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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur samtal med utgångspunkt i fotografier, 

kan hjälpa elever i de lägre årskurserna att utveckla sin förmåga att argumentera  i frågor rörande 

klimatförändringar. De frågeställningar som låg till grund för studien var följande: Vilka 

möjligheter till lärande erbjöds i samtalsinteraktionen mellan bild, lärare och elev? Hur 

utvecklades elevernas sätt att argumentera under samtalsserien? Samt hur kan läraren stödja 

eleverna för att utveckla deras förmåga att argumentera? Hela studien grundade sig på de 

argumentativa diskussioner som iscensattes med utgångspunkt i fyra skilda samlingar av 

fotografier. Resultatet visade att fotografierna erbjöd möjligheter till lärande genom att 

synliggöra likheter och skillnader, ge berördhet samt möjlighet till att ifrågasätta tidigare 

förgivettagna uppfattningar rörande klimatfrågor. Vidare visade resultatet en tydlig utveckling av 

elevernas argumentation från att i första skedet endast framföra påståenden av värderande eller 

konstaterande karaktär till att utvecklas till ett fulländat argument genom att framföra belägg för 

sitt påstående. Resultatet visade även att läraren hade en avgörande roll för att stödja eleverna i 

sin argumentation genom att vidga bildens budskap, ställa frågor av utvecklande eller 

kontrasterande karaktär samt att tillföra ny kunskap vid behov.  

 

Nyckelord: Argumentation, Bilder i undervisningen, Hållbar utveckling, Klimat, Grundskolans 

tidigare år 

 

 

  



 
 

Förord 
 

Det råder ingen tvekan om att detta examensarbete har varit väldigt lärorikt och spännande. 

Vägen mot att slutföra arbetet har dock stundvis varit tämligen turbulent. Men med de personer 

runt omrking mig, som har trott på mig och stöttat mig, har jag nu lyckats slutföra arbetet. Jag 

vill börja med att rikta ett enormt tack till min handledare Gunnar Jonsson, som i tid och otid har 

svarat på mina oändliga frågor och som ständigt har gett mig värdefull feedback.  Jag vill även 

rikta ett stort tack till min studiekamrat Louise som funnits där och peppat mig när min ork har 

dalat och mitt fokus legat på livet runt omkring. Vidare är jag oerhört tacksam till de elever som 

ställt upp i min studie. Det är ni som gjort denna studie möjlig. Jag vill även rikta ett stort tack 

till min kära familj som står ut i alla mina med- och motgångar och  som har sett till att valet att 

ge upp aldrig har varit ett alternativ. Detta examensarbete har arbetats fram under en kämpig 

period av livet. Men med arbetet slutfört har jag bevisat att man klarar så oerhört mycket mer än 

man tror; bara man går in för att klara det. Nu är det dags att vända blad, lämna studietiden 

bakom mig och titulera mig som lärare. Som jag har längtat efter denna stund! 

 

Therese Persson  

Juni, 2019  
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1. Inledning  
Klimatförändringarna är en av dagens största hot mot både människor och djurs överlevnad. 

Barn och ungdomar möts av en ständig ström av beskrivningar om att jordens klimat förstörs allt 

mer av mänskligheten. Termer som klimatångest, klimatdepp och klimatskam ligger i tiden. 

Många unga mår psykiskt dåligt och känner oro för klimatet och känslor som hopplöshet, 

pessimism och hjälplöshet är vanliga (Ojala, 2012). Nuläget i världen beskrivs som att världens 

välstånd har ökat och fattigdom har minskat, medan klimat och naturförstörelse är ett allt större 

problem idag (WWF, 2018; UNDP, 2018). Idag lägger vi stort hopp i att forma vår 

nästkommande generation till att bli ansvarstagande individer som agerar med respekt och 

omsorg för varandra och vår natur. Detta blir i förlängningen främst ett uppdrag för skolan.  

 

Idén till denna studie växte fram genom ett samtal med en elev som beskrev hens känslor av att 

känna ångest över klimatet utan att själv kunna göra något åt det. Dock ska eleverna få “tillgång 

till kvalitativ utbildning som lär ut värderingar, beteende och livsstilar som krävs för att ställa 

om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar” 

(Svenska Unescorådet, u.å.). Eftersom våra unga medborgare upplever mycket oroskänslor över 

klimatet samt att de är samhällets framtid är det speciellt viktig att inkludera dem i debatten om 

klimatproblemen (Ojala, 2012). Mostowfi, Mamaghani & Kohrramar (2016) beskriver att 

planetens framtid hänger på dagens unga. Ifall de inte bryr sig om klimatet som unga, kommer 

de ej heller att bry sig som vuxna. Med andra ord är det vår uppgift som lärare att kunna hjälpa 

denna elev, som uttryckte sin oro, att utveckla den förståelse och handlingskompetens som krävs 

för att kunna agera i enlighet med sin oro. 

 

Dagens undervisning för hållbar utveckling lyckas många gånger inte beröra eleverna 

känslomässigt. Fokus ligger mestadels på faktakunskaper och detta menar Pettersson (2014) inte 

är tillräckligt för att utveckla den handlingskompetens som behövs hos varje enskild individ. 

Denna studie är ett försök till att bidra med kunskap om hur vi kan förena det kognitiva med det 

emotionella samt utveckla elevernas argumentation genom att observera iscensatta 

lärandetillfällen som präglats av argumentativa diskussioner med fotografier som stöd.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet  är att utveckla kunskap om hur argumentativa samtal med utgångspunkt i fotografier, kan 

hjälpa elever i de lägre årskurserna att utveckla sin förmåga att argumentera  i frågor rörande 

klimatförändringar. 

