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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilket förhållningssätt elever i en år 6:a hade till 

hållbar utveckling och om en undervisning som syftade till att erbjuda eleverna 

transformativt lärande kunde bidra till ändrat förhållningssätt och handlingskompetens 

för hållbar utveckling. Studien genomfördes med hjälp av elevenkäter, fokusgruppsamtal 

och observationer av lektioner och värderingsövningar. Observationerna kompletterades 

med ljudinspelningar och minnesanteckningar. 

Elevernas förhållningssätt var till största del normativt handlingsinriktat, det vill säga att 

eleverna ”handlade” för hållbar utveckling enligt gällande normer i samhället som till 

exempel normer om sopsortering, återanvändning, energibesparing. Eleverna 

kategoriserades utifrån den subjektposition de intog i diskussionerna och de identifierade 

subjektpositionerna som kom till uttryck i studien var maktfull, ansvarsfull och maktlös. 

De med en maktlös subjektposition delades även in i undergupper beroende på vilket 

perspektiv de använde när de samtalade; ”förskjutande” eller ”förminskande”. De flesta 

intog även en maktlös subjektposition och upplevde att de hade en liten möjlighet att 

påverka sin närmiljö, den globala miljön eller att någon annan var ansvarig.  

Undervisningsserien tillsammans med värderingsövningarna bidrog till ett förändrat 

förhållningssätt i och med att elevernas subjektpositionering förändrades. Från en 

övervägande del med en maktlös subjektposition, till en mer ansvarsfull subjektsposition. 

En bidragande orsak var att eleverna tillägnat sig kunskaper om sakfrågan, kunde 

identifiera sina möjligheter och hade en vilja att handla.  

Nyckelord: transformativt lärande, handlingskompetens, förhållningssätt, hållbar 

utveckling, subjektposition, normer, tvärvetenskap, NO 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the attitudes the students in the 6th grade in a 

school in Sweden had against sustainable development and if transformational learning 

could help to change their attitudes and action competence for sustainable development. 

This was done through surveys and observations of lessons and exercises and focus group 

discussions. The observations were supplemented with audio recordings and notes. 

 

The pupils' attitudes were mostly normative action-oriented, meaning that pupils "acted" 

for sustainable development in accordance with current norm such as recycling, reuse, 

energy saving. The pupils were categorized according to the subject position they 

occupied in the discussions and the identified subjects´ vas overpowering, responsible 

and powerless. Most pupils had a powerless subject position and felt that they had a 

limited ability to influence their environment or the global environment, or that someone 

else was responsible to change. 

 

Teaching series and valuations exercises contributed to a changed approach by the pupils´ 

subject position changes. It change from a predominantly with a powerless subject 

position, to a more responsible subject position. A contributing factor was that the pupils 

acquired knowledge of the substance, were able to identify their opportunities and had the 

will to act. 

 

Keywords: transformative learning, action skills, attitudes, sustainable development, 

subject position, norms, interdisciplinary, science.  



 

 

Förord 

Jag fick förmånen att följa en klass lite drygt en termin i en skola. På detta sätt kunde jag 

analysera och utvärdera många olika klassrumsmetoder och få ett bra underlag. Att 

lärarna på skolan dessutom upplät sin klass när jag behövde göra övningar och lät mig 

sitta och observera, är jag både dem och skolan evigt tacksam. Så tack Nanna, Angelica 

och Maggan och givetvis alla elever i klassen. Utan ert engagemang och driv hade inte 

resultatet blivit så bra som det blev. 

Jag vill också tacka min handledare Gunnar Jonsson för allt stöd och feedback jag fått, 

mina klasskompisar på lärarprogrammet som jag delat mycket glädje, frustration och sorg 

med under de fyra år som gått.  

Inget av detta hade dock varit möjligt om inte min före detta chef, Fred Nordström, gett 

mig möjligheten att studera och arbeta på halvtid. Jag hade inte haft råd att fullfölja 

studierna utan honom, så honom sänder jag ett extra tack till.  

Och sist, men absolut mest, tackar jag min fina familj som stått ut med en fru och 

mamma som dubbelarbetat under fyra års tid. Det ska jag ta igen nu när jag får 

sommarlov igen för första gången sen jag gick ut gymnasiet.  

Vill avsluta detta med ett tänkvärt citat som är tänkt särskilt för er med en maktlös 

subjektposition: 

Om du tror att du är för liten för att påverka har du aldrig haft en mygga i ditt sovrum 

när du ska försöka sova. 

Tack! 

Theresa  
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Inledning 
När jag började åk 1 i grundskolan i min hemkommun Övertorneå beslutade dåvarande 

politiker att Övertorneå skulle bli en hållbar kommun och blev då den första 

ekokommunen i Sverige. Året var 1983. Jag har inga erfarenheter av vad skolan hade 

präglats av innan beslutet om att bli ekokommun fattades, men hela min skoltid har 

formats av miljöhänsyn, närproduktion, hushållning, lagning (av trasiga saker) och 

resursoptimering. Det var inget som specifikt behandlades på några lektioner, utan det var 

ett sätt att förhålla sig till sin omgivning och ett sätt att handla.  

 

När jag sedan lämnade kommunen för vidare studier på olika orter i Sverige blev jag 

förvånad över hur människorna levde och verkade på andra ställen. Det fanns ett litet 

eller ingen miljöhänsyn alls, det sopsorterades inte, de tillvaratog inte det som fanns i 

närmiljön, det kastades saker (även fungerande prylar) för att köpas nytt. Jag trodde först 

att skillnaden berodde på om man levde på ”landet” eller om man bodde i staden. Vi 

”lantisar” hade kanske ett annat förhållningssätt till naturen och arbeten kring den än 

stadsborna, eftersom naturen var mer påtaglig för oss. Det som var ett sätt för oss att 

förhålla oss till naturen och miljön innebar något helt annat för de som bodde i staden. 

Där kunde människor gå med i föreningar om de ville träffa andra som brydde sig om 

naturen (Karlsson, 2014). Detta förhållningssätt förvånade mig och förvånar mig än idag.  

 

Efter att snart ha läst fyra år på lärarutbildningen har en fråga vuxit sig stark och det är 

vad som verkligen är viktigt att lära sig i skolan och varför just det är viktigt? Många av 

dagens unga anser att de inte borde behöva lära sig vad till exempel ”ekologi” är eftersom 

de kan googla för att få reda på detaljer om ekologi (Palmberg, Jonsson, Jaronen, Yli-

Panula, 2016). Utifrån rådande globala situation med klimatförändringar, svält, orättvisor, 

miljöförstöringar verkar dock behovet av kunskap om hållbar utveckling viktig.  

Utmaning för lärare 
En stor utmaning för oss lärare kommer att vara att ge elever den kunskap som kommer 

behövas i en okänd framtid (Bragby, 2014, Jonsson, 2007). Samhället är i ständig 

förändring. Hela 10 % av de arbeten som finns idag fanns till exempel inte för 10 år 

sedan. Många elever har dessutom svårt att sätta ämnen i andra sammanhang än just 

kursen de jobbar med. Hållbar utveckling, till exempel, bör behandlas tvärvetenskapligt 

och ämnesövergripande för att förståelsen ska djupna (Björneloo, 2004). Lärandet måste 

förstås utifrån sitt situationsbetingade sammanhang – alltså situationer som ger 

lärandeobjektet dess mening och kan användas i andra sammahang (Istance, Dumont, & 

Benavides, 2010). Att skolan delas in i olika kurser/ämnen kan underlätta för lärarna, 

men hållbar utveckling är inte ett ämne – utan ett perspektiv och bör inkluderas i alla 

ämnen, ur ett holistiskt perspektiv (Öhman, 2004).  



2 

 

Självstyrt lärande och kritiskt tänkande elever 
Utbildning för hållbar utveckling handlar om kunskap, värderingar och 

handlingskompetens. Enligt Friman & Borgstrom (2008) utvecklas handlingsberedskap 

när eleverna får arbeta med verkliga frågor som är meningsfulla och kan leda till 

förändring. Eleverna ska, efter kritisk reflektion, utveckla kunskap kring olika 

utvecklingsprocesser, samt utveckla handlingskompetensen i relation till dessa (Friman & 

Borgstrom, 2008). Eleverna ska utmanas att inte enbart förändra sina verbala attityder, 

utan även förändra sin livsstil. 

 

Att arbeta holistiskt, utifrån helheten, och med att hjälpa eleverna till kritiskt tänkande är 

en viktig aspekt i skolan. Det var en av anledningarna till att transformativt lärande blev 

centralt i studien. Resultatet av lärandet är inte kunskapen i sig utan handlingskraften som 

kommer från kunskapen. I ett kunskapssamhälle kan det vara svårt att säga vilket resultat 

av lärande som är viktigast, men särskilt viktiga mål kan vara adaptiv kompetens, 

meningsfullhet och djup förståelse. Med andra ord, kunskap som bidrar till kritiskt 

tänkande, som kan användas tvärvetenskapligt och i många olika situationer (Istance, 

Dumont, & Benavides, 2010).  

 

När hållbar utveckling bearbetas i skolan handlar det inte bara om ”teori” eller 

kunskapsinhämtning, utan mer om praktiskt arbete eller praktisk teori (Imsen, 2006). 

Eleven ska lära sig ett förhållningssätt gentemot natur, miljö, andra människor, energi 

bland annat. Förhållningssättet ska leda till ett sätt att handla, alltså till 

handlingskompetens (Almers, 2009). Handlingskompetensen är viktig för arbetet med 

hållbar utveckling. För om vi inte vet hur, förstår varför och på vilket sätt vi ska förhålla 

oss till hållbar utveckling, kommer det inte bli någon hållbar utveckling.  
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Syfte  
Syftet med studien är att genom en normkritisk analys utveckla kunskaper om hur en 

mellanstadieklass förhåller sig till hållbar utveckling och hur förhållningssättet ändras när 

eleverna deltar i undervisning som utgår från lärares avsikt att genomföra transformativt 

lärande.  Studien ska också undersöka om elever genom mer erfarenhet, kritisk 

granskning och självreflektion, det vill säga mekanismen för transformativt lärande, kan 

utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling. 

 

Frågeställningar:  
Hur förhåller sig elever i en mellanstadieklass till hållbar utveckling?  

 

Har undervisningen bidragit till att eleverna kan uppvisa transformativt lärande?  
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Bakgrund 
De teorier och den forskning som behandlas i denna studie handlar främst om 

transformativt lärande, normer, handlingskompetens och hållbar utveckling.  

 

Hållbar utveckling 

Begreppet ”Hållbar utveckling” introducerades av Lester Brown 1981, men började 

användas 1987 när FN – rapporten Vår gemensamma framtid (Brundtland rapporten) 

kom ut (Hägerhäll, 1988). Definitionen lyder: ”Hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Persson & Persson, 2011 s 198; WCED, 1987 s 43).  

 

Förståelsen för att det sätt vi lever här kan påverka ökenspridningen i Sahara, vatten- och 

matbrist, översvämningar i Indonesien, minskade regnskogar, utrotning av vissa djur med 

mera, är, enligt WWF, inte särskilt stor hos varken lärare, elever eller personer utanför 

skolorna (WWF, 2015). Människans aktiviteter på jorden kan i vissa fall beskrivas som 

livsfarliga och det beskrivs också så i både media och vetenskapliga artiklar. Vi vet till 

exempel att användningen av fossila bränslen snabbar på klimatförändringarna (IPCC, 

2009), att det finns gifter i maten vi äter (European food safty authority, 2013) och att 

många fiskarter är akut utrotningshotade (Naturvårdsverket, 2009).  

