde-
ringar aktualiseras arbetar eleven visserligen mer intresserat och enga-
gerat men inriktningen på elevens arbete ändras också. Studie 3 an-
knyter till en studie av Lundholm (2003, 2005) som visar hur universi-
tetsstuderandes arbete ändrar inriktning i samband med att deras vär-
deringar aktualiseras (se också Claxton, 1989; Watts & Alsop, 1997).  
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Elevers sammanhangsskapande och argument för 
ämnesövergripande och undersökande arbetssätt 
Avslutningsvis ska resultaten i de tre studierna kopplas till två av de 
argument som förespråkare för ämnesövergripande studier och under-
sökande arbetsformer ofta för fram. Argumenten rör elevers förståelse 
och elevers intresse. 
 
Det argument som rör elevers förståelse ska i det följande diskuteras i 
förhållande till resultaten i studie 1 och 2. Argumentet bygger på en 
föreställning om att individen skapar sin egen kunskap. När detta ar-
gument framhålls för just en ämnesövergripande organisation av inne-
hållet med utgångspunkt i verkliga problem talas det ofta om att denna 
organisering av innehållet underlättar för eleven att skapa samman-
hang mellan enskilda stoffelement. Denna organisering antas nämli-
gen svara bättre mot individers sätt att tänka, än en vad en ämnesinde-
lad undervisning gör. Individer, sägs det, upplever inte världen uppde-
lad i ämnen utan i helheter (se Svingby, 1986). Resultatet i studie 1 
ger dock anledning att ifrågasätta antagandet om att denna organise-
ring av innehållet underlättar för eleverna att skapa sammanhang. Ele-
verna använder i denna studie olika skriftliga källor för att skapa sig 
en förståelse av miljöfrågor och relaterade teoretiska begrepp. I studi-
en beskrivs elevernas svårigheter i det avseendet; svårigheter som be-
står i att avgöra vilken innebörd i det enskilda begreppet som har rele-
vans i den miljöfråga de arbetar med.  
 
Det ska också sägas att utformning av undervisningen i studie 1 ställer 
höga krav på lärarna. Eleverna arbetar i grupp och olika grupper arbe-
tar med olika teman. Elevernas arbeten rör sig sålunda inom en rad 
olika kunskapsområden som lärarna behöver kunna tydliggöra under 
de relativt korta samtal de hinner ha med enskilda elever. Temaarbe-
tets komplexitet tas också upp i Nilsson (2002) med referens till 
Malmgren (1979). 
 
Resultatet i studie 1 har anknytning till en studie av Mäkitalo, Jakobs-
son & Säljö (2005) som visar hur elever (14-15 år) i ett resonemang 
om växthuseffekten växlar mellan en rad olika ämnessammanhang. I 
studien diskuteras hur eleverna hanterar detta. Resultatet i studie 1 har 
också koppling till det resultat Nilsson (2002) presenterar i sin av-
handling med titeln ’Skriv med egna ord'. Nilsson har undersökt 60 
texter skrivna av elever i årskurserna 7-9. Eleverna har till uppgift att 
studera något de är intresserade av och de använder olika skriftliga 
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källor. Elevernas arbetssätt i Nilssons studie liknar till stor del elever-
nas arbetssätt i studie 1. Nilsson har studerat hur det eleverna skriver 
förhåller sig till de källtexter de använder, eller med andra ord: i vil-
ken utsträckning eleverna ’skriver med egna ord’. Nilsson konstaterar 
att flertalet texter som eleverna skrivit ligger nära den text eleverna 
har använt som källa. Dessa texter kallar Nilsson för ’reproducerade’ 
texter. Nilsson hävdar också att eleverna har svårt att skapa samman-
hang i sitt lärande. Över hälften av eleverna sägs reproducera fakta 
fragmentariskt och många elever påstås ha svårt att skapa en samman-
hängande förståelse av det de studerar. Resultatet i studie 1 ger en 
förståelse av vari elevernas svårigheter att skapa sammanhang kan 
bestå i. Resultatet i studie 1 ger också en möjlig förklaring till det sto-
ra antalet reproducerade texter i Nilssons studie, eftersom det visar på 
svårigheten att lämna de sammanhang som beskrivs i en källtext och 
skapa egna sammanhang, vilket krävs om olika källtexter används. 
  