 

1. Vilka möjligheter till lärande erbjuds i samtalsinteraktionerna mellan bild, lärare och 

elev? 

2. Vilken karaktär har elevernas sätt att argumentera och hur utvecklas den?  

3. Hur kan läraren stödja eleverna i samtalen för att utveckla elevens förmåga att 

argumentera? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning och annan litteratur att synliggöras. Inledningsvis 

definieras begreppet hållbar utveckling följt av förankring i skolans styrdokument. Därefter 

synliggörs aspekter av undervisning som är betydelsefulla rörande lärande för hållbar utveckling. 

Barns föreställningar om klimatförändringar kommer att synliggöras. Därefter kommer avsnittet 

behandla vad ett samtal kan kännetecknas av samt bidra med begreppsförklaringar som är till 

relevans för denna studie. Sedan följer ett avsnitt om elevers argumentation och bildens 

betydelse för lärande. I det avslutande avsnittet kommer den pedagogiska relationen mellan 

lärare, elev och innehåll att beskrivas. 

3.1 Vad innebär hållbar utveckling?  

Hållbar utveckling är ett begrepp som är tämligen aktuellt i dagens samhällsdebatt. Begreppet är  

även mångtydigt. Genom åren har flertalet förklaringsmodeller introducerats och begreppet har 

blivit kritiserat för att vara så omfattande att det kan betyda i princip vad som helst (Björneloo, 

2011).  Den mest frekvent använda definitionen av begreppet hållbar utveckling fördes fram av 

Världskommissionen för miljö- och utveckling (WCED, 1987) i rapporten “our common future”, 

även kallad ”Brundtlandsrapporten”. I Brundtlandsrapporten definieras hållbar utveckling 

såsom: “development which meets the needs of the present, without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, s. 43). Almers (2009) har förenklat 

denna definition och menar att målet med hållbar utveckling innebär “ett hyggligt liv för alla, här 

och där, nu och sedan” (s. 21). Lundberg (2003) lyfter dock fram kritik mot dessa generella 

definitioner och menar att dess vaghet resulterar i att innebörden blir urvattnad och människor 

kan använda hållbar utveckling på ett sätt som passar sitt eget syfte i och med dess oprecisa 

definition. Begreppet är komplext och framförallt två frågor måste besvaras: Vad ska vara 

hållbart och vad ska utvecklas? (Lundberg, 2003; Jonsson, 2008; Dobson, 1998). Lundberg 

(2003) tolkar Världskomminsionens definition som att det ska råda ett helhetsperspektiv på vår 

tid och kommande generationers tid; att se bortom här och nu. Det har även förts fram kritik mot 

termen miljöundervisning som menar att: 

 
“miljöundervisning är tvetydig eftersom den döljer sitt verkliga innehåll. Det handlar inte om att 
undervisa om den naturliga miljön, utan om att undervisa om förhållandet mellan människan och 

miljön. Kärnan i detta förhållande utmanar skillnaden mellan fakta (naturvetenskap) och 

värderingar (samhällsvetenskap)” (Bosselmann, 2001, s. 1, min översättning).  

 

Att visa hänsyn för kommande generationer kopplas till den etiska kärnan av hållbar utveckling 

(Lundberg, 2003). Det finns två väsentliga frågor när det gäller just den etiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Den ena handlar om generationsrättvisa; rättvisan mellan nord och syd 

respektive mellan rik och fattig inom samma generation, men även rättvisan mellan olika 

generationer. Den andra frågan handlar om relationen mellan människa och natur och hur denna 

relation går att se utifrån skilda synsätt. Vi kan bland annat se naturen som något vi utnyttjar för 

våra syften (teknokratisk riktning) där vi sätter människans skapande i centrum. Vi kan, å andra 

sidan, utgå från en ekocentrisk riktning där naturen blir ett värde i sig och människan en del av 

den. Människor  ska därigenom anpassa sig efter naturen snarare än tvärtom (Bosselmann, 

2001).  

 



4 
 

Mortari (1997) har genom att studera barns bildskapande synliggjort elevernas tidigare 

erfarenheter och tankar om naturen. I dessa bilder kunde tydliga inslag av växt- och djurliv 

identifieras, medan förståelsen för mänsklighetens relation till naturen visade sig vara tämligen 

oklar. Alla människor har en medfödd relation till naturen i och med ens behov av mat, luft och 

vatten. Det är genom en socialisationsprocess som säger att vi ska göra oss oberoende av 

naturen, som vår separation till naturen ökar (Wilson, 1996). Vidare kan även denna separation 

mellan människa och natur förklaras genom rådande livsstil. Barn idag ägnar allt mer tid åt 

inomhusaktiviteter såsom dator, TV och dylikt. Detta leder till att “young children are growing 

up more familiar with wireless Blackberries than wild blackberries” (Prince, 2010, s.426). Denna 

avsaknad av relation med naturen påverkar inte bara på individnivå, utan detta har stora effekter 

även på samhällsnivå genom exempelvis vår överkonsumtion av jordens resurser (ibid.).  

 

3.1.1 Styrdokumenten och hållbar utveckling  

I den inledande texten i skolans styrdokument står det att skolans uppdrag är att främja elevernas 

respekt för den gemensamma miljön (Skolverket, 2018). Skolan ska bland annat präglas av ett 

miljöperspektiv,  där eleverna ska ges möjlighet att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

globala miljöfrågor. Eleverna ska få förståelse för hur samhället i stort och hur de på individnivå 

kan påverka för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2018).  