 

FN:s klimatpanel hävdar att människans påverkan på den globala uppvärmningen är 

mycket trolig (FN, 2013) och forskare benämner vår geologiska tid som ”antropocen” 

eftersom människan är den starkast bidragande orsaken till de geologiska förändringarna 

(Rockström, et al., 2009). Trots detta saknas, enligt Naturskyddsföreningen, 

handlingskraften både hos politiker och hos världsmedborgare (Naturskyddsföreningen, 

2014). En av anledningarna kan vara att sammanhangen är så stora, samtidigt som 

enskildas handlingar är så pass begränsade att det är svårt att förstå ens ansvar (Hasslöf, 

2009; Söderholm, 2007). Det är lätt att tänka att det ”jag” gör inte märks i ett globalt 

sammanhang. Om dock alla levde som vi svenskar gör, skulle det krävas 3,7 jordklots 

naturresurser enligt WWF:s publikation Living planet report 2014 (WWF, 2014). Alla 

vill ha mer, samtidigt som Overshoot day - datumet för när detta års naturresurser är 

förbrukade och vi börjar låna av nästa år- infaller allt tidigare för varje år (Rockström 

m.fl. 2009). Vi kan utifrån detta konstatera att vi i stor utsträckning vet eller känner till att 

vårt sätt att leva påverkar jorden negativt. Vårt agerande handlar därför inte om 

kännedomen om problemen, utan om något annat. Vårt sätt att agera och handla i 

förhållande till vår kunskap skiljer sig åt. Sundqvist (2003) skriver att de flesta skulle 

svara ”ja” på frågan om kommande generationers rätt till ett gott liv, men samtidigt har vi 

en livsstil som i stort sett inte tar hänsyn till kommande generationers möjlighet till det 

(Sundqvist, 2003). Vår livsstil är alltså inte hållbar. 
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Hållbar utveckling delas in i tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Social hållbarhet omfattar bland annat de mänskliga rättigheterna, ekonomisk hållbarhet 

handlar om att alla ska ha råd att tillgodose grundläggande mänskliga behov och den 

ekologiska hållbarheten berör främst natur och miljö. 

 

Nedan illustreras hållbar utveckling med en bild, som enligt mitt synsätt, beskriver 

hållbar utveckling bäst. Anledningen till det är att den tydliggör att systemgränsen för 

hållbar utveckling utgörs av den ekologiska hållbarheten och inte av ekonomin eller den 

sociala hållbarheten och inte heller att alla dimensioner är ”lika” och samspelar på lika 

villkor.  

 

Figur 1  

Hållbar utveckling; den ekologiska dimensionen som utgör systemgränsen 

 

Ekosystemens tillväxt och avkastning är det som utgör systemgränsen för samhället. 

Ekosystemet ryms inom den ekologiska hållbarhetsdimensionen och det är därför rimligt 

att låta den utgöra systemgränsen för hållbar utvecklig. Miljöskador drabbar ekonomin 

negativt på många olika sätt (Phil, 1997). Detta sker inte enbart genom väderförändringar 

som kommer med antropogena klimatförändringarna, utan även genom saneringar av 

förorenad miljö, sjukdomsbekämpning, mindre mat på grund av utrotning/rovdrift med 

mera. Den sociala hållbarheten påverkas också negativt av klimatförändringen. 

Människor flyr undan översvämningar, torka och brist på mat. Enligt Naturvårdsverket 

(2014) och SOU (2013:68) är det ekosystemtjänsterna som är grunden för vår välfärd, 

men de hävdar att vi tar dem för givna. WWF skriver att det finns en balansgång mellan 
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ekonomisk nytta och ekologisk skada (WWF, 2014), men när människan skadat naturen 

tillräckligt spelar det ingen roll hur mycket pengar som finns i systemet.  

Social hållbarhet 

Inom den sociala hållbarhetsaspekten finns de mänskliga rättigheterna och 

rättviseperspektivet – rätten för alla människor att tillfredsställa sina behov och att delta i 

samhället (Friman & Borgstrom, 2008). Det handlar om att bygga ett långsiktigt och 

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls (Ax & Kullvén, 2015). 

Den sociala hållbarheten fokuserar på demokrati, rättvisa, livsstilar, genus, kultur, 

jämställdhet med mera.  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om utbyten av varor och tjänster. En hållbar 

ekonomisk utveckling leder inte till ett segregerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd 

jord (Ax & Kullvén, 2015). Det handlar om att hushålla med resurserna som är 

begränsade – de mänskliga och ekonomiska (Wiklund & Torbjörnsson, 2015). 

Grundläggande ambitioner är att produktionen av varor och tjänster ska öka, men det ska 

vara ”bra” varor och att innovationer och förbättringar görs. Målet för den ekonomiska 

hållbarheten är varor och tjänster som ger människor hög nytta, då kommer fler att få 

högre välstånd. Pengar är det grundläggande måttet på hur vi mäter den ekonomiska 

hållbarheten (Phil, 1997).  

 

Ekologisk hållbarhet 

Den ekologska hållbarheten handlar bland annat om ekosystemets förmåga att klara 

störningar, om bärkraft och om biologisk mångfald (Sandahl,2012). Fokus är alltså på 

miljön och på hur den ska skyddas. Målet är att nuvarande och kommande generationer 

ska få möjlighet till god livsmiljö och välfärd (Ax & Kullvén, 2015). Klimatsystemets 

stabilitet, luft-, land – och vattenkvalitet och landanvändning finns också inom den 

ekologiska dimensionen (KTH, 2015).  Eskilson & Halldén (1996) skriver:  

 

Miljöfrågorna är i princip lätta: det handlar egentligen bara om att inte tära på 

resurser (som vi är beroende av) och naturen (Mer än för sin egen skull) mer än 

vad dessa tål. Men miljöfrågorna är ändå svåra för vi vet inte vad naturen tål. 

Miljöfrågorna är oerhört komplexa; de vägs i kort perspektiv, de vägs mot egoism, 

de vägs mot bekvämlighets, de vägs mot tidseffektivitet. Men sällan vägs de för sin 

rimlighet eller nödväldighet. Lärare har därför en unik roll att kunna påverka alla 

medborgare till goda miljökunskaper och miljömedvetande för framtida kloka 

attityder och beslut (Eskilson & Halldén, 1996, sid 265). 

 

Ekosystemtjänsterna är de produkter och tjänster som naturens ekosystem bidrar med till 

vårt välbefinnande, så som rent vatten, spannmål, kaffe, träråvaror, pollinering med mera. 
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Det är viktigt att värdera ekosystemtjänsterna och hur de påverkar vårt välbefinnande 

eftersom många av de tjänsterna inte går att skapa eller köpa. 

 

Hållbar utveckling i skolan 

Hållbar utveckling är en förutsättning för fortsatt och rättvist liv på jorden, därför är det 

bland det viktigaste vi arbetar med i skolan. Enligt en rapport framtagen av 

Naturskyddsföreningen (2014) brister många skolor i arbetet med hållbar utveckling och 

det är ofta ett nedprioriterat kunskapsområde om inte skolan har en särskild inriktning 

mot hållbar utveckling (Naturskyddsföreningen, 2014).  I den mån hållbar utveckling 

behandlas i grundskolan sker det i kurserna, under begränsad tid, och främst med 

informativt eller kumulativt lärande (Corte de, 2013). Det är då främst den ekologiska 

hållbarheten i NO som behandlas (Borg, 2011), trots att hållbar utveckling innehåller fler 

dimensioner. Tyvärr är kunskapen om hållbar utveckling begränsad hos många lärare och 

lärarstudenter och medlen för kompetensutveckling är begränsad i många kommuner 

(Naturskyddsföreningen, 2014). Forskning visar också att många lärare inte är insatta i 

vad hållbar utveckling handlar om (Björneloo, 2007). Björneloos studie visar att 

diskussioner om begreppet ”hållbar utveckling” inte ofta sker i skolorna, vilket även 

Naturskyddsföreningens (2014) rapport visar. Jonsson (2007) skriver i sin avhandling att 

det är viktigt att lärarna är kunniga i sina ämnen och att de är medvetna om vad de 

undervisar om och varför. Hans avhandling visar att det finns en variation på vilken 

förståelse lärarna har av hållbar utveckling (Jonsson, 2007). Naturskyddsföreningens 

rapport beskriver att det viktigaste för att uppnå styrdokumentens mål är engagerade 

lärare och tydligt ledarskap (Wickenberg, 1999). Vad händer då med de elever som går i 

en klass där läraren inte har tillräckligt med kunskap, inte är engagerad eller har en 

ledningen som inte är tydlig i att hållbar utveckling är viktigt?  

 

Transformativt lärande 

Det finns lärande med olika syften och för olika situationer. Illeris (2009) beskriver fyra 

kompletterade lärandeprocesser; kumulativt, assimilativt, ackommodativt och 

transformativt lärande. Dessa är egentligen inte är strikt åtskilda, de är inte bättre eller 

sämre än varandra och ska inte rangordnas. Kumulativt lärande är situationsbundet och 

den lärande lär sig att ”mekaniskt” utföra något utantill utan att detta har något samband 

med andra situationer eller kunskaper. Exempel på kumulativt lärande i skolan är 

”utantill läxor” som att rabbla kungar, ramsor med mera. Assimilativt lärande bygger på 

att den nya kunskapen passas in eller anpassas till de befintliga kunskapsstrukturerna 

(tankescheman) den lärande hunnit bygga upp. Saker som kan tolkas och förstås utifrån 

dessa scheman bekräftar, förstärker eller utökar dem genom att ge nya exempel. Exempel 

på assimilativt lärande är att systematiskt bygga upp sammanhängande strukturer som till 

exempel i geometri (Illeris, 2015). Ackommodativt lärande sker när ny kunskap inte 
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passar in i den befintliga kunskapsstrukturen och är en mer krävande lärprocess. Den nya 

kunskapen åstadkommer en slags förvirring som medför att den lärande måste ompröva 

sina tidigare kunskaper (Ibid.). Ackommodation utvecklar förståelsen för generella 

principer. Transformativt lärande är en mer omfattande process än ackommodativt 

lärande. När ackommodativt lärande är så omfattande att den omfattar ett större antal 

scheman (kunskapsstrukturer) eller till och med självscheman kan det handla om 

transformativt lärande. Genom transformativt lärande utvecklas kunskaper som är mindre 

situationsbundna och istället förankrade i personen. (Illeris, 2009). Illeris skriver vidare 

att transformativt lärande innefattar lärandets alla tre dimensioner; innehållsdimensionen 

som innefattar det som lärs – kunskaper, färdigheter och förståelse, drivkraftsdimension – 

som handlar om motivation, känslor och vilja, samt samspelsdimensionen - handling, 

kommunikation och samarbete, alltså samspelet mellan individ och omgivning (Illeris, 

2015). Transformativt lärande kan förklaras som ett lärande som förändrar den lärandes 

syn på världen och sig själv och får en att handla efter det nya synsättet – till skillnad från 

när man till exempel assimiliserar in den nya kunskapen lite åt gången in i befintliga 

scheman (Imsen, 2006; Strandberg 2009; Säljö, 2000).  

Mezirow (1978) presenterade idén om transformativt lärande i slutet av 70-talet. Han 

menar att transformativt lärande är en mer långsiktig förändring av en själv. 

Transformativt lärande sker, enligt honom, genom att eleven kritiskt granskar sig själv, 

sitt medvetande och sin kunskap och omprövar föreställningarna som eleven haft genom 

nytt kunnande (Mezirow, 1990). Han beskriver att det är en kombination av 

instrumentellt och kommunikativt lärande som leder till transformativt lärande (Mezirow, 

2003). Det instrumentella lärandet går främst ut på att lära sig hur man ska utföra en 

uppgift eller problemlösning, eleverna övar på färdigheter och tekniker. Det 

kommunikativa lärandet handlar mer om att lära sig förstå. Elevernas värderingar, 

känslor och moral behandlas och bearbetas. Begrepp som demokrati, rättvisa och frihet 

lärs ut (Ibid.). Det finns tre kännetecken som Mezirow menar är mekanismen för 

transformativt lärande: erfarenhet, kritisk reflektion och självreflektion (Mezirow, 1990; 

Mezirov, 2000).  Självreflektion är själva processen att ifrågasätta, utmana eller 

problematisera sina egna antaganden och motivera varför eleven tycker och agerar som 

eleven gör (Mezirow, 1990). Mezirow betonar också kritisk reflektion som en nödvändig 

förutsättning för transformativt lärande och som själva förmågan som behöver tränas upp 

för att lära sig lära eller leva i ett livslångt lärande. 