Så vidare till studie 2 där undervisningen växlar mellan teoretiska för-
klaringar och praktiska aktiviteter. Inte heller i denna studie tycks det 
ämnesövergripande temat hjälpa eleverna att skapa sammanhang i sitt 
lärande. I undervisningen i denna studie är miljöfrågan tänkt att utgöra 
en länk mellan de olika uppgifterna läraren har organiserat och på så 
vis underlätta för eleverna att se sambandet mellan teoretiska förklar-
ingar och praktiska aktiviteter i olika uppgifter. I elevernas tolkningar 
av uppgifterna försvinner dock temat och uppgifterna förstås istället 
som enskilda problem.  
 
I undervisningen i både studie 1 och 2 tillämpas ett undersökande ar-
betssätt. Det betyder att eleverna i stor utsträckning på egen hand för-
utsätts skapa förståelse av det de ska lära sig. I studie 1 där eleverna 
arbetar med olika skriftliga källor innebär det att eleverna till stor del 
själva förväntas identifiera en relevant tolkning av de begrepp de mö-
ter i olika texter. Det visar sig dock vara just det som utgör elevernas 
svårigheter och slutsatsen är att det är något eleverna behöver hjälp av 
lärarna med. När det gäller elevernas självständiga kunskapande i stu-
die 2 så handlar det främst om att binda samman teoretiska begrepp 
och empirisk värld. Resultatet visar dock att eleverna inte gör denna 
koppling på egen hand och det belyser alltså vikten av att lärarna hjäl-
per eleverna i det avseendet. Som visas i studie 2 så riskerar eleverna i 
annat fall att missa vad som illustreras i den praktiska aktiviteten och 
därmed också vad undervisningen går ut på.  
 



 64 

Argumentationen för ämnesövergripande studier och undersökande 
arbetssätt tar som tidigare konstaterats ofta utgångspunkt i ett centralt 
antagande inom konstruktivismen som teori om kunskapsbildning, 
närmare bestämt antagandet om att individen skapar sin egen kunskap. 
Resultaten i studie 1 och 2 ger emellertid anledning att ifrågasätta 
denna koppling mellan konstruktivistisk teori och utformningen av 
undervisningen. Även Cobb (1994) ifrågasätter denna koppling och 
hävdar att den fråga om elevers lärande som följer av en konstruktivis-
tisk syn på kunskapsbildning inte gäller om eleverna skapar förståelse 
utan beskaffenheten eller kvaliteten på elevens förståelse: ”the critical 
issue is then not whether students are constructing, but the nature or 
quality of those socially and culturally situated constructions” (sid 4, 
kursiv i original).  
 
Resultatet i studie 3, slutligen, är av betydelse när det gäller det argu-
ment som brukar framhållas specifikt för ämnesövergripande studier 
och som rör elevers motivation att lära sig. När det gäller ämnesöver-
gripande studier talas det i litteraturen ofta om att en elev blir mer mo-
tiverad att skapa förståelse av bland annat teoretiska begrepp i en un-
dervisning som tar utgångspunkt i en fråga som eleven upplever som 
intressant och relevant (Nagel, 1996). Vad resultatet i studie 3 visar är 
dock att emotionella faktorer inte bara är av betydelse för hur eleven 
bearbetar innehållet utan också för vad eleven riktar sin uppmärksam-
het mot. Det betyder att det kan finnas anledning att vara uppmärksam 
på vart elevens emotionella engagemang för eleven. I studien visas att 
eleven byter fråga i samband med att hennes värderingar aktualiseras 
och hon blir engagerad i miljöfrågan. Hon får dock aldrig svar på den 
fråga hon ställer och hennes arbete resulterar i en stark misstro mot 
politikerna. I detta fall hade eleven troligen behövt hjälp av en lärare 
för att komma vidare i sin informationssökning; en lärare som exem-
pelvis hade kunnat peka på vilka skäl politiker kan ha för att resonera 
som de gör. När det gäller studie 3 kan det också spekuleras i om ele-
vens starka engagemang i miljöfrågan i viss mån hindrar henne får att 
göra ytterligare undersökningar, det vill säga att hon blir så pass enga-
gerad och upprörd att det hon gör snarare är att ifrågasätta politikernas 
agerande än att undersöka varför de resonerar som de gör. Detta ak-
tualiserar några rader av Bruner (1979) angående den optimala nivån 
på elevens engagemang när det gäller elevens lärande: ”Någonstans 
mittemellan apati och vild upphetsning når uppmärksamheten en op-
timal nivå som är idealisk för den verksamhet som bedrivs i klass-
rummen” (sid 85).  
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Avslutande ord 
Resultaten som presenteras i denna avhandling visar alltså att elevers 
skapande av sammanhang är en central del i elevers begreppsbildning. 
I resultaten redovisas två olika typer av sammanhangsskapande, dels 
skapandet av sammanhang mellan begrepp som ingår i skilda be-
greppsstrukturer och dels skapandet av sammanhang mellan olika ni-
våer inom en begreppsstruktur: mellan teoretiska begrepp och den 
verklighet begreppen refererar till. I studierna belyses elevers svårig-
heter i det avseendet. Vidare visas att emotionella faktorer är av bety-
delse när det gäller i vilket sammanhang en elev väljer att gå in. En 
central fråga när det gäller elevers lärande har i forskning om elevers 
begreppsbildning varit frågan om villkoren för elevers begreppsför-
ändring, i betydelsen övergivande av begrepp (Posner, m.fl.). De re-
sultat som presenteras i denna avhandling tillsammans med resultaten 
i tidigare studier av elevers kontextualiseringar av ett undervisnings-
innehåll hävdas dock här ge stöd för att denna fråga formuleras om 
och istället uttrycks som en fråga om villkoren för elevers kontextuali-
seringar av begrepp.  
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Summary  