 

I ämnesplanen för de naturorienterade ämnena uttrycks det att eleverna ska ges möjlighet till att 

kunna hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer i frågor rörande hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet (Skolverket, 2018). Undervisningen ska syfta till att ge eleverna de 

kunskaper som krävs för att delta i samhällsdebatten. De ska även kunna göra personliga 

ställningstaganden i frågor kopplat till både privat-, yrkes- och samhällsliv. Idag är de 

naturorienterade ämnena tvärvetenskapliga till sin karaktär, där många områden såsom hälsa, 

energi, hållbar utveckling etc. möter samhällsvetenskapen (Skolverket, 2016a). Det blir därmed 

relevant att även lyfta fram hur hållbar utveckling uttrycks i ämnesplanerna för de 

samhällsvetenskapliga ämnena.  

 

I ämnesplanen för geografi står det i syftestexten att ”förutsättningarna för liv på jorden är unika, 

föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar 

utveckling blir möjlig” (Skolverket, 2018, s. 196). Viktiga aspekter att beröra inom ramen för 

geografi är varför intressekonflikter om naturresurser uppstår samt träna eleverna i att värdera 

olika lösningar som rör miljö- och utvecklingsfrågor. Även ämnesplanen för samhällskunskap 

lyfter hållbar utveckling som ett centralt område. Där beskrivs samhällskunskapens mål som att 

utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor som både berör sociala, ekonomiska, miljömässiga, 

rättsliga, mediala och politiska aspekter. Det centrala innehållet för årskurs 1-3 är formulerat på 

samma sätt för geografi och samhällskunskap (Skolverket, 2018). Även där lyfts hållbar 

utveckling på ett tydligt sätt genom att ta upp att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

att arbeta med miljöfrågor utifrån elevernas vardag samt att undervisningen ska berör aktuella 

samhällsfrågor.  
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3.2 Lärande för hållbar utveckling  

Undervisning för hållbar utveckling är ett perspektiv som ska genomsyra hela 

utbildningssystemet och där de olika dimensionerna av hållbarhet ska bilda en enhet (SOU 

2004:104). De tre dimensionerna av hållbar utveckling innefattar social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Detta samstämmer med Bosselmann (2001) som menar att hållbar 

utveckling handlar både om naturvetenskapliga faktakunskaper och samhällsvetenskapliga 

värderingar. Dessa är inte möjliga att isolera från varandra. Exempelvis den ekologiska 

hållbarheten handlar om att värna om ekosystemens återhämtning eftersom det i sin tur är en 

förutsättning för ekonomisk utveckling och social välfärd. Likaså leder sociala förbättringar 

såsom fred och utbildning till ekonomisk utveckling.  

 

Lärande för en hållbar samhällsutveckling går att spåra långt bak i utbildningens historia och 

under senare år har utbildningen gått från en tämligen snäv miljöundervisning med fokus på 

faktakunskaper till att alltmer beröra komplexa frågor om samhällsutvecklingen. Flertalet 

forskare menar dock att den tidigare idén om att fakta och information är tillräckligt för att ändra 

människors beteende inte ger önskat resultat (Björneloo, 2004; Öhman, 2009). Undervisningen 

för hållbar utveckling ses till största del som ett ämne inom det naturvetenskapliga området. 

Problemet är dock att begreppet är så brett och sträcker sig över både ekologiska, sociala och 

ekonomiska aspekter. Det krävs ett helhetstänkande om komplexa frågor och Björneloo (2004) 

lyfter fram problematiken med att utbildningssystemet är separerat i skilda ämnesdiscipliner. 

Detta resulterar i lösryckta kunskaper inom varje ämne istället för en helhetsförståelse om hur 

allt hänger samman.  

 

I Björneloos (2004) studie diskuteras vad vi som medborgare behöver lära oss för att förstå vad 

en hållbar samhällsutveckling innebär samt vilka mönster som framträder gällande undervisning 

för hållbar utveckling. Hon ställer sig fundersam till vad eleverna egentligen ska lära sig att 

förändra; föräldrarnas sätt att leva eller det omgivande samhällets beteende? Vi bygger till stor 

del upp vår världsbild genom den bild som media framställer av världen. I media  möts vi ofta av 

en deprimerande bild av samhällsutvecklingen såsom fattigdom, krig, naturkatastrofer och mer 

sällan av hoppfullhet. Problemet med detta är att vi riskerar att resignera och känna hopplöshet 

(UNDP, 2018).  Björneloo (2004)  menar att det är att börja i fel ände att vifta med pekfingret åt 

barnen; det är inte barnen som förgiftar miljön. Skulden ligger på de vuxna och bör lösas av de 

vuxna. Barn blir inte berörda av dessa stora problem eftersom de är alldeles för stora för dem. 

De har inte förmågan att förstå varken karaktären eller vidden av dagens miljöproblem. Dock 

beskriver Prince (2010) barn som ”the decision-makers of the future” (s. 423) och menar att 

goda värderingar som grundar sig i ett hållbart levnadssätt måste introduceras redan i 

undervisningen i de tidiga åldrarna. Detta stämmer väl överens med Hsiao & Shih (2016) vars 

argument för att undervisa om lärande för hållbar utveckling redan i förskolan grundar sig i det 

faktum att barndomen är den period i livet där människan är som allra mest mottaglig för nya 

idéer.  