Transformativt lärande handlar om transformationer och Strandberg (2009) kallar 

transformationer för tankevändor. En tankevända sker till exempel när eleven förstår att 

figuren A inte är ett indiantält, utan en bokstav som kan användas tillsammans med andra 

bokstäver för att blida ord. Dessa tankevändor behövs med jämna mellanrum och enligt 

Strandberg behöver läraren ibland påminna eleverna om vilka verktyg eleven har 

tillgänglig för tankevändor: Du har tankevänt förr. Du har metoder för hur man gör 
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(Strandberg, 2009, sid. 163). Det är en stor omställning (kritisk självreflektion)– 

obekväm och jobbig – som behövs för att mänskligheten ska överleva på längre sikt. 

Därför är det viktigt att arbeta mer med transformativt lärande i skolan (Ibid.).  

Undervisningsmetoder som kan leda till transformativt lärande bygger på att arbeta med 

helheter eller se hur olika perspektiv kan nyttjas samman för att utveckla en komplexare 

och mer integrerad syn på världen (Sandahl, 2012). Lärarna ska arbeta tvärvetenskapligt, 

för att ge eleverna ett bredare perspektiv på det som ska läras. Istället för att stå framme 

vid katedern och förmedla, berätta om eller sända indirekta budskap till eleverna ska 

läraren samspela med eleverna genom att skapa villkor där lärare och elever möts och 

sam-konstruerar kunskap i tanke, handling och sammanhang (Bragby, 2014; Carlberg, 

2009). Bragby (2014) skriver att det handlar om att släppa in det okända och spontant 

kreativta för att kunna hantera det komplexa och transformativa.  

Transformativt lärande resulterar dock inte alltid i att det befintliga perspektivet 

förkastas. Ett alternativ är att omprovningen resulterar i att man är nöjd med sina 

antaganden och därför avsiktigt vill agera på samma sätt som förut! Detta sker nu med en 

större medvetenhet om vem man är och varför man väljer att göra det man gör. Då kan 

den kritiska reflektionen fyllt ha en viktig funktion, men den krävande processen av 

transformativt lärande har inte ägt rum (Illeris, 2015).  

 

Handlingskompetens 

Vad är det som får vissa personer att handla och andra att inte göra det, trots att de vet 

vad som är rätt och vad som är fel? Hur kan lärare och elever arbeta med 

handlingskompetens i skolan? Breiting , Hadegaard, Morgensen, Nielsen, & Schnack, 

(1999) beskriver att handlingskompetens är en förmåga att med kritiskt tänkande och 

fullständigt kunskapsunderlag, engagera sig som person, tillsammans med andra, i 

handlingar som är ansvarsfulla för en bättre/mänskligare värld (Breiting , Hadegaard, 

Morgensen, Nielsen, & Schnack, 1999). Som grund för handlande har eleverna kunskap i 

sakfrågan, om orsakssamband och om påverkandemöjligheter.  

 

Utvecklande av handlingskompetens är något som ofta kopplas samman med 

miljöundervisning eller lärande för hållbar utveckling. SOU (2004:104) skriver bland 

annat i sitt betänkande Att lära för hållbar utveckling att handlingskompetens är ett 

centralt begrepp i lärande för hållbar utveckling och att det handlar både om kunskapen 

och om viljan att påverka utvecklingen. Det stannar inte heller vid kunskapen. 

Handlingskompetensen får eleverna att känna engagemang och en vilja att handla (SOU, 

2004).  SOU skriver att eleverna ska utveckla förmågan och viljan att verka för en hållbar 

utveckling lokalt och globalt. Ett exempel från kursplanen i biologi (Skolverket, 2011) 

som kan kopplas till handlingskompetens är avsnittet där det står att:  
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Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper 

och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang 

där kunskaper i biologi har betydelse (Skolverket, 2011 sid 156).  

 

Vidare skrivs att:  

 

eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och esterista 

valsituationer som rör bl.a. ekologisk hållbarhet (Skolverket, 2011 sid 156).  

 

Almers (2009) beskriver några praktiska exempel på handlingskompetens genom 

fallbeskrivningar av tre personers vägar dit (Almers, 2009). Hon sammaställer sex 

kärnpoänger som visar vad ungdomarna tyckte var viktiga i processen för att utveckla 

handlingskompetens.  

 

 Eleverna ska ha haft känslomässiga reaktioner som väckt en önskan om 

förändring,  

 Eleven upplever sig kompetent inom hållbarhetsfrågor 

 Eleven ska ha mött en normativ grund bestående av idéer om människors lika 

värde och rättigheter – ta ställning och förhålla sig kritiskt,  

 Eleverna ser världen som påverkbar,  

 Eleven har stark självtillit och vilja att ta ställning och agera – genom att man tror 

och känner tillit till vuxna 

 Eleven hittar till exempel en gemenskap, på fritidtiden i föreningslivet. (Ibid.). 

 

Det finns flera olika sätt att tolka ett problem på och lösningarna kan se olika ut beroende 

på vilket perspektiv problemet studeras utifrån. Hedefalk (2014) skriver att 

handlingskompetens är förmågan att diskutera och kritiskt värdera olika alternativ, ta 

självständiga beslut och att det arbetas mycket med det på förskolan. När eleverna 

däremot kommer upp till skolålder handlar det mer om ”rätt” eller ”fel” och eleverna vet 

att det finns ”svar” på det eleven ska lära sig (Hedefalk, 2014). 

 

Moraliska dilemman är ett konkret exempel som många forskare (Breiting , Hadegaard, 

Morgensen, Nielsen, & Schnack, 1999, Öhman, 2008,  Sund, 2008, Kronlid, 2010, 

Almers, 2009, m.fl.) fastslår skapar handlingskompetens. De menar att moraliska 

dilemman och etiska diskussioner breddar elevernas förståelse för ett ”problem” eftersom 

det kommer fram så många förslag på lösningar ur sådana diskussioner. Eleverna får då 

möjlighet att diskutera alla förslagen tillsammans. Hedefalk (2014) har några konkreta 

förslag på undervisningssituationer som utvecklar barns handlingskompetens. Hon anser, 

liksom Breiting m.fl. (1999), att det inte räcker med att eleverna får fakta om 

miljöpåverkan. Lärarna bör hellre vända på det och fokusera på problem med 
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miljöpåverkan i undervisningen. Att hitta lösningar på problemformuleringar kan ge 

elever förståelse för bakomliggande konflikter och intressen som har lett till 

miljöpåverkan. Breiting m.fl. (1999) skriver att det är viktigt att lära eleverna att tänka 

och reflektera kritiskt över sätt att handla.  

 

En undersökning som Breiting m.fl. (1999) gjort visar att många elever uppfattar att de 

vuxna tycker att de är för unga för att kunna göra något, men att de eleverna vill göra 

något eftersom det är deras värld (framtiden) som kommer att påverkas. Hur ska denna 

inställning tacklas i skolan? När är eleverna för unga för att handla och när är det tillåtet? 

Breiting m.fl. (1999) skriver att eleverna har stor tilltro till sina egna 

inflytandemöjligheter och att det – ur ett demokratiskt perspektiv – är av avgörande 

betydelse för hur eleverna handlar och agerar även i framtiden eller i vilken grad de som 

medborgare uppfattar sin potential att delta.  

 

En annan viktig aspekt i utvecklande av handlingskompetens är att undervisa och 

förbereda eleverna för att kunna reflektera kritiskt. Det är människan och hens sätt att 

överutnyttja naturresurserna som är problemet – inte naturen. Alla är därför själva 

skyldiga att bidra till att miljöproblemen minskas. Genom att vara kritiskt tänkande, 

skriver Breiting m.fl. (1999), att vi kontinuerligt måste omvärdera våra 

ställningstaganden allteftersom vi erhåller mer kunskap och att vi sedan ska handla 

därefter.  

 

Normer och handlingar 

Vad är det som får oss att handla på ett speciellt sätt? Smith (2005) skriver att 95 % av 

våra handlingar inte är medvetna handlingar. Medvetandet är inte förnuftets residens, 

utan känslans (Smith, 2005). Björneloo (2004) skriver i sin rapport att de flesta elever i 

västvärlden förstår att de inte lever som de lär i skolan. Ett exempel på att vi inte lever 

som vi lär: det är en kall höstkväll och du upptäcker att det är slut mjölk. Du har 1,5 km 

till affären och känner till att ökade koldioxidutsläpp leder till klimatförändringar, att 

kallstart av bilen leder till större koldioxidutsläpp, men även att det är hälsosamt och bra 

att röra på sig - motionera. Ändå väljer du att ta bilen till affären istället för att cykla 

(Sundqvist, 2003). Detta betyder att det måste finnas något mer än kunskap som styr vårt 

handlande. 

 

Wickenberg (1999) skriver att det är våra normer som styr vårt handlande. Normerna är 

det som uppfattas som ”normalt”, till skillnad mot det ”icke-normala” (Martinsson & 

Reimers, 2008). Wickenberg (1999) illusterar i sin ”normtriad” detta med att kunskap 

bara utgör en del, av tre delar, som styr vårt handlande. Normtriaden består av tre 

förutsättningar/perspektiv för normer och handling. Dessa är vilja/värde, kunskap och 

möjlighet. I det första hörnet av triaden – vilja/värde – är motivet för ett handlande 
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viktigt. Drivkraften visar sig i ett visst önskvärt värde som ska tillgodose handlandet, till 

detta ”värde” hör även viljan att handla och uttrycka känslor. Känslorna är en väsentlig 

del av och beståndsdel i ”vilja/värde”. ”Värde” hänger samman med våra drivkrafter och 

motiv för handlande med alltifrån vårt inre samvete, moral och etik eller yttre påverkan 

som religion, politik eller andra ideologier. Ekonomiska överväganden – kopplade till 

egoism, liksom handlande utifrån solidaritet med andra är också tänkbara drivkrafter 

(Wickenberg, 1999).  Kunskap, som är det andra hörnet i triaden, är också en viktig del 

av normen och hur vi handlar. Vi behöver kunskapen för att veta hur vi ska handla. 

Kunskapen vi har är beroende av hur vi ser och uppfattar världen. Uppfattningarna skiljer 

sig åt bland annat genom genus, etnicitet, utbildning och makt, men även position i 

samhället (Ibid.) Kunskapen är dessutom inte jämt fördelad över befolkningen utan social 

bakgrund och ekonomiska hemförhållande, lägger grund för skillnad i kunskap, och/eller 

makt (Foucault, 1983). Det sista hörnet i triaden handlar om vilka faktiska möjligheter 

som föreligger för att kunna handla. Att ha möjlighet att handla kan bero på många olika 

faktorer, men som bilden på sidan 5 visar är det begränsningarna i den ekologiska 

dimensionen som sätter gränserna för hållbar utveckling.  

  

Vilket förhållningssätt vi har avgör hur vi handlar. Förhållningssätt handlar bland annat 

om vilken inställning vi har till något och vad vi är beredda på att faktiskt göra. Vilket 

förhållningssätt vi har styrs av våra normer och värderingar och enligt Jonsson (2007) 

styr vårt förhållningssätt vårt handlande. Det handlar om hur vi riktar vårt medvetande 

mot något. Att ha ett handlingsrelaterat normativt förhållningssätt innebär att fokus ligger 

på åtgärder som bör vidtas eller undvikas för att vi ska få en bättre värld att leva i. 