Concept formation in thematically organised instruction utilising 
an investigative approach. Studies of pupils’ work on environ-
mental issues. 
 
This thesis consists of three articles, knit together in a fourth section, 
building on data from three different studies carried out within the 
school environment. Common to all the studies is that the teaching is 
thematically organised across subjects and that an investigative ap-
proach to gaining knowledge is utilised. The chosen themes all con-
cern environmental issues. The purpose of the thesis is to show how 
pupils create an understanding of the content of teaching within the 
framework of this design; and the results give reason to question cen-
tral arguments advanced for utilising these modes of instruction. Fore-
most, however, the results contribute to our knowledge of concept 
formation among learners by demonstrating the central part in this 
process of their own manner of cognitive contextualization. 
 
Ideas about thematic studies using an investigative approach are 
largely inspired by constructivism as a theory for the acquisition of 
knowledge, where a central notion is that individuals construct their 
own knowledge (see for example Cobb, 1994). That is, the individual 
himself creates meaningful wholes of whatever is experienced. An 
argument for these methods of teaching is that they provide room for 
and facilitate pupils own building of such wholes, i.e. the pupils’ inte-
gration of knowledge. Another argument, relating only to the thematic 
aspect of the instruction, is that pupils find their work more interesting 
and the content more relevant if the point of departure is taken in real 
life issues. This should make the pupils more motivated to achieve 
true understanding (Beane, 1997; Nagel, 1996).  
 
A large number of studies carried out within the framework for a con-
structivist perspective show that pupils spontaneously in their every-
day lives form perceptions of such phenomena as heat, power and 
energy that often differ from the scientific representations (for a bibli-
ography see Duit, 2006). In this research on pupils’ so-called alterna-
tive frames of reference, concept formation is usually described as a 
process of conceptual change in which the learner is assumed to 
gradually abandon these home-grown notions for the more correct 
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scientific definitions presented at school (Posner, Strike, Hewson & 
Gertzog, 1982). In discussion of the conditions for conceptual change, 
the idea of cognitive conflict has been prominent (Posner et al., 1982; 
see also Driver & Erickson, 1983). 
 
In the last decade, research on pupils’ alternative frames of reference 
has been criticized from several directions. Part of this criticism is 
directed towards what is seen as a narrow focus on pupils’ perceptions 
of individual phenomena (Caravita & Halldén, 1994; Tiberghien, 
1994; Vosniadou, 1994; cf. also Halldén, 1988a), and maintains that 
pupils’ perceptions of individual phenomena in the world around are 
integrated into a conceptual framework that provides meaning. 
Caravita och Halldén (op.cit) describe pupils’ alternative frames of 
reference along with the scientific conceptual system as merely differ-
ent interpretative contexts (cf. Solomon, 1983). They also differentiate 
between several levels within these alternative frames of reference: the 
theoretical, the conceptual, and the empirical (see figure 1, p. 31). Fur-
ther, state Caravita & Halldén, pupils’ difficulties in creating meaning 
out of the theoretical concepts presented in the instruction can be un-
derstood as a problem of identifying adequate contexts for interpreta-
tion rather than as a problem with achieving conceptual change (cf. 
Halldén, 1999). Studies show that pupils’ troubles with conceptual 
contextualization concern the ability to differentiate between concep-
tual contexts (Halldén, 1988b; Wistedt, 1994) and the ability to make 
connections between different levels of abstraction within a concep-
tual context, i.e. the theoretical with the empirical (Bergqvist, 1990; 
Halldén, 1990). 
 