 

Trots att vi inte bör lägga skulden för dagens miljöproblem på barnen och presentera en alltför 

negativ bild av samhällsutvecklingen, så är det viktigare än någonsin att eleverna genom ett 

”miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor” 

(Skolverket, 2018, s. 8). Det måste ske ett fokusskifte i lärande för hållbar utveckling från att 
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skuldbelägga till en undervisning som tillgodoser eleverna med förmågor såsom självständighet, 

kritiskt tänkande, deltagande samt konsekvenstänkande (Björneloo, 2004). Bland det viktigaste 

vi kan ge våra elever i undervisningen för hållbar utveckling är tron på den egna förmågan att 

göra skillnad och att inge hopp (Jonsson, 2007; Ojala, 2012). Detta kan ske genom att fokusera 

på de positiva nyheterna såsom att medvetenheten rörande klimatförändringarna har ökat samt 

skapa tilltro för sociala aktörer bland de unga (Ojala, 2012). För att kunna orientera sig i den 

hållbara samhällsutvecklingens komplexitet krävs det ett nytt sätt att tänka. Undervisningen 

måste hjälpa eleverna att utveckla förmågan till perspektivbyte samt att värdera olika alternativ. 

Detta kräver givetvis ämneskunskaper inom naturvetenskapen, men faktakunskaper är inte i sig 

tillräckligt (Jonsson, 2007, 2008; Björneloo, 2007; Öhman, 2009). 

3.2.1 Undervisningstraditioner  

Öhman (2009) lyfter fram tre olika undervisningstraditioner; den faktabaserade, den normativa 

och den pluralistiska. Det råder en tämligen svag koppling mellan faktakunskaper och den 

faktiska handlingsberedskapen Trots exempelvis förståelse om vad som påverkar 

växthuseffekten så leder det inte till någon beteendeförändring. Å andra sidan är fördelen med 

den faktabaserade traditionen är att den är tämligen lätt att bedöma samt att den tar sin 

utgångspunkt i vetenskapliga beskrivningar och fakta som de flesta är överens om. Eleverna får 

därigenom en gemensam kunskapsbas. Problemet blir dock att miljöproblem framförallt 

förklaras som kunskapsbrist och bortser från att värderingar och intressen påverkar hur man ser 

på problemen och dess alternativa lösningar. Därför bör eleverna få möjligheter att aktivt delta i 

diskussioner där skilda perspektiv kritiskt värderas. Vi måste med andra ord också fokusera på 

de normer  som får oss att agera på ett visst sätt. I den normativa traditionen, tar läraren en tydlig 

ställning för vad vi bör göra och inte bör göra. Syftet med undervisningen blir att främja de 

normer som anses vara förenliga med ens tankar om en hållbar samhällsutveckling exempelvis 

sopsortering, kompostering etc. (ibid). Det kvarstår dock ett problem; komplexiteten av 

begreppet hållbar utveckling. Vilka är de bästa lösningarna på dessa komplexa frågor? Risken 

med att leverera färdiga svar är att utbildningen blir ett politiskt verktyg för att forma ett visst 

samhälle, som stämmer överens med just den personliga synen på vad hållbar 

samhällsutveckling är. I förlängningen strider den normativa traditionen i viss mån mot skolans 

demokratiuppdrag; att var och en ska kunna ta ställning i frågor där man kan ha skilda 

uppfattningar (ibid.).  Skolverket (2018) menar att skolan inte ensidigt ska påverka eleverna till 

förmån av en viss åskådning.  

 

Öhman (2009) framför ytterligare en undervisningstradition; den pluralistiska traditionen. Denna 

är av pragmatisk karaktär och lyfter miljöfrågorna genom att se dem som konflikter mellan 

flertalet faktorer såsom värderingar, synsätt och intressen. Undervisningen har då som syfte att 

spegla den variation av synsätt som lyfts i miljödebatten och lära eleverna att ”kritisk granska 

kunskapsbasen och de synsätt och värderingar som ligger bakom de åsikterna” (Öhman, 2009, s. 

5). Istället för att undervisningen ska präglas av ett och samma synsätt blir målet med 

miljöundervisningen att tillsammans diskutera, överväga och ta ställning till de aktuella 

problemen. Det finns dock kritik riktat mot att pluralistiska undervisningssätt kan leda till 

relativism; att eleverna skulle börja se allt mindre allvarligt på miljöproblemen när de får möta 

skilda sätt att beröra dessa frågor på. I Öhmans (2009) klassrumsstudier finns det dock inga 

indikationer på detta problem. 
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Öhman (2009); Jonsson (2007) och Björneloo (2011) framhåller att eleverna måste få möjlighet 

att kritiskt granska skilda synsätt och intressen för att bilda sig en egen uppfattning som i sin tur 

resulterar i ett välgrundat personligt ställningstagande. Öhman (2009) menar att fördelen med 

detta är att eleverna inte blir ensidigt påverkade utan att de istället får utveckla kritiskt tänkande 

och demokratisk handlingskompetens. Sådana kompetenser förväntas bli tämligen viktiga i 

framtiden. Genom att redan tidigt se eleverna som faktiska medborgare vilka bär på viktiga 

erfarenheter och åsikter, kan vi forma nästa generation till att bli mer delaktiga i sitt eget och 

andra människors liv. Eleverna får även möjlighet att utveckla både djupare och mer nyanserade 

ställningstaganden när de får använda sin kunskap genom att argumentera.  

3.2.2 Att undervisa utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll  

Naturvetenskaplig undervisning utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, i 

fortsättningen benämnt som SNI, betyder att undervisningen präglas av autentiska frågor och 

aktuella händelser i samhället. Detta i syfte att öka elevernas engagemang och intresse genom att 

de får lära sig naturvetenskap med utgångspunkt i det för eleverna välkända sammanhang från 

världen utanför skolan (Skolverket, 2016a). I kombination med att eleverna får möjlighet att lära 

sig naturvetenskap får de även möjlighet att utveckla andra viktiga förmågor såsom att 

undersöka, kritiskt granska och argumentera. Förutom att eleven själv gynnas av detta arbetssätt 

så gynnas även samhället genom att samhällsmedborgarna blir naturvetenskapligt litterata (ibid.) 

och detta ger goda förutsättningar för beslutsfattande.  