Hållbar utveckling handlar, ur det normativa handlingsinriktat förhållningssättet, om att 

göra rätt saker enligt gällande norm. Det har mindre betydelse varför vi handlar på det 

sättet. Har en person däremot ett innehållsrelaterat förhållningssätt handlar det främst om 

vad eller vilka insikter personen kan relatera till hållbar utveckling, t.ex. naturresurser, 

miljöproblem, bevarad välfärd med mera. Med ett innehållsrelaterat förhållningssätt ser 

personerna samband, kan värdera och prioritera och handla utifrån det (Jonsson, 2007). 

Att ha ett normativt handlingsinriktat förhållningssätt till hållbar utveckling utgår från att 

görandet är det centrala, till exempel att vi handlar ekologiskt. Det kan dock bli 

bekymmersamt om den gällande normen i samhället ändras. Normer är sköra och 

förändras hela tiden beroende på politik, trosuppfattning och annat (Jonsson, 2007).  

Att granska normer är därför ett sätt att förstå en grupps eller individs handlande eller 

brist på handlande. Det finns inte bara en norm utan flera och dessa omvandlas och 

förändras, bland annat utifrån sammanhang, tidpunkt och situation. En norm kan 

begränsa vårt handlande och förhindra individer från att bli fria, de kan begränsa våra 

möjligheter att agera. Gör vi fel riskerar vi att ”bestraffas”  (Martinsson & Reimers, 

2008). Därför är det viktigt att skolan hjälper eleverna att lära sig att kritiskt granska 

fakta, att analysera och att dra slutsatser baserade på kunskap. 



13 

 

 

Att arbeta med normkritik är ett sätt att upptäcka vilka normer som finns och för att öka 

rättvisan i olika sammanhang (Jämställdhetsintegrering i myndigheter, u.å.). Det är en 

process och kan vara ett eftersträvansvärt mål. Det är viktigt att synliggöra de normer 

som styr våra föreställningar och värderingar (normkritisk pedagogik, u.å.). Genom att 

analysera normerna som finns får eleverna hjälp att granska och synliggöra sina egna 

normer och sig själva, alltså göra en självreflektion.  Maktperspektivet är centralt inom 

normkritiken och används för att tolka och förstå hur normer konstruerar 

handlingsuttrymme och privilgier. Maktperspektivet kan användas för att se var ansvaret 

för förändring ligger (Bromseth & Draj, 2010).  

 

Subjektpositioner 
Att analysera subjektpositioner kan vara intressant utifrån elevers förhållningssätt. 

Genom att studera hur ”jaget” och andra subjekt konstrueras i diskussioner kan elevers 

positionering urskiljas (Ottander, 2015). Edley (2001a) definierar subjektpostitioner 

utifrån vilka lokaliseringar subjekten tar inom en diskussion (Edley, 2001a). Exempel på 

subjektpositioner i diskussioner kan vara ”jag”, ”vi”, ”man”, ”de” eller ”nån”. Ottander 

skriver att hon uppfattar subjektpositionering som  

 

”ett visst sätt att tala, en tolkningsrepertoar, framställer subjektet på ett specifikt 

sätt. Dessa subjektpositioneringar görs i interaktion med andra. Subjetet kan vara 

talaren själv, lyssnare, en viss gruppering, andra i allmänhet eller oss själva i 

allmänhet” (Ottander, 2015. sid 48.).  

 

I en diskussion mellan elever kan till exempel en elev inta en subjektposition genom att 

de i diskussioner pratar mycket om ”dom” eller ”nån”, istället för subjektet ”jag”. I 

diskussionerna finns olika sätt att tala, olika tolkningsrepertoarer. Det innebär att 

subjektet kan framställas på olika sätt beroende på situation och erfarenhet av det som 

diskuteras eller konvenseras (Ottander, 2015). Genom att studera vilka subjektpositioner 

som kommer till uttryck i diskussionerna, ser iakktagaren hur eleverna riktar sitt 

medvetande gentemot hållbar utveckling.  

 

Förankring i lagar och förordningar 
Begreppet ”Hållbar utveckling” omnämns 33 gånger i Lgr11 (Skolverket, 2011). Det går 

därför att hitta förankring i både skolans övergripande mål, uppdrag, värdegrunden och i 

kursplanerna för att arbeta med Hållbar utveckling. Nedan ges några exempel.  

 

Skolans värdegrund och uppdrag: 

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människans 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2011 sid. 7). Det innebär 
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att det inte bara lärare och elever, utan även städtjänst, vaktmästeri, kökspersonal med 

flera som ska visa respekt för vår gemensamma miljö. Citatet ”Det är också nödvändigt 

att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ” (Skolverket, 2011 sid. 9) kan direkt kopplas till 

transformativt lärande, handlingskompetens. Även ur ett normkritiskt perspektiv är citatet 

intressant för att eleverna ska lära sig att se hur fakta kan vara knutet till värderingar och 

att normer kan genomsyra budskap. 

 

Övergripande mål och riktlinjer: 

Ett av skolans mål är att eleverna kan ta ställning för mänskliga rättigheter och respekt 

för andra och miljön:  

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande 

grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter och visar respekt och omsorg för såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Skolverket, 2011, sid. 12). 

 

Detta mål är viktigt för studiens syfte och frågeställningar. En av anledningarna med att 

arbeta med transformativt lärande i studien är att eleverna utvecklar handlingskompetens 

för hållbar utveckling. Att utföra aktiva val för en hållbar utveckling grundade på 

kunskaper är därför viktigt. Målet kan även kopplas till en normkritisk analys och 

undersökas både genom elevernas egna förhållningssätt och vilka normer som finns i 

klassen. Vidare står att: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

kunskaper från de naturvetenskaliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska 

och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 

Vidare kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Vidare har 

fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011, sid 13).  

 

Handlingskompetensen är alltså central i skolan och det får eleverna bland annat genom 

ökad kunskap. Kunskapen ska vara ämnesintegrerade för hållbar utveckling och detta mål 

är viktigt eftersom den inte är ett kursmål, utan ett övergripande mål.  
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Metod  
Här nedan presenteras de metoder som valts och på vilken vetenskaplig grund de valen 

gjorts. Studien visar hur elever i en mellanstadieklass förhåller sig till hållbar utvecklig 

och om förhållningssättet förändras genom att lärare undervisar utifrån intentionen att 

iscensätta transformativt lärande. Kan lärarnas undervisning bidra till en transformation 

eller ”tankevända”? Det viktiga i studien är inte om eleverna känner till begreppet 

”Hållbar utveckling”, utan snarare hur de förhåller sig till innehållet.  

 

Lärarnas undervisningsserie, som inleddes ungefär tre veckor in i studien, pågick 

parallellt med studien. Den presenteras dock inte närmare i rapporten. Anledningen är att 

det inte var undervisningsmetoderna i sig som studerades, utan resultatet av den. Lärarnas 

syfte med undervisningsserien var dock att arbeta med metoder som kan utveckla kritiskt 

tänkande, självreflektion och erfarenhet, det vill säga mekanismer för transformativt 

lärande (Mezirow, 1990).  Flera av övningarna var rekommenderade i litteratur för 

transformativt lärande (Cranton, 2006). Alla dimensioner för transformativt lärande 

användes i undervisningsserien; innehållsdimensionen genom att eleverna fick ta del av 

fakta, drivkraftsdimensionen genom övningar och samspelsdimensioner genom 

gruppuppgifter (Mezirow, 1990, 2000).  

 

Forskningsobjekt  
Forskningsobjekten var elevernas förhållningssätt, dels före själva undervisningsserien 

genomfördes och dels efter. Resultatet skulle visa vilket förhållningssätt eleverna hade 

innan studien genomfördes och om lärarnas undervisning bidrog till en transformation 

eller ”tankevända”. Förhållningssättet studerades genom fokusgruppsamtal, observationer 

och elevenkäter. 

 

Forskningsmetod  

Studien byggde på kvalitativa forskningsmetoder. För datainsamlingen användes en 

elevenkät med öppna frågor, det genomfördes ett fokusgruppsamtal samt det gjordes 

observationer av verbala formuleringar och kroppsspråket enbart göra en 

enkätundersökning kunde ge ett ytligt resultat, se liknande resonemang i Backström-

Widjeskog (2009). Förutom enkäterna genomfördes därför ett fokusgruppsamtal där 

eleverna samtalade om hur de skulle överleva på en öde ö. Dessutom observerades en 

lektion och värderingsövningar som eleverna deltog i. Dessa presenteras närmare nedan.  

 

Under undervisningsserien var jag en icke deltagande observatör (beskrivs i Adelmann, 

2009), jag var närvarande men deltog inte och hade inget ansvar för undervisningen. 

Vissa övningar leddes dock av mig, jag var då en deltagande observatör som ställde 
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frågor eller kom med vissa påståenden och observerade hur eleverna reagerade eller 

agerade utifrån dessa påståenden.  

 

Urval  

Valet av skola föll på en övningsskola som universitetet hade ett nära samarbete med. 

Övningsskolor har en organisation för samarbete med universiteten. Det fanns en 

kontaktperson vid skolan och dessutom var lärarna vana vid att det kommer studenter, 

vilket därför underlättade undersökningarna. En viktig del i datainsamlingen var 

ljudinspelningarna från fokusgruppssamtalen, därför var det en fördel att eleverna var 

vana vid ljud/videodokumentation och att de kände sig naturliga och bekväma i den 

situationen. Denna vana har de i större utsträckning på övningsskolor där det är vanligt 

att studenter kommer och gör observationer och undersökningar. 

 

Studien genomfördes i en år 6:a på skolan. Motivet till att undersökningarna gjordes i år 6 

var att de gått mer än halva sin grundskoletid och därför borde ha kommit i kontakt med 

”Hållbar utveckling”. När Lgr11 började tillämpas i skolan gick dessa elever i år 2.  

 

Datainsamling 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur datainsamlingen gick till.  

Elevenkäter 

Att arbeta med enkäter eller frågeformulär har både för- och nackdelar (Eljertsson, 2007). 

Det finns elever som kanske skulle ha mer att uttrycka om de inte behövde skriva ner 

svaren, samtidigt som det ger elever som inte vågar säga sin mening i grupp eller helklass 

en chans att säga sitt. Det finns även en fara med att eleverna svarar det som de 

”förväntas” svara, alltså att det finns ett rätt svar på frågan, till exempel utifrån gällande 

normer (Hedefalk, 2014). I studien genomfördes två elevenkäter. Den första var innan 

studien påbörjats och den andra i slutet av studien. 

 

Elevenkät 1 

Syftet med den första elevenkäten (Bilaga 1) var att besvara forskningsfråga ett om 

elevernas förhållningssätt till hållbar utveckling. Enkäten behövde därför ge eleverna 

möjlighet att beskriva vad de visste och hur de tänkte om hållbar utveckling och om 

klimatfrågor. Anledningen till att det var viktigt att undersöka detta, var att kunskaper 

och förhållningssätt är knutet till varandra. Enligt Wickenberg (1999), utgör kunskaper en 

av tre delar i normtriaden. I ett normkritiskt perspektiv blir det därför viktigt att samtidigt 

fokusera förhållningssätt och kunskaper. 

 

De instruktioner som gavs till eleverna innan enkäten delades ut var att det inte fanns 

några ”förväntade” eller ”korrekta” (rätt eller fel) svar på frågorna i enkäten. Om de inte 
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kunde svaret på en fråga kunde de gissa. Eleverna fick försöka härleda begreppen till vad 

de kunde tänkas betyda. Däremot fick de inte svara ”Jag vet inte”, ”Jag har ingen aning”, 

”Jag kan inte”. Av forskningsetiska skäl, samt för att alla eleverna skulle våga svara 

öppet valde jag att låta dem vara anonyma om de ville.  

 

Elevenkät 2  

När hela studien var över gjordes en uppföljningsenkät för att undersöka om elevernas 

förhållningssätt, kunskap och vilja att handla hade förändrats, alltså om undervisningen 

bidragit till förändrat förhållningssätt och på det sättet gjort en tankevända (Strandberg, 

2009). Enkäten var nästan identisk med den första, men den sista frågan hade bytts ut mot 

en fråga om handlingar/aktiviteter som eleverna ville göra för en hållbar utveckling. 