What has now been pointed out concerning pupils’ difficulties in con-
textualizing the content of instruction gives reason to question one of 
the arguments generally supporting thematic instruction and an inves-
tigative approach. According to this argument pupils’ understanding 
of the content of instruction is promoted in these designs of instruction 
since they provide room for and facilitate the pupils’ own construction 
of knowledge. The research referred to above however show that pu-
pils’ spontaneous contextualizations of the content often differs from 
the one intended in instruction, which means that facts and concepts 
gain other meanings than intended by the teacher. 
 
Another element in the criticism against the research on pupils’ con-
cept formation deals with the fact that emotional factors are com-
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monly not included in the discussion of the conditions for conceptual 
change (see for example Dole & Sinatra, 1998; Pintrich, Marx & 
Boyle, 1993; Watts & Alsop, 1997). It is then often pointed out that 
emotional factors, such as pupils’ own degree of interest, function as a 
driving force in learning. This is assumed to motivate pupils to create 
meaning instead of merely memorizing individual facts. Research has 
shown, however, that emotional factors can also function as guiding 
lights, i.e. affect where pupils direct their attention (Claxon, 1989; 
Lundholm, 2003, 2005; Watts & Alsop, 1997). It should here be said, 
then, that the research showing that pupils’ interest in a subject not 
only functions as a driving force for learning but also as an impulse 
directing attention also gives reason to take notice of exactly to what 
place that interest takes the pupil. 
 
The research described above raises questions concerning two com-
mon arguments for thematic instruction with an investigative ap-
proach. These questions are explored more fully in the three studies 
and concern the role of conceptual and emotional factors in concept 
formation. In all three studies, a method known as intentional analysis 
is employed (see Halldén, Haglund & Strömdahl, in press). In such 
analysis the object of study is individual action, and conceptual and 
emotional factors constitute what Halldén et al. (op.cit.), with refer-
ence to von Wright (1979), call competence orientated determinants of 
action. In other words, conceptual and emotional factors are seen as 
aspects that determine what pupils do and therefore as important for 
the pupils’ conceptual contextualization. 
 
The aim of this thesis is to investigate how pupils contextualise in 
their learning process and what these contexts mean for how the pu-
pils understand the content of the instruction. A further aim is to throw 
light on the significance of pupils’ contextualizations for the organisa-
tion of content in the cross subject themes and for the utilisation of 
investigative method; this in relation to the two arguments put forward 
in defence of these styles of instruction. 
 
Research questions: 

1. In what way are conceptual factors important for pupils’ con-
ceptual contextualizations (studies 1 and 2)? 

2. In what way are emotional factors important for pupils’ con-
ceptual contextualizations (study 3)? 
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The studies were carried out in different upper level compulsory 
school classes within the framework of the pupils’ regular tuition. The 
studies therefore completely paralleled the duration of the pupils’ 
work, which varied from one to six weeks. Data consist of recorded 
conversations, observation notes and the written work produced by the 
pupils. 
 
In the first study, the pupils learn about the intensified greenhouse 
effect and the depletion of the ozone layer along with such related 
concepts as photosynthesis, radiation and catalyst. In the instruction, 
each environmental topic functions as a theoretical context of its own 
into which domain-specific concepts are introduced. The results show 
that pupils have trouble distinguishing between the different meanings 
attached to individual concepts in their separate theoretical contexts. 
This means that they are often unable to identify the meaning relevant 
to the specific environmental problem that they are working on. In the 
second study, the pupils learn about freshwater pollution. Theoretical 
explanations of such concepts as drainage basin and water pollution 
are given in the classroom, and fieldtrips to a polluted lake and other 
practical activities are undertaken to promote the pupils’ understand-
ing of these concepts. The results show, however, that the pupils do 
not make the connection between the theoretical concepts and the 
practical context. Instead, they interpret the concepts within separate 
practical contexts, i.e. interpretative contexts other than the theoretical 
ones. In the third study, the pupil works on an environmental issue 
pertaining to the decline in fish stocks in the Baltic Sea. Here, the en-
vironmental problem takes on an emotional value for the pupil and the 
focus of the work change, meaning that the pupil leaves the problem 
she was working on, in favour of another problem. From the study of 
how environmental damage affects nature, the pupil switches over to 
the study of why politicians do not prevent continued environmental 
destruction. The pupil’s change of subject also means that the context 
of the investigation is changed: the pupil moves from a biological to a 
political context. 
 