 

SNI-frågor kan innehålla intressekonflikter vilka ofta handlar om samhällets användning av 

olika naturresurser (Skolverket, 2016b). Just frågor som berör intressekonflikter är en bra grund 

för att träna eleverna i att argumentera och vara källkritiska. Frågorna kan även beröra aktuella 

ämnen i media och övriga samhället. Många gånger handlar SNI-frågor om att ta ställning till 

olika handlingsalternativ, vilket skapar ett engagemang på både ett personligt och ett socialt 

plan. Det ger även möjlighet att synliggöra för eleverna att många frågor inte går att betraktas 

utifrån endast ett naturvetenskapligt innehåll, utan frågorna är så pass komplexa att de blir 

tvärvetenskapliga och måste ses i relation till etik, sociala aspekter och ekonomi (Skolverket, 

2016a).   

 

 

3.3 Barns föreställningar om klimatförändringar  

Barn möter idag information om klimatförändringar från både medier, hemmet, skolan och egna 

erfarenheter. Pettersson (2014) har genomfört en intervjustudie som syftar till att synliggöra vad 

barn har för tankar och känslor om vår planet. Studien besvarar hur och var barn möts av 

diskussioner om klimatet, hur de hanterar de känslor som uppstår samt hur de upplever sin 

möjlighet till att påverka i frågor rörande klimatförändringar och miljö. Gällande barnens 

föreställningar om klimatförändringar finns det skilda uppfattningar om vart rent geografiskt 

som klimatförändringarna kommer få störst påverkan. Det råder dock en relativ gemensam syn 

på att alla länder, i ett framtidsperspektiv, kommer att drabbas. Enligt barnen i Petterssons 

(2014) studie förväntas Sverige drabbas mindre än andra länder runt om i världen. Barnen talar 

bland annat om problem såsom översvämningar, smältande isar och naturkatastrofer som följd 

av klimatförändringar. Studier visar att barn oroar sig för olika slags konsekvenser av 
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klimatförändringar beroende på var i världen de bor. Till exempel Tucci, Mitchell & Goddard 

(2007) fann att australiensiska barn oroade sig över att få brist på vatten i framtiden medan 

Jonsson, Sarri och Alerby (2012) har genomfört en studie på samiska barn och deras 

framtidsvisioner. Studien visar genom barns teckningar, i kombination med muntliga 

kommentarer, att de samiska barnen känner oro för klimatförändringar  och ser dem som ett hot 

mot deras framtid i den samiska kulturen. De samiska barnen har redan erfarit 

klimatförändringarna i sin vardag och har därmed en större oroskänsla än majoriteten av svenska 

barn.  

 

Barn som däremot har bott i, eller rest till, andra delar av världen har ett mer globalt perspektiv 

än barn som bara upplevt sin närmiljö. Detta gör att många elever inte kan koppla 

klimatförändringarna till något konkret som de själva har upplevt. Klimatförändringarna blir 

därmed något som ej berör dem känslomässigt (Pettersson, 2014). Barnen i Pettersons (2014) 

studie kände överlag ingen större oro över att själv drabbas av klimatförändringarna, eftersom de 

tror att Sverige som rikt land kommer att klara av de problem som uppstår. De upplever ej heller 

att klimatförändringarna är något som sker här och nu. Det är något som kommer hända långt 

fram i framtiden och som inte kommer att drabba dem personligen. I och med detta så väcker 

klimatfrågorna inte några känslor av oro och ångest hos många av barnen i studien. Vidare visar 

resultatet att många barn har en ambivalent syn på planetens framtid. Det råder relativ samsyn att 

människan har en avgörande roll gällande vår framtid på jorden. Barnen menar att vi måste se 

till att göra en förändring, men synen om vem som ska göra denna förändring skiljer sig dock åt; 

är barnet själv inräknad bland de som ska göra något eller är det någon annan som ska stå för 

förändringen? Där råder det meningsskiljaktigheter mellan barnen (ibid.).  

 

Pettersons (2014) studie pekar på att många elever inte berörs av den undervisning inom hållbar 

utveckling som de möter i skolan, vilket lyfts som problematiskt. Eleverna upplever endast 

undervisningstillfällena som ett lärande av fakta utan direkta känslor inkopplade. Dock möter 

barn diskussioner om klimatet via många typer av media som fokuserar framförallt på att sprida 

sitt budskap om fenomenet klimatförändringar genom att väcka känslor i form av rädsla, hopp, 

skuld, medlidande och nostalgi. Media missar dock att försöka förklara hur klimatförändringar 

ses ur ett naturvetenskapligt perspektiv utan väcker bara starka känslor hos sina mottagare 

(Höijer, 2010). För att få människor att agera för en hållbar utveckling krävs det att förena det 

emotionella med det kognitiva, för inget av alternativen är tillräckligt var för sig. Det är även 

viktigt att hjälpa barn att förstå komplexiteten gällande klimatförändringarna för att hjälpa dem 

att hantera sin oro och inte drabbas av pessimism på grund av exempelvis medias budskap 

(Pettersson, 2014).  

 

Slutligen undersökte Pettersson (2014) barns upplevelse av att själv kunna påverka i frågor 

rörande klimatet. I och med deras låga ålder ansågs de ha tämligen begränsad möjlighet att 

påverka sin egen livsstil. Barnen lyfte dock fram flertalet teman i sin vardag där de upplevde att 

de kunde påverka: sopsortering och återvinning (tema 1), slänga skräp på rätt ställe (tema 2), 

förflytta sig (tema 3), spara energi (tema 4), inte slänga mat (tema 5), att handla saker på second 

hand (tema 6) samt kollektiva handlingar (tema 7). Det fanns dock många barn som kände en 

uppgivenhet eftersom de av olika anledningar inte upplevde att de kunde påverka. 