  

Fokusgruppsamtal  

Wibeck (2010) skriver att fokusgrupper är en bra metod för att studera hur människor 

gemensamt skapar mening åt det som diskuteras. Hon anser att metoden kan användas för 

att studera innehåll, alltså gruppens åsikter, idéer och uppfattningar, och interaktionen 

mellan deltagarna. Fokusgruppsamtal beskrivs som en friare form av gruppintervjuer 

(Jonsson & Lundmark, 2013). Tursinovic (2002) beskriver tre utmärkande drag 

beträffande fokusgruppsintervjuer;  

 

 Det är ett kvalitativt sätt att samla in data där forskaren fokuserar på speciella 

frågeställningar 

 Grupperna ska vara små  

 Forskaren ska lyssna på och lära av deltagarna 

 

Jonsson & Lundmark (2013) skriver att 5-8 deltagare är ett lämpligt antal. Gruppen 

utvecklar en kreativ konversation kring frågeställningarna och det summeras. 

Gruppsammansättningen är viktig för fokusgruppsamtal och en svaghet kan vara just om 

gruppens sammansättning består av individer som är väldigt lika eller om personerna 

tycker helt olika i ett känsligt ämne. Grupperna leds av en moderator – diskussionsledare 

- som för diskussionerna framåt och som ser till att deltagarna håller sig till ämnet 

(Tursinovic, 2002).  

 

Fokusgruppsamtalet i denna studie byggde på samtal kring en fallstudie om en öde ö 

(bilaga 2). Fallstudien presenterades för eleverna i helklass och de fick sedan läsa igenom 

berättelsen själva. De hade möjlighet att skriva anteckningar och formulera 

frågeställningar individuellt till texten innan de delades in i fokusgrupperna. Därefter 

delades eleverna in i grupper om fem. De fick börja med att diskutera fallet fritt innan de 

erhölls diskussionsfrågor. Frågorna berörde ämnen som rättvisa, solidaritet och demokrati 

och berörde alla dimensioner av hållbar utveckling. Samtalen spelades in på ljudfiler och 
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minnesanteckningar kompletterade ljudfilerna. Eleverna ledde själva samtalet. Min roll 

som ledare var att se till att samtalen flödade och att eleverna höll sig till ämnet och 

frågorna, men inte att styra dem eller fördela ordet (Silfver, 2014). Om det var något 

eleverna behövde fråga om fanns jag tillhands, men annars höll jag mig i bakgrunden. Att 

jobba med mindre grupper var dels ett sätt för mig att ta till mig det gruppmedlemmarna 

diskuterade, dels ett sätt att ge fler elever möjlighet att komma till tals (Silfver, 2014). 

Uppgiften var endast muntlig. Elevernas samtal ljudinspelades för senare transkription 

och analys. 

Observation av värderingsövningar och lektion 

I planeringen av undervisningsserien skulle övningar som kunde hjälpa eleverna att lära 

sig diskutera, argumentera och ta ställning genomföras. Varje fredag eftermiddag under 

terminen hade klassen ett kort pass där jag hade möjlighet att arbeta med dem. Under 

dessa eftermiddagar genomfördes olika varianter av värderingsövningar. Övningarna 

hade olika teman och berörde ämnen som demokrati, rättvisa, miljö, energi, 

medmänsklighet och solidaritet. Lärarnas och min intention med värderingsövningarna 

och undervisningsserien var att ge eleverna möjlighet till transformativt lärande. 

Övningarna skulle vara något provocerande eller utmanande för att försöka skapa en 

situation där eleverna triggades till nytänkande för att framkalla en transformation eller 

”tankevända” (Strandberg, 2009).  

 

Två av dessa värderingsövningar observerades och analyserades utifrån elevernas 

förhållningssätt. Jag ställde frågor och dokumenterade med ljud och skrift hur eleverna 

agerade och argumenterade. Den första övningen genomfördes under första veckan av 

studien och den andra den näst sista veckan av studien. Även ett av lektionspassen i 

undervisningsserien, om det hållbara närsamhället, observerades och analyserades. Den 

första observationen skulle besvara forskningsfråga ett (som handlade om elevernas 

förhållningsätt) och de två övriga skulle besvara forskningsfråga två (om hur 

förhållningssättet förändrades och eleverna därmed kunde uppvisa transformativt 

lärande).  

 

Observation av värderingsövning 1 

Den första övningen var en värderingsövning där eleverna skulle ta ställning till fem 

frågor/påståenden med fyra svarsalteranativ/ställningstaganden. De kunde välja mellan A, 

B, C och D och dessa bokstäver fanns uppsatta i klassrummets fyra hörn. Eleverna fick 

alltså ta ställning genom att gå till det hörn som passade deras ställningstagande bäst. 

Därefter fick de argumentera för varför de valt just det svarsalternativet. Det fanns alltid 

ett ”eget” alternativ, där de kunde ställa sig om det inte fanns något lämpligt svar eller 

påstående (Övningen finns presenterad i bilaga 3).  
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Observation av värderingsövning 2 

I den andra övningen fick eleverna se en film om ”The magic washing machine” (finns 

på Youtube), som behandlar alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Till denna film 

gjorde jag några diskussionsfrågor som de fick diskutera i helklass (bilaga 4). Övningen 

ljuddokumenterades och transkriberades sedan. 

 

Observation av lektion 

Den sista observationen i studien var av en lektion som handlade om ett hållbart 

närsamhälle. Själva lektionen genomfördes av en forskare från universitetet som arbetade 

med hållbar samhällsförändring. Genom att måla/teckna/rita tillsammans i grupp på ett 

A1-papper fick eleverna skapa deras hållbara närsamhälle. Övningen användes för att 

släppa in det okända och spontant kreativa för att kunna hantera det komplexa och 

transformativa (Bragby, 2014) och var viktig eftersom det inte fanns något rätt eller fel i 

uppgiften. Det var elevernas egna föreställningar om ett hållbart samhälle som skulle 

komma till uttryck.  

 

Klassen fick arbeta i grupper i klassrummet och jag gick runt i klassrummet mellan de 

olika grupperna och dokumenterade med anteckningar och genom att fotografera. Denna 

övning ljuddokumenterades inte. Detta för att det hade varit svårt att analysera ljuden när 

det samtidigt pågick så många ljudalstrande aktiviteter i klassrummet. Eftersom de 

arbetade i grupper kunde jag inte observera alla grupper samtidigt, jag ställde därför 

frågor utifrån vad de ritade. Exempel på frågor: vad har ni ritat här? Varför har ni gjort 

så? Hur tänker du kring denna bild? Det var ett sätt för mig att få ett förtydligande till 

bilden när jag inte hört diskussionerna som lett fram till att de ritat den. Kunskaperna som 

framkom kunde anses vara mindre situationsbundna, eftersom det inte fanns något 

förväntat svar eller resultat, utan det var endast elevernas kreativitit och spontanitet som 

kom till uttryck.  

 

Sammanställning av datainsamlingsmetoderna 

En sammanfattning och tidsplan för studien redovisas nedan i tabellform.  

Forskningsfråga Datainsamlings

metod 

Aktivitet Tid i 

studien 

1. Hur förhåller sig 

eleverna i en 

mellanstadieklass till 

hållbar utveckling? 

1. Enkät Elevenkät 1 med öppna frågor som 

skulle visa elevernas direkta 

förhållningssätt och deras kunskaper i 

sakfrågan 

Vecka 1 

 2. Fokus-

gruppsamtal 

Fallstudien: ”Den öde ön”, Elevernas 

värderingar och upplevda möjligheter 

skulle undersökas. I denna övning 

Vecka 1 
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gjordes en normkritisk analys.  

 3. Deltagande 

observation 

Värderingsövningen ”fyra hörn” skulle 

också visa elevernas upplevda 

möjligheter att handla och vilka 

värderingas som kom till uttryck. 

Vecka 1 

2. Har undervisningen 

bidragit till att eleverna 

kan uppvisa 

transformativt lärande? 

4. Deltagande 

observation 

Värderingsövningarna ”The magic 

washing machine” skulle visa elevernas 

om elevernas värderingar förändrats. 

Vecka 10 

 5. Deltagande 

observation 

Lektion: ”Det hållbara närsamhället”. 

Övningen skulle visa elevernas 

kunskaper och värderingar om 

hållbarhet. 

Vecka 11 

 6. Enkät  Elevenkät 2, som främst skulle visa om 

eleverna utvecklat handlingskompetens. 

Vecka 11 

 

 

Analysmetod 
De olika delarna – enkäterna, fokusgruppsamtalet och observationerna- analyserades ur 

ett normkritiskt perspektiv. Normkritiken kan användas för att analysera vilka normativa 

föreställningar som styr i ett samhälle, grupp, individ eller klass. Analysen byggde på en 

sortering av elevernas förhållningssätt utifrån analysfrågor. Analysfrågor kan ses som 

delfrågor där svaren tillsammans ska besvara forskningsfrågorna. Några exempel på 

analysfrågor var: Hur agerade eleverna i övningarna? Vilken kunskap hade de? Fanns det 

någon särskild röst som var starkare (styrande)? Hur positionerade eleverna sig i 

diskussionerna? (Analysfrågorna finns presenterade i bilaga 5)  

Jag började med att bearbeta enkäten. Jag letade mönster, det vill säga likheter och 

skillnader mellan de olika svaren och sorterade dessa. Därefter genomlyssnades 

ljudinspelningarna från fokusgruppsamtalen och observationerna. Det finns alltid vissa 

svårigheter att tolka tal till skrift och sedan analysera underlaget. Kroppspråk, betoningar 

och mimik försvinner (Kvale, 1997). Därför var det viktigt att vara konsekvent och 

redovisa resultatet likadant. Jag lyssnade först igenom bandinspelningarna en gång innan 

jag började skriva av det jag hörde. Jag försökte skriva ner ord för ord, men ibland 

pratade eleverna i munnen på varandra och då redovisades dessa meningar efter varandra 

(om de gick att uttyda). Jag skrev i ett kollegieblock och lämnade varannan rad tom för 

att eventuellt komplettera vid den tredje genomlyssningen av ljudupptagningarna. 

Dessutom lämnades baksidorna tomma. Anledningen till att jag använde kollegieblock 
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var för att jag sedan skulle kunna riva ut sidor och sortera. Totalt användes fyra 

kollegieblock till transkribering, minnesanteckningar och noteringar. Jag använde olika 

färger på bläcket för att avskilja egna kommentarer med transkriberingen. Efter 

transkriberingen gjorde jag jämförelser med mina minnesanteckningar som jag gjort 

tillsammans med observationerna. Därefter började bearbetningen av textmassan.  

 

Bearbetningen av underlagen skedde var för sig. Mönstren skulle både särskilja elevernas 

normer och vad som förenade dem. Elevernas normer kategoriserades och delades in 

utifrån subjektposition och upplevd möjlighet, vilja och kunskap. Underlaget bearbetades 

i flera omgångar för att en känsla för helheten skulle uppstå (Graneheim & Lundman, 

2004). Minnesanteckningarna bearbetades också och kompletterades med 

understrykningar med färgpennor där mönstren förtydligades. När förhållningssätten 

kategoriserades behövdes ett tolkande perspektiv. Det var då viktigt att inte enbart söka 

efter det direkta innehållet i texten, utan även leta efter det som ”låg under ytan” 

(Bryman, 2002). Ett exempel på mönster var om eleverna i sina enkäter såg hållbar 

utveckling som något som rörde enbart miljö eller rättvisa, eller om de såg en 

kombination av olika dimensioner.  