Thus, the outcome indicates that contextualization is a main factor in 
pupils’ learning of theoretical concepts. Studies 1 and 2 both illumi-
nate pupils’ difficulties in that respect. Study 1 discovers pupils’ diffi-
culties to be a problem of identifying the relevant contextualization of 
concepts that turn up in different contexts. Study 2 reveals pupils’ 
difficulties to be a problem of contextualizing a practical activity 
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within the framework of a theoretical context. These results support a 
view of pupils’ difficulties as a problem of identifying adequate con-
texts for the interpretation of content rather than as the experiencing of 
impediments to conceptual change. The results of Study 1 also give 
reason to more specifically question the idea of cognitive conflict as a 
driving force in pupils’ learning (Posner et al., 1982). According to 
this idea, the pupil’s experience of conflict between divergent expla-
nations should function as a driving force behind conceptual change. 
Pupils in Study 1 come up against explanations that have no connec-
tion. They do not, however, become aware of this but attempt to get 
the differing explanations to fit together. This strategy, in Piaget’s 
terms, can most closely be described as assimilative (Flavell, 1963). 
What would be needed in order to find a relevant meaning is an 
awareness of differentiation within a conceptual system and ability to 
separate different aspects of a phenomenon (cf. Halldén, Petersson, 
Scheja, Ehrlén, Haglund, Österlind & Stenlund, 2002). Study 3 does 
not pursue pupils’ difficulties in creating adequate contexts but rather 
concentrates on how pupils’ choices of context materialise. The study 
shows that emotional factors are important in that respect and the re-
sults support the criticism pointing out that the discussion of condi-
tions for concept formation also needs to include emotional factors. 
 
One of the arguments for employing an investigative approach and 
thematically organised content is facilitation of pupils’ own construc-
tion of knowledge, that is, the pupils’ integration of separate bits of 
information into meaningful wholes. In Study 1, this mainly concerns 
connecting theoretical concepts with environmental concepts, for ex-
ample photosynthesis with the intensified greenhouse effect. How-
ever, the pupils do not manage to make the adequate connections. This 
gives reason more specifically to question the proposal that the the-
matic organisation of teaching about real life issues indeed helps pu-
pils to create meaningful wholes in their work. This perception builds 
on the assumption that this organisation of content is closer to the way 
people actually think than in teaching by subject. The individual, it is 
said, experiences the world as a whole and not as divided up into sub-
jects. What becomes clear in the study, however, is that this organisa-
tion of content becomes complex for the pupils. The pupils’ work in-
volves a number of different conceptual contexts. Results show that 
they find it difficult to make a distinction between the different mean-
ings attached to individual concepts in different contexts, which is 
what they need to do in order to find the specific meaning that is rele-
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vant to the environmental issue they are working on. In Study 2, the 
pupils are expected to make a connection between theoretical concepts 
and the empirical world. However, the pupils do not make the connec-
tion between these different levels. The cross subject theme, i.e. the 
environmental task, is intended to be the connecting link between the 
various tasks and to facilitate the pupils’ ability to see the connection 
between theoretical explanations and practical activities. The theme 
evaporates, however, in the pupils’ interpretation of the tasks. Utilisa-
tion of the investigative approach means that pupils largely are ex-
pected to make the proper connections on their own. The results, how-
ever, show up the pupils’ difficulties in that regard and point to the 
importance of the teacher helping the pupils to find the right contexts. 
Another argument relating only to the thematic aspect of the instruc-
tion, is that pupils find their work more interesting and the content 
more relevant if the point of departure is taken in real life issues. This 
should make the pupils more motivated to achieve true understanding. 
However, the result in study 3, showing that the pupil’s focus of the 
work change as the environmental problem takes on an emotional 
value, also gives reason to take notice of exactly to what place that 
interest takes the pupil. 
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