Anledningarna var att inte bli lyssnad till på grund av att de är barn, att endast en person inte kan 

påverka och att de inte vet vad de ska göra för att påverka. Många barn menar också att det är 
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svårt att ändra sitt beteende av bekvämlighetsskäl, oviljan att ge upp lustfyllda saker och på 

grund av en rädsla för hur omgivningen ska reagera. Skolan har tillsammans med övriga aktörer, 

däribland media, en möjlighet att stärka barns självtillit i frågor rörande hållbar utveckling som 

gör att barnen kommer att besitta de kunskaper som krävs för att få till stånd en förändring. 

Självtillit kan skapa motivation och handlingkompetens som främjar en hållbar utveckling (ibid). 

 

3.3.1 Avståndsmoral och handlingskompetens 

Almers (2009) menar att det trots skilda åsikter rörande definitionen av begreppet hållbar 

utveckling finns en grundläggande idé; människors avståndsmoraliska ansvar. Detta innebär att 

mänskligheten bär ett ansvar i både tid och rum där hänsyn tas till kommande generationer och 

där människor känner ett globalt ansvarstagande. Avståndsmoral är kärnan i den hållbara 

utvecklingens värdegrund och syftar till att agera på ett sätt som även gynnar en person utan 

någon direkt relation till en själv. Det kan dock vara problematiskt att skapa närhet till 

människor som inte är födda än, människor i andra delar av världen samt icke-mänskliga djur. 

Istället kan emotionellt avstånd råda och detta benämns som moralisk distans. Almers (2009) 

genomförde en kvalitativ intervjustudie med tre personer i syfte att studera unga människors 

utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling. Handlingskompetens definieras i 

studien som “vilja och förmåga att påverka såväl livsstil som levnadsvillkor på ett sätt som 

inkluderar intergenerationellt och globalt ansvar” (Almers, 2009, s. 27), med andra ord; utveckla 

ett avståndsmoralisk ansvar.  

 

Utvecklandet av handlingskompetens gällande hållbar utveckling är ett resultat av en 

kombination av personliga egenskaper, avsikter, och händelser där bland annat uppväxtmiljön 

påverkar (Almers, 2009). Trots att informanterna i studien var tämligen olika gällande 

personlighetsdrag och uppväxtmiljö visade sig flertalet aspekter av handlingskompetens vara 

gemensamma för samtliga. Först och främst känslomässiga reaktioner, som bland annat 

innefattar känslor som frustration, empati, sorg, rättvisepatos etc. En andra aspekt är att uppleva 

sig kompetent, vilket främjar handlingslust. Den tredje aspekten var den normativa grunden, 

vilken är kärnan i en persons värderingssystem och denna utvecklas redan under barndomen. 

Handlingskompetens kan även beskrivas utifrån fyra olika dimensioner: (1) kognitiva som berör 

kunskap, (2) sociala som innefattar demokrati och politik, (3) värderingsmässiga som berör 

olika uppfattning  samt (4) personliga i form av det känslomässiga (Skolverket, 2016b). Vi kan 

inte utveckla handlingskompetens genom att fostra. Resultatet blir att människor handlar på ett 

osjälvständigt och okritiskt sätt. Istället ska vi utveckla elever med god självkänsla som klarar av 

att agera självständigt utan att ”nervöst försöka uppfylla de ideal som deras lärare planterat i 

dem” (ibid, s. 8). Det är genom att vi ger eleverna möjlighet att utveckla självständigt tänkande 

samt att få dem att kunna se saker ur skilda perspektiv som de kan utveckla den 

handlingskompetens som krävs för att kunna handla reflekterat i samhället.  

3.4 Samtalets skilda karaktär  

Samtal definieras enligt Nationalencyklopedin som ”muntligt utbyte av synpunkter eller 

upplysningar vanl. på relativt informellt sätt” (NE, 2019a). Dessa kan präglas av bland annat 

debatt, diskussion eller resonemang. Debatt är en diskussion som präglas av skilda åsikter där 

det råder en strävan att vinna över sina motståndare (NE, 2019b). En diskussion, å andra sidan, 
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syftar till att deltagarna utbyter olika åsikter och berätta varför de tycker på detta vis (NE, 

2019c). Resonemang definieras däremot som en disskussion med en strävan till samförstånd  

(NE, 2019d). Samtalen i denna studie överensstämmer med hur Nationalencyklopedin definierar 

diskussion. Eleverna ska genom samtalen träna sig på att föra fram argument och motargument 

om en viss fråga genom att delta i diskussion med andra parter. Det går att föra fram åsikter på 

skilda sätt; antingen med enbart ett påstående eller med argument. Att föra fram ett påstående 

innebär endast att du hävdar något (NE, 2019e)  medan argument är ett skäl som förs fram för att 

stödja ditt påstående (NE, 2019f).  

 

I denna studie kommer begreppen argumentativa diskussioner och argumentation att användas 

för att beskriva den undervisningspraktik där ”deltagarna, i en social och problemlösande 

aktivitet formulerar grunder och skäl i syfte att stödja eller kritisera en ståndpunkt” (Rudsberg, 

2014, s. 10). Begreppet argument kommer att användas för att beskriva ”den produkt som 

eleverna formulerar för att uttrycka och berättiga påståenden eller förklaringar” (ibid, s. 10).  