 

Mönsteranalysen (Aarseth, Pedersen, Reiten & Rörvik, u.å.) gjordes genom att sortera 

underlaget utifrån analysfrågorna. När en mönsteranalys görs utgår man från allt inhämtat 

material. Det kan vara anteckningar från intervjuer och observationer, ljudklipp, 

dagböcker, bilder med mera (Ibid.). Materialet sorterades för att synliggöra teman eller 

kategorier. Jag använde både post-it lappar och block och penna till min hjälp och 

försökte gruppera underlaget utifrån analysfrågorna. Mönsteranalyserna sammanställdes 

och jämfördes med varandra. Analysen gjordes på liknande sätt genom hela studien och 

byggde på underlaget från observationerna, fokusgruppsamtalen och enkäterna. Ett 

förändrat mönster (tillika förändrat förhållningssätt) kunde innebära att eleverna gjort en 

”tankevända” (Strandberg, 2009). Om mönstren förändrades, det vill säga elevernas 

förhållningssätt, deras syn på sig själv och världen och om ny kunskap gett dem verktyg 

att handla på ett nytt sätt, skulle en transformation kunnat ha skett hos eleverna.  

 

Etiskt ställningstagande 

Det var viktigt att inte någon skulle kunna känna sig utpekad eller utlämnad i detta arbete. 

Därför avidentifierades både skolan och eleverna. Elevernas frågeformulär var också 

anonyma för att spårning inte skulle vara möjlig och för att eleverna verkligen skulle 

kunna utrycka sina åsikter och tanker.  

 

Självklart har jag valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska fyra huvudkrav i min 

studie, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och 

nyttjandekravet (codex.se). Det innebär att eleverna informerades om vad jag gjorde och 
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varför. De fick veta att deltagandet i de delar som endast ingick i studien var frivilligt 

(lektionsserien och fokusgrupperna ingick som del i undervisningen) men att de kunde 

välja att inte uppgifter om dem från lektionsserien skulle presenteras mot deras vilja. För 

att säkerställa att ingen i klassen kände sig utpekad anonymiserades både skola, lärare, 

kommun och klass helt. Alla uppgifter som samlades kodades, underlaget användes 

endast i denna studie. (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011). Dessutom följdes även 

rekommendationerna om att erbjuda deltagarna möjlighet att ta del av känsliga avsnitt 

och resultatet innan det presenterades.  
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Resultat 
Nedan sammanställs resultatet utifrån forskningsfrågorna. De mönster som framträdde i 

analysen utgör underlag för resultatet.  

Elevers förhållningssätt till hållbar utveckling 

På en övergripande nivå kunde två skilda förhållningssätt identifieras. Dessa benämns här 

som Handlingsinriktat normativt förhållningssätt och innehållsrelaterat förhållningssätt. 

Handlingsinriktat normativt förhållningssätt 
Utifrån mönsteranalysen fann jag att de flesta av eleverna i denna klass hade ett 

handlingsinriktat normativt förhållningssätt gentemot hållbar utveckling. Eleverna visade 

begränsade kunskaper om hållbar utveckling, men hade ändå en vilja och möjlighet att 

handla och gjorde det utifrån vad de menade var ”rätt”. Detta visade sig främst i frågorna 

om ”klimatförändringarna” och fokusgruppsamtalet. Eleverna kände till aktiviteter eller 

handlingar som kunde minska klimatförändringarna. De skrev bland annat att: Man ska 

inte slänga grejer i naturen, Sopsortering, Man får inte skräpa ner, men folk gör det i 

alla fall. Även mat diskuterades: Det är vegetariskt i skolan för att vi inte ska äta så 

mycket kött och transporter att gå till skolan och att säga till mamma att åka buss. Hon 

gör alltid det. Dessa aktiviteter kopplade de samman med minskad klimatpåverkan. De 

utförde alltså handlingar som de menade var normativt riktiga i gruppen eller samhället, 

utan att för den delen reflektera över varför, exempelvis varför man inte ska slänga grejer 

i naturen, eller varför man ska sopsortera. Det är bra att sopsortera för att det ska vara 

lättare för sopgubbarna att jobba., svarade en elev när jag under en av övningarna 

frågade varför det är bra att sopsortera. Eleven försökte alltså hitta ett logiskt svar på en 

aktivitet som hen utför, utan att egentligen veta varför. Det är ett exempel på att handla 

enligt gällande norm, utan att kanske ha kunskap om vad det beror på att eleven handlar 

så.  

Innehållsrelaterat normativt förhållningssätt 

Det fanns dock någon elev som, utifrån sina kunskaper, hade ett mer innehållsrelaterat 

förhållningssätt gentemot hållbar utveckling. En av dessa elever svarade på frågan om 

vad de trodde att de kunde göra för att motverka klimatförändringarna:  

Om man sorterar ut metallen så kan man återanvända den till andra saker som 

görs av järn. Man kan till exempel göra vindkraftverk. Man ska sortera alla sopor 

som man kan, för att spara på jorden.  

Skillnaden mot de med normativt handlingsinriktat förhållningssätt, som sopsorterade för 

att det är en norm (lag) i kommunen att göra så (alla kommuner har inte sopsortering på 

samma sätt), var förståelsen till varför man gjorde det. Här visade eleven en förståelse för 

syftet med återvinning och återanvändning av material av avfall. 
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Subjektpositioner 
Elevernas förhållningssätt kategoriserades även beroende på hur de positionerade sig i 

diskussioner och övningar. De subjektpositioner som framträdde kategoriserades som 

maktlös, maktfull och ansvarsfull.  

Maktlös subjektposition 

En majoritet av eleverna i klassen intog en maktlös subjektposition. I diskussionerna 

använde de ofta subjekten nån, man, dom, men även ibland jag. Den maktlösa 

subjektpositionen delades in i två kategorier beroende på vilket perspektiv de intog; 

”förminskande” eller ”förskjutande”. Likheten mellan dessa två perspektiv var att de 

intog en position där de ansåg att någon annan var ansvarig för problemen och 

problemlösningen, men skillnaden var anledningen till att de tyckte så.  

I gruppen ”förskjutande” talade eleverna om att man eller nån var ansvarig för problemen 

eller problemlösningen, eller så kunde de peka ut speciella personer eller grupper som var 

ansvariga. De själva kunde dock varken hjälpa till att lösa problemen eller var orsaken till 

att dessa uppstått. En elev med ett förskjutande perspektiv menade att det till exempel var 

regeringen sak att lösa problemen med klimatförändringarna. Eleverna upplevde att 

deras egna möjligheter att påverka miljön var liten. Det är ju dom vuxna som ska jobba 

med sånt! Eller om sopsortering: Man ska sortera sopor. Gör du det?(fråga av lärare) 

Det beror på, men sopgubbarna brukar kunna sortera om man slängt fel.  

Ur perspektivet ”förminskande” talade eleverna om sig själv som obetydliga i 

sammanhanget. Dessa elever använde subjektet ”jag” i större utsträckning, men 

förminskade sin egen betydelse. En elev med maktlös subjektposition som 

kategoriserades som ”förminskande” sa till exempel att Det är ju ingen idé att rösta, det 

spelar ingen roll. Det blir ändå aldrig som jag vill. Alltså eftersom det inte blir som 

eleven vill spelar det ingen roll om hen är med och röstar. En annan elev sa: Men… Det 

spelar ingen roll vad jag gör, tror du verkligen att det spelar någon roll om jag släcker 

lampan? 

När eleverna diskuterade demokrati framträdde deras maktlösa subjektposition i större 

utsträckning. Det var fler elever som intog ett ”förminskande perspektiv” genom att tron 

på deras egen möjlighet att påverka inte var stor eller obefintlig, till och med i 

demokratiska processer i skolan.  

Maktfull subjektposition 

Det fanns elever som istället intog en maktfull subjektposition i fokusgruppsamtalen och 

värderingsövningarna som observerades. De utgick från sig själva, men hade 

inställningen att de inte brydde sig eller att de hade rätt att agera som de gjorde för att de 

kunde göra det. Detta trots att de visste att agerandet var ”fel” utifrån gällande normer. 

Exempel på ett citat från en elev med en maktfull subjektposition: Dom får väl skylla sig 

själva som skaffar så många barn, jag vill då inte ge några pengar till fattiga människor. 



25 

 

Ett annat exempel från fokusgruppsamtalet om ”den öde ön” var en dialog i en av 

grupperna om rättvis fördelning av maten där E1 hade en tydlig maktfull 

subjektpositionerna (jag har tagit bort svordomarna eftersom det var rätt många i denna 

dialog mellan fyra elever):  

 

E1: Öh… me de ä ju självklart… Öhh… Den starkaste måste få mer mat för han ä ju 

typ störst… Han ä ju typ kung ju… Han behöve typ äta frukost, lunch, midda, 

kvällsmat och mellanmål. 

E2: Men tro du att man kan äta så mycke på en öde ö? Maten tar ju slut 

E1: Jo, ja komme äta så i alla fall… Öhhh… ja ä ju typ starkast… så ja bestämmer…ja 

ä kungen… 

E3: Man ska dela lika mycket… Men om nån inte tycker om sin banan får hon ge den 

till nån annan som är hungri… eller spara.(Här förutsattes att det var en ”hon” som 

skulle ge sin banan till en annan som är hungrig) 

E4: Man delar upp konservburkarna… för visst ä de mat i dom?...så alla får… Typ… 

Ehhh… 200 stycken var… Och sen får man en banan per da… Men det är ehh… 

viktigt… ehh... att man lär sig jaga också….  

E1: men om det ä ja som har med mej konservburkarna… varför ska ja ge till nån 

annan? Öhhh…. Dom är ju typ mina och ja bestämmer…. 

E4: Vem tro du vill hjälpa dig blblblbl?(Uppfattade inte det sista som sades)  

E1: men ja är ju den som…typ… bestämmer… så dom måste bygga mitt hus….  

 

Även de som kategoriserades som maktfulla hade ett handlingsinriktat normativt 

förhållhållningssätt när det gällde den ekologiska dimensionen. De kände till aktiviteter 

som kunde bidra till minskad klimatpåverkan och sorterade bland annat sopor och åt 

vegetariskt (i skolan). Däremot verkade dessa elever inte känna något ansvar att handla 

för en hållbar utveckling inom den ekonomiska eller sociala dimensionen eftersom de 

ansåg att de inte hade något ansvar gentemot andra människor.  

Ansvarsfull subjektposition 

Det fanns också några få elever som hade en mer ansvarsfull subjektposition. De hade ett 

vidare förhållningssätt gentemot hållbar utveckling. En elev med ansvarsfull 

subjektposition sa i en av diskussionerna bland annat att Om alla delade lika, skulle det 

vara mer rättvist. Även de elever som hade ett innehållsrelaterat förhållningssätt intog en 

ansvarsfull subjektposition. Utmärkande för denna grupp var även att de hade en högre 

kunskapsnivå i undersökningen om elevernas kunskaper, såg ett större värde i att handla 

för en hållbar utveckling och hade även en högre vilja (motivation) att göra det, än de 

som intog andra subjektspositioner.  Detta främst genom ett ”rättviseperspektiv”. 

Sammanställning av kategoriseringen av eleverna i klassen finns under bilaga 6. 
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Har undervisningen bidragit till transformativt lärande? 
Den andra forskningsfrågan, om lärarnas undervisning bidragit till att eleverna kunde 

uppvisa transformativt lärande, undersöktes med observationer av en värderingsövning 

och en lektion, samt elevenkät två. Resultatet visade att elevernas förhållningssätt hade 

förändrats och att deras subjektpositioner hade förändrats. Detta främst genom att deras 

vilja att handla för en hållbar utveckling hade förstärkts och att de hade utvecklat kunskap 

om ämnet. Betydligt många fler elever intog en mer ansvarsfull subjektposition i 

samtalen. Den sociala dimensionen fick större utrymme i diskussionerna än vad de fått 

tidigare och eleverna använde subjekt som ”vi” och ”jag” i större utsträckning än tidigare. 

Ett exempel på en ansvarsfull subjektposition var en elev som ritat bilden nedan: 

 

Bilden föreställer en miljövänlig buss. Dels drevs bussen av biogas, dels var det en 

minibuss. Anledningen till att bussen var en minibuss var för att det hade varit bättre 

ibland eftersom de stora bussarna är nästan tomma. Det visar på en större förståelse för 

hållbar utveckling och även ett mer innehållsrelaterat förhållningssätt. 

Det var inte någon elev som sköt över ansvaret på någon annan, men eleverna 

diskuterade även de begränsningar de upplevde att de hade att handla för hållbar 

utveckling. En elev sa att jag vill inte åka flygplan till Grekland men min mamma och 

pappa säger att vi måste det. Vi diskuterade vad eleverna faktiskt hade möjlighet att 

påverka? Hade de möjlighet att påverka allt, eller vilka begränsningar fanns? Föräldrarna 

ansågs av många elever vara en begränsning till att handla mer hållbart.  

Eleverna hade många egna förslag på vad de själva faktiskt kunde påverka. De fick 

tillsammans ge förslag på aktiviteter och handlingar som de själva göra för att bidra till 

en hållbar utveckling och det resulterade i 22 förslag (se bilaga 7 för hela 

sammanställningen). Dessa förslag sammanställdes och därefter fick eleverna kryssa i de 

handlingar de kunde tänka sig att faktiskt göra.  Givetvis gick det inom ramen för denna 

studie att undersöka om de verkligen gjorde så. 

Av dessa handlingar var flest elever villiga att: 

 Äta upp maten på tallriken – alltså inte slänga mat (13 stycken) 
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 Åka buss eller cykla (13 stycken) 

 Vara snälla mot varandra (10 stycken) 

 Återvinna material (8 stycken) 

 Ge pengarna från vårmarknaden till välgörenhet (7 stycken) 

Det var endast en elev som inte ville göra någonting för en hållbar utveckling, även om 

hen tyckte att hen hade möjlighet att göra det. En elev deltog inte i övningen.  

Många av eleverna hade, utifrån subjektpositioneringen, ändrat synsätt och 

förhållningssätt, men detta gällde inte de som redan tidigt i studien intog en maktfull 

subjektposition. Det var fortfarande samma elever (en deltog inte i den sista övningen) 

som uttryckte denna subjektposition. Eleverna som intog en maktfull subjektposition 

märktes även i övningen om det hållbara närsamhället eftersom de inte tyckte det var 

viktigt med ett hållbart närsamhälle och gärna ville bestämma vad samhället skulle 

innehålla. En av eleverna hade ett svar på frågan om det verkligen inte fanns något hen 

kunde göra för att bidra till en hållbar utveckling: jag kan ju i alla fall skita i kommunen 

så får bussarna biogas. Hen illustrerade det med bilden nedan:  
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Diskussion 
Inledningsvis kommer metodvalet att diskuteras och därefter resultatet. Jag kommer 

avsluta med vilka implikationer jag tar med mig till min egen framtid som lärare och ge 

förslag till fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 
Jag insåg ganska snart att vissa metodval som gjorts i början av studien behövde 

revideras. Underlaget hade annars blivit för omfattande och därmed svåranalyserat. 

Många av de inspelningar som egentligen skulle transkriberas ord för ord, fick kortas ner 

och dessa fick kompletteras med minnesanteckningarna från övningarna. Anledningen 

var att eleverna pratade i munnen på varandra och det var mycket ”What´s up, bitch?”, 

”Fetto”, ”Yo, mama!” och svordomar.  Dessa ord tog jag bort och jag skrev blblbl när jag 

inte hörde vad de sa. Om jag hade gjort om arbetet hade jag försökt få tillstånd att filma. 

Främst för att det var så svårt att transkribera inspelningarna ordagrant när det 

psykosociala arbetsklimatet i klassrummet var så oroligt. Fokusgruppsamtalen fungerade 

bättre och det hade varit bättre ur ett helhetsperspektiv att ha fler sådana. Dels var det 

lättare att studera innehållet i diskussionerna (Wibeck, 2010), dels kunde jag fokusera på 

speciella frågeställningar (Tursinovic, 2002) som gjorde det lättare att göra 

mönsteranalyser (Aarseth, Pedersen, Reiten & Rörvik, u.å.) 

Det var svårt för eleverna att svara ”vad de trodde” i enkät nummer ett. Det märktes att 

eleverna kände sig obekväma med att ”gissa” när de inte visste vilket det förväntade 

svaret var, vilket bekräftar det Hedefalk (2014) skriver om att eleverna försöker ge rätt 

svar på en fråga, till exempel utifrån gällande norm. Dessutom visade det sig att det 

Eljertsson (2007) skriver om nackdelar med enkäter, att eleverna kanske har mer att 

uttrycka verbalt än skriftligt verkade stämma. Därför tilläts eleverna besvara enkät två 

muntligt om de hellre ville det, men då kunde de inte vara anonyma. 

I den avslutande enkäten visade eleverna i större utsträckning att de var villiga att utföra 

handlingar för en hållbar utveckling utifrån deras egna möjligheter och förutsättningar. 

Huruvida det verkligen stämde eller om eleverna svarade som de ”trodde” jag ville att de 

skulle svara (Hedefalk, 2014), det vill säga att ge ett ”rätt” eller ”bra” svar, är svårt att 

avgöra. Därför valde jag att bygga stora delar av min analys på resultaten från 

observationerna av den sista värderingsövningen och lektionen om det hållbara 

närsamhället. Där var det svårare att anpassa svaren eftersom eleverna inte visste vilket 

det förväntade svaret var.  

Validiteten, det vill säga studiens trovärdighet, och reliabilitet, det vill säga 

tillförlitligheten, blev mer noggrann genom att det var många olika sorter av 

datainsamlingsmetoder som gjordes för att undersöka elevernas förhållningssätt. Det 

bidrog även till att jag, som observatör, fick många olika moment att hantera då jag skulle 

genomföra studien. De elever som kanske inte visade ”sitt rätta jag” i någon övning, 
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kunde studeras i många olika sammanhang. Det är dock min tolkning av verkligheten 

som gör i studien och därför kan validiteten bero på mig som undersökare och de 

tolkningar jag har gjort utifrån min egen förförståelse. 

Att göra mönsteranalyserna trodde jag först skulle bli betydligt svårare, men eftersom jag 

utgick ifrån de subjektpositioner eleverna intog i diskussionerna, framträdde mönstren 

tydligt. Dock var det svårt att inte ha förutfattade meningar om elevernas förhållningssätt, 

eller att inte vara normativ i bedömningen utifrån resultatet. Analysfrågorna var till stor 

hjälp och jag försökte att hålla mig till dem, även om det hände att någon elev ibland föll 

utanför ramen.  

Resultatdiskussion 
Genom att undersöka klassens faktiska kunskaper kunde det konstateras att eleverna i 

klassen inte kände till begreppet hållbar utveckling i någon större utsträckning. Detta 

trots att Lgr11 började tillämpas när de gick i andra klass och att hållbar utveckling 

omnämns 33 gånger i den, vilket borde tyda på att det är viktigt. Det stämmer väl in med 

Naturskyddsföreningens (2014) slutsats att många skolor brister i arbetet med hållbar 

utveckling, även om Corte de (2013) skrev att det kunde behandlas i de olika 

ämneskurserna. Nu kan det förvisso vara så att ”hållbar utveckling” behandlas senare i 

skolorna, på denna skola i slutet av år 6, men att eleverna inte alls kände till begreppet 

hållbar utveckling var en bekräftelse på Björneloos (2007) studie om att begreppet inte 

diskuterades ofta i skolan, i alla fall inte i denna klass.  

Däremot visade fokusgruppsamtalen och observationerna att de flesta elever hade ett 

förhållningssätt mot själva innehållet i hållbar utveckling och att de hade ett 

förhållningssätt gentemot innehållet till alla dimensioner av hållbar utveckling. Deras 

förhållningssätt var i stor utsträckning normativt handlingsinriktat vilket innebar att 

resultatet i stora drag speglade den gällande normen i klassen och i samhället. Det var 

viktigt att sopsortera, äta vegetariskt en gång i veckan, åka kollektivt med mera, men det 

framkom inte varför det var viktigt, även om de hade idéer eller förslag på varför det var 

viktigt. En anledning till elevernas förhållningssätt är normativt handlingsinriktat kan 

vara det som Jonssons (2007) avhandling visade, att även lärarna i större utsträckning 

hade ett mer normativt handlingsinriktat förhållningssätt mot hållbar utveckling.  

Studien bekräftar alltså den forskning som finns inom området, att normer får elever att 

handla på ett visst sätt, att begreppsförståelsen, alltså förståelsen för begreppet ”Hållbar 

utveckling”, inte är stor och att hållbar utveckling inte ingår i större utsträckning i skolan, 

i alla fall inte i yngre år. Att studera elevernas förhållningssätt utifrån deras 

subjektpositioner och koppla det till deras handlingar för hållbar utveckling var dock ett 

nytt sätt att arbeta på i klassrummet och kanske något som det är värt att arbeta vidare på. 

Genom mönsteranalyserna och identifieringen av subjektpositionerna i 

samtalsövningarna kunde ett visst handlingsmönster ursköljas. De flesta eleverna 
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uttryckte en maktlös subjektposition och kände sig maktlösa i förhållandet till de mer 

abstrakta ställningstagandena inom de olika dimensionerna för hållbar utveckling. 

Dessutom var eleverna i denna klass osäkra på sig själv, sin roll och på att de verkligen 

kunde vara med och påverka och bidra: spelar det någon roll om jag släcker lampan? 

Detta är tvärtemot vad Breitings m.fl. (1999) undersökning visade. Deras studie visar 

istället att många elever uppfattar att de vuxna tycker de är för unga för att kunna göra 

något, men att eleverna ändå vill handla. (Breiting m.fl. 1999). Det var dock lite 

motsägelsefullt i denna studie. Eleverna utförde handlingar enligt gällande norm, men 

trodde inte själva att de bidrog eller kunde påverka i någon större utsträckning för en 

hållbar utveckling.  

Många av elevernas förhållningssätt hade, utifrån resultatet, förändrats och eleverna hade 

flera förslag på vad de själva skulle kunna göra för en hållbar utveckling. Det fanns en 

tydlig förskjutning i mönsteranalyserna (Aarseth, Pedersen, Reiten & Rörvik, u.å.) som 

visade det. Eleverna fick, genom de olika klassrumsmetoderna, en vidgad kunskap om 

vad hållbar utveckling var för något, lärarna arbetade ämnesövergripande och eleverna 

involverades i lärandet på många olika sätt. Det var tydligt att många av eleverna hade 

gjort ”tankevändor” (Strandberg, 2006), främst genom förskjutningen av 

subjektpositionen från en maktlös till en ansvarsfull subjektposition. Däremot huruvida 

lärandet förändade den lärandes identitet, som Illeris (2015) beskriver som transformativt 

lärande, gick dock inte med denna korta studie att svara på, eftersom den långsiktiga 

förändringen av eleverna, som Mezirow (1978) skrev är viktigt för transformativt 

lärande, inte gick att utvärdera inom ramen för denna studie.  

 

Det fanns även de elever som behöll sin subjektposition under hela studien, främst de 

med maktfull subjektposition. Jag förväntade mig att de genom mer kunskap skulle ändra 

inställning i diskussionen, eller i alla fall använda sin ”makt” till att handla enligt 

gällande norm inom alla dimensioner av hållbar utveckling, inte bara inom den 

ekologiska. Min tanke var att de skulle agera som ”Bamse”, är man stark måste man vara 

snäll. Deras inställning gentemot andra människor förändrades dock inte alls under 

studiens gång. Exempel på citat som visar på det är. Man får skylla sig själv om man 

skaffar många barn. Av den anledningen kan slutsatsen att även om en majoritet av 

eleverna i klassen gjort ”tankevändor”, hade inte alla gjort det och det var främst elever 

med maktfull subjektsposition som inte förändrat förhållningssättet, dras. Alltså hade 

lärarna inte lyckats fullt ut med undervisningen. Frågan är hur lärare når och engagerar 

även elever med en maktfull subjektposition?  