3.4.1 Det deliberativa samtalet  

Det deliberativa samtalet är en samtalsform som förespråkar ett öppet och kunskapssökande 

samarbete mellan människor. Där bearbetas skilda åsikter och erfarenheter om ett problem och 

dessa samtal möjliggör för eleverna att kunna lära av varandra likväl som det speglar idealet av 

ett demokratiskt samhälle (Säljö, 2011). Ett sådant sätt att samtala är en central mekanism för 

lärande, enligt John Deweys lärandesyn. Detta synsätt benämns som pragmatism och en central 

tanke inom denna lärandesyn är att skolan ska ge eleverna möjlighet att tillägna sig de kunskaper 

som är viktiga att ta med sig ut i samhället. Därigenom blir det främsta uppdraget för skolan att 

fostra demokratiska människor. För att detta ska bli möjligt måste skolan präglas av en 

demokratisk miljö där eleverna får rika möjligheter till att uttrycka sina tankar och utveckla ett 

kritisk sinnelag (ibid.). I den konkreta pedagogik som Dewey förespråkar ska undervisningens 

utgångspunkt vara problem och frågor. Genom att söka svar på problem man möter sker ett 

lärande genom inquiry, vilket betyder att frågor ställs och det oklara omvandlas successivt till 

något förståeligt hos individerna. Det deliberativa samtalet benämns som inquiry-based learning 

(Säljö, 2011) där kontinuitet mellan människors vardagliga erfarenheter och det människor 

möter i skolan är av stor betydelse.  

 

Englund (2004) har sammanfattat det deliberativa samtalet genom att lyfta fem särdrag. Denna 

sammanfattning grundar sig i Habermas , Benhabibs och Gutmanns tankar om det deliberativa 

samtalet. Nödvändiga kriterier för en deliberativ kommunikation är att samtalet präglas av: (1) 

skilda synsätt och olika argument, (2) tolerans och respekt genom att lyssna på den andres 

argument,  (3) en strävan mot kollektiv viljebildning, (4) ifrågasättande av auktoriteter och 

traditionella uppfattningar samt (5) ingen direkt lärarledning. Samtalen ska med andra ord 

präglas av argumentation där olika problem lyfts fram och försöker lösas genom att se det utifrån 

olika synvinklar (ibid).  

3.5 Elevers argumentation och ställningstagande  

Medborgare i dagens samhälle, som står inför problem som ekologisk utnyttjande och förödelse, 

måste engagera sig för att lösa motsättningar och samhällsproblem. Där spelar förmågan att 

argumentera en viktig roll. Genom att lära våra medborgare att  diskutera, förklara, motivera, dra 
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paralleller och exemplifiera förbereder vi dem att bli kritiska medborgare  (Patronis, Potari & 

Spiliotopoulou, 1999). Patronis m.fl (1999) genomförde en studie med syfte att belysa hur 

fjortonåringar argumenterade om SNI-problem. Resultatet var att argumenten hade olika 

karaktär; både faktakunskaper, personliga erfarenheter, värderingar i samhället såsom 

ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv urskiljdes i argumentationen. Genom att det 

råder samspel mellan olika slags argument förbereds eleverna för att delta i samhälleliga frågor 

som präglas av komplexitet (Patronis et al. 1999). I de argumentativa diskussionerna har 

användning av tidigare kunskaper också stor betydelse för att framhäva ett problems komplexitet 

genom att klargöra och rätta, belysa intressekonflikter, ge bevis i ett motargument, förutse 

konsekvenser samt för att ge ytterligare stöd för tidigare påståenden. Även interaktionen med 

klasskamrater är av yttersta vikt vid argumentation samt att eleverna är med och skapar 

diskussionen genom att föra andra elevers resonemang vidare (Rudsberg, 2014). Det handlar inte 

om en ”situation där människor relaterar till varandra genom att förklara och försvara sina 

förutfattade ståndpunkter, utan snarare en situation där människor skapar nya möjligheter genom 

att påverka varandra” (Öhman, 2009, s.8).  Kommunikation ses i detta fall som ett medel för att 

nå fördjupat och nyanserat ställningstagande där eleverna och läraren gemensamt undersöker 

och värderar olika möjligheter.   
 

Det är viktigt att läraren intar en stödjande roll i samtalet genom att fråga och kommentera. Detta 

för att ge eleverna möjligheter att bli allt mer tydliga och specifika i sina argument. Läraren 

måste ge möjlighet till att olika erfarenheter kommuniceras och rekonstrueras och att bjuda in 

alla att delta i den meningsskapande processen genom att uppmuntra till debatt och att 

motargument förs fram (Öhman, 2009; Rudsberg, 2014). Rudsberg (2014) genomförde en studie 

i syfte att utveckla kunskaper om elevers lärande när de deltar i argumentativa diskussioner. Hon 

konstaterar att läraren har en central roll redan när hen introducerar en uppgift eftersom detta 

påverkar hur eleverna sedan anpassar sig. Beroende på vilken riktning som läraren intar, det vill 

säga vart hen anser att argumentationen bör leda, så möjliggörs olika undervisningsaspekter. 

Genom att analysera de argumentativa diskussioner upptäcktes fyra skilda epistemologiska 

riktningsgivare; generaliserande, specificerande, jämförande och testande. I de två första innebär 

det att eleverna nyanserar diskussionen genom att generalisera och specificera sina påståenden. 

Den jämförande och testande riktningsgivaren har dock som syfte att låta eleverna värdera och 

jämföra olika perspektiv samt testa förutsättningarna för sina påståenden. Genom att ha kunskap 

om dessa fyra riktningsgivare och göra ett medvetet val bland dessa kan lärare hjälpa eleverna 

att uppmärksamma det relevanta för just den undervisningssituationen (ibid).  

3.5.1 Förmågan att granska och ta ställning i styrdokumenten  

Elever idag möter ett stort informationsflöde genom olika medier. Detta medför att kompetenser 

som att kritiskt granska och kommunicera blir viktiga att utveckla också inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Skolan har som uppdrag att främja skilda uppfattningar och 

personliga ställningstaganden (Skolverket, 2018) och än mer specifikt står det i kursplanen för 

de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-3 att eleverna ska ges möjlighet att genom sina 

kunskaper i biologi, fysik och kemi kunna granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Eftersom hållbar utveckling består av 

både en ekologisk, ekonomisk och en social dimension är det även relevant att lyfta fram hur de 

samhällsorienterade ämnena beskriver förmågan att ta ställning. I syftestexten för 

samhällskunskap beskrivs det att eleverna ska få möjlighet att se samhällsfrågor ur olika 
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perspektiv samt att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 

samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv” (Skolverket, 

2018, s.225). För att eleverna ska kunna göra de ställningstaganden som krävs i viktiga 

samhällsfrågor behöver eleverna kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, likväl som 

vardagliga, kulturella och samhälleliga perspektiv är viktiga i de naturvetenskapliga ämnena 

(Skolverket, 2017). ”Genom att de i undervisningen får möta aktuella samhällsfrågor med 

koppling till biologi, exempelvis i tidningsartiklar, debattprogram och sociala medier får de 

möjlighet att granska värderingar, synsätt och intressen bakom utsagor i olika källor” 

(Skolverket, 2017, s.7).  

3.6 Multimodalitet  

Vid en jämförelse mellan tidigare utbildningssystem och det utbildningssystem som råder i 

dagsläget finns det en central skillnad; den stora utmaningen att utbilda för ett okänd framtid i en 

tid av snabb förändring (Selander & Kress, 2010). Idag riskerar både läroböcker och lärarens 

egen kunskap att snabbt upplevas som föråldrad om det inte sker en ständig uppdatering som 

stämmer överens med det rådande samhället utanför skolans värld. Tidigare låg fokus mestadels 

på att utbildningen skulle bidra till att utveckla individers ämnesorienterade förmågor och 

kunskaper. En risk med att lägga alltför mycket vikt vid faktakunskaper är att vi missar flertalet 

viktiga delar med undervisningen såsom att utveckla kritiskt tänkande, analysera företeelser samt 

samverka med andra för att lösa problem. Med andra ord riskerar vi att träna in eleverna i en 

egen social kultur, ofta tämligen separarad från världen utanför skolan (Selander & Kress, 2010). 

Skolans värld domineras till stor del av det skrivna ordet och det råder ett ständigt krav att 

eleverna ska ägna sig åt textproduktion eftersom den generellt anses som den lämpligaste 

uttrycksformen.  

 

Multimodala uttrycksformer är ett begrepp som syftar på alla de skilda resurser som finns för att 

tolka och förstå omvärlden (Selander & Kress, 2010). Exempelvis bilden är en viktig resurs 

inom skolan, eftersom det samhälle våra unga möts av idag till stor del präglas av en visuell 

kontext. Förmågan att tolka visuellt medierad information blir därför viktig för att kunna förstå 

sin omvärld. Bilden är tätt sammankopplad med våra minnen och föreställningar eftersom den 

skapar inre mentala bilder (Karlsson Häikiö, 2014). Visuellt lärande är allt lärande som erbjuder 

sinnliga erfarenheter via vår syn. Det består av synintryck som via vår varseblivning blir till inre 

bilder (ibid). När vi sedan mentalt bearbetar dessa varseblivningar använder vi våra tankar och 

känslor. Eftersom vi alla påverkas av de bildkonventioner som finns i vårt samhälle idag är det 

av yttersta vikt att hjälpa våra barn att lära sig bildspråk. Hur vi tolkar det vi ser är beroende av 

den kultur som vi lever i och våra tidigare erfarenheter. Därför är det viktigt att vi känner till 

barnens tidigare erfarenheter för att kunna vidga barnets förståelsesfär på det sätt som vi tänker 

oss (ibid). Multimodala uttrycksformer beskrivs av Selander och Kress (2010) som flera resurser 

för lärande som sker i ett samspel; exempelvis att det verbala talet förmedlas i samspel med 

illustrationer för att föra fram ett budskap, vilket var fallet i kyrkorna redan under medeltiden. 

Eftersom dagens kommunikation är uppbyggd kring flertalet skilda ”teckenvärldar uttryckssätt 

och medier, blir det svårt att inte också ta dessa på allvar när vi pratar om kommunikation och 

lärande” (ibid, s. 27).  

 

Hsiao och Shih (2016) pekar på effektiviteten av att använda bilderböcker samt öppna 

diskussioner för att skapa ett intresse hos barn, som en grund för kunskapsinhämtande. Utöver 
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kunskaper om människors miljöpåverkan får barnen genom detta arbetssätt även praktiska 

kunskaper om hur de själva kan agera för att minska den negativa påvekan på miljön. Vidare 

framkom det även hur viktigt det är för barn att undervisning för hållbar utveckling utgår från 

kunskaper som barnen redan innan besitter men även från de funderingar som uppkommer under 

tidens gång. 

3.7 Den pedagogiska relationen mellan lärare, elev och innehåll  

Undervisning består av en interaktion mellan olika delar. Dessa växelverkar med varandra och 

benämns som den pedagogiska eller didaktiska relationen och brukar granskas utifrån en modell 

vid namn den didaktiska triangeln (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmarks, 2011). Denna 

modell består av tre vinklar som representerar de tre delar som undervisningen präglas av; lärare, 

elev och innehåll. Syftet med denna modell