 

Skolan ska ge eleverna möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor (Skolverket, 2011). 

Det står dock inte hur skolan ska arbeta eller hur jag som lärare ska göra. Om det inte 

räcker med information, möjlighet till självreflektion, källgranskning, olika 



31 

 

arbetsmetoder och identifiering av möjligheter, hur ska jag då arbeta? Det är förmodligen 

det som kommer bli min eller vår stora utmaning, inte bara inom hållbar utveckling, utan 

inom allt lärande. Vad ska vi arbeta med i skolan, när eleverna har sina mobiltelefoner 

nära till hands och dessa innehåller miniräknare, Google och alla möjliga hjälpmedel. Det 

är som Palmberg, Jonsson, Jaronen, Yli-Panula, (2016) skrev i sin avhandling, är det 

viktigt att lära sig om ekologi när det finns Google?  

Implikationer för min egen framtid som lärare 
Det är stor fokus på kunskap och kunskapskraven i Lgr11, men eftersom jag anser att 

handlingskompetensen är viktigast för en hållbar utveckling utgör kunskapen endast en 

del, av tre kompetenser som Wickenberg, 1999 beskriver. Det är viktigt att arbeta med 

normkritiska analyser i klassrummet, dels för eleverna själva och dels för mig som lärare. 

Arbetet med att lära eleverna självreflektion, bland annat genom värderingsövningar, tror 

jag, kommer bli viktigare i framtiden. Många av eleverna i denna studie var inte alls bra 

på att diskutera, argumentera (strukturerat och hålla sig till ämnet) och ta ställning, trots 

att de annars var bra på att prata och avbryta varandra. Att arbeta med övningar som ger 

eleverna förutsättningar för argumentation och diskussion känns därför viktigt. Givetvis 

måste jag uppmärksamma elever som inte deltar i dessa diskussioner och inkludera även 

dem. Fokusgruppsamtal eller gruppdiskussioner kan vara ett sätt att låta fler komma till 

tals.  

Jag har fått ta del av olika klassrumsmetoder för att se hur man kan komma åt en stor del 

av elevgruppen. Trots detta nådde lärarna inte alla elever. Nyttan med denna studie, för 

mig personligen, kommer vara att jobba vidare med metoder som når alla elever. Detta 

genom att använda fler metoder och angreppsätt att bearbeta lärandeobjekten. Jag har, 

utifrån mina observationer, främst genom mitt fokus på subjektpositionerna, lärt mig att 

identifiera elever på ett nytt sätt. Det kommer jag ha stor nytta av när det handlar om att 

skapa förutsättningar för att utveckla handlingskompetensen hos eleverna. Det jag dock 

inte lärt mig är hur jag når vissa av eleverna och det kommer jag jobba vidare med.  

Avslutningsvis tar jag med mig att det spelar liten roll vad jag vet, om jag saknar viljan 

att handla, om jag inte finner något värde i det eller om jag inte ser min egen möjlighet 

till handling. Jag kommer inte handla bara för att jag vet att det är rätt. Därför kommer 

jag försöka arbeta med att ge eleverna möjliget att uppmärksamma sina egna förmågor, 

att visa vilket värde de faktiskt har och att motivera dem i alla uppgifter de jobbar med i 

skolan. Det är inte bara i handling för hållbar utveckling som dessa parametrar är viktigt. 

Undersökningar har ju visat att elever har svårt att sätta in ämnen i andra sammanhang än 

inom den kursen de just arbetar med (Björneloo 2004). Därför blir det viktigt att lära 

eleverna att använda sin kunskap där den är relevant, att tillämpa den, för annars blir 

kunskapen betydelselös.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att jämföra detta resultat med andra skolor och klasser. Hur 

skulle resultatet bli då? En annan sak som hade varit intressant var om det gick att 

vidareutveckla undersökningen och se om det fanns samband mellan elevernas sociala 

bakgrund och deras förhållningssätt. Den jämförelsen gjordes inte i detta examensarbete, 

men det fanns tydliga skillnader i både förhållningssätt och subjektposition som hade 

skulle kunna härledas till elevernas sociala situation hemma eftersom det var tydligt att 

elevernas förhållningssätt så tydligt formades i hemmet.  

Jag anser att framgången i detta projekt varit att lärarna arbetet tvärvetenskapligt. Men 

hur hade det varit om det endast var i NO som eleverna arbetade hållbar utveckling? 

Hade eleverna då fått en lika bred kunskap om hållbar utveckling eller hade den 

begränsats till endast det som behandlas i NO? Hade eleverna kunnat koppla samman 

hållbar utveckling om de behandlades till exempel på våren i NO och hösten i SO? Hade 

de förstått att det var samma lärandeobjekt? 
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Bilaga 1 Elevenkät 
Frågor kring ”Hållbar utveckling” 

 

1. Känner du till begreppet ”Hållbar utveckling”?   Ja 

 Nej 

(ringa in alternativ) 

       1.a. Om du känner till begreppet ”Hållbar utveckling”, berätta lite om vad du vet! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

     1.b. Om du inte känner till begreppet “Hållbar utveckling”, berätta vad du tror begreppet kan 

betyda.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Man brukar definiera ”Hållbar utveckling på följande sätt: ’’Utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov’’, vad tror du man menar med det? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. I media pratar man om Klimatförändringar – vad betyder ”klimatförändringar”? Om du 

inte vet – försök klura ut vad det kan betyda utifrån de två orden som är sammansatta 

”klimat” och ”förändring”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Tror du det finns något du kan göra för att motverka “Klimatförändringarna”?  
Ja  Nej 
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      4.a. Om du tror det finns något du kan göra för att motverka ”Klimatförändringarna” – ge 

gärna något/några exempel på det. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.b. Om du inte tror att du kan påverka klimatförändringarna, ge exempel på varför du inte 

tror att det är möjligt. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5. Välj två av orden nedan och koppla ihop dessa med med varandra. Hur hänger 
de ihop med varandra? Försök hitta på något, för allt hänger ihop.  

Ett exempel: Lampa och äppelträd: ex 1. Båda behöver energi. Ex 2. Båda har 
vidareutvecklats från en grundform till flera olika sorter och varianter efter olika 
behov  

 

Nötkött    Ökenspridning 

Mobiltelefon    Etiopien 

Regnskog    Snö 

Antarktis    Lammfärs 

Fotosyntesen    Vatten 

Mod     Titanic  

Bensin    Rost 
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Bilaga 2 Den öde ön 
 

Du och fyra kompisar (En snickare, en läkare, en lärare, en jägare och en 

kock – dela upp er i er grupp) har störtat med ett plan och hamnat på en 

öde ö. Ni vet inte om eller när ni blir räddade. På planet finns 1000 

konservburkar som kocken tog med sig, tyg som läraren tog med sig, frön 

från jägaren och byggverktyg som snickaren hade med sig (hammare och 

såg). På ön finns även ett bananträd som producerar 5 bananer per dag. Nu 

är det upp till er att bestämma hur livet på ön ska fungera.  

Frågor att fundera kring: 

 Vad är viktigast att ordna först? Vad kommer sen? Vad är minst 

viktigt? 

 Vem bestämmer på ön? Varför?  

 Vem äger maten? Hur ska man göra när maten tar slut? 

 Vem äger marken och varför? 

 Ska det finnas skolor? Varför? 

 Måste alla arbeta? Ska alla arbeta lika mycket? Vem är viktigast, eller 

är alla lika viktiga? 

 Ska det finnas några speciella regler? Vad händer om man inte följer 

dem? 
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Bilaga 3 Värderingsövning 
 

Det bästa sättet att hantera klimatförändringarna är:  

 Att FN:s säkerhetsråd bestämmer hur alla länder ska minska sina utsläpp  

 Att människor minskar sin konsumtion  

 Att vi satsar mer pengar och resurser på att ta fram mer klimatsmart teknik.  

 Eget alternativ.   

De som har störst ansvar för klimatförändringarna är…  

 Människor i de rikare länderna (I-länderna) 

 Stora företag 

 USA och Kina  

 Eget alternativ. 

Det bästa jag själv kan göra för att minska klimatförändringarna är… 

 Inte köpa det jag inte behöver  

 Att delta i kampanjer som uppmärksammar klimatfrågorna 

 Att skaffa mig mer kunskap och läsa på om klimatförändringarna 

 Eget alternativ 

I en demokrati har alla lika mycket makt…  

 Håller med 

 Håller delvis med 

 Håller inte alls med 

 Eget alternativ 

Vems ansvar är det att hjälpa de som lever i fattigdom? 

 De fattiga själva 

 De rika länderna 

 Landets regering 

 Eget alternativ 
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Bilaga 4 Den magiska tvättmaskinen 
 

Innan filmen: 

Fundera – vad tycker ni är den bästa tekniska uppfinningen som gjorts? Varför är den det? 

Vad, tror ni era mor- och farföräldrar (mormor, farmor), tycker är den bästa tekniska 

uppfinningen? Varför tro ni det? 

Vad hade du kunnat göra för 2 dollar/dag (ungefär 14 kronor)? 

Efter filmen: 

Vad tror du skillnaden i livsstil beror på? 

Räcker energin till en tvättmaskin till alla? Hur funderar du? 

Vem bestämmer vem som ska få en tvättmaskin? 

Hur skulle det bli om vi delade energin lika? 

Vad tror du Hans menade med att hans mamma fick böcker från tvättmaskinen? Inte bara 

skönlitteratur, utan även studieböcker.  
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Bilaga 5 Analysfrågor 
 

Hur agerar eleverna under observationerna? 

Vad svarar de på frågorna? 

Vilka värderingar är framtränaden? 

Finns det någon särskild röst som är framtränaden i diskussionerna?  

Hur positionerar sig eleverna i diskussionerna 

- Vilka subjekt används? 

- Vem är ”ansvarig” 

- Vilket ansvar har eleven själv? 

Vilka möjligheter anser eleverna att de har att handla? 

Hur handlar de? Finns viljan att handla? 

Vilka dimensioner av hållbar utveckling är framträdande? 

- I diskussionerna? I bilderna?  

- Vad sätter eleverna in i hållbar utveckling 

- Hur lever man hållbart? 

- Vad är ett hållbart närsamhälle? 

Vilken kunskap har eleverna om hållbar utveckling? 

- Hur handlar eleverna utifrån sin kunskap? 
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Bilaga 6 Kategorisering av elevernas förhållningssätt  
 

                                               Kunskap 

 

                       Vilja/Värde                                                                       Möjlighet 

 

Handlingsinriktat normativt förhållningssätt Innehållsrelaterat förhållningssätt 

   Subjektposition 

Maktlös   Maktfull                  Ansvarsfull 

”Man”, ”Nån”, ”Jag”  ”Jag”                 ”Jag” & ”Vi” 
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Bilaga 7 Aktiviteter för hållbar utveckling 
 

Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet 

Kläder till 

återvinning/återanvändning 

Prata med varandra 

Se varandra 

Ge till välgörenhet 

Hjälp varandra 

Adda varandra på sociala 

medier 

Leta efter andra med 

gemensamma 

intressen/hobbyn 

Var snälla mot varandra 

Utbildning 

Duscha istället för badkar 

(tror den hamnade här för 

att vi har tillräckligt med 

vatten här) 

Konsumtion: - tänk efter 

om du behöver det innan 

du handlar 

Återvinn/blocket 

Spara istället för att låna. 

Ge/Hjälp via röda korset, 

myrorna eller andra ideella 

organisationer 

Utbildning 

Matrester – släng inte mat, 

ta lite åt gången 

Släck och stäng det du inte 

använder 

Åk buss eller cykla när du 

ska någonstans – undvik bil 

Drick kranvatten 

Ät mer vegetariskt och 

klaga inte på skolmaten 

Ät ekologiskt eller 

närproducerat 

Återvinn material 

(metaller, papper, kartong, 

glas och plast).  

 

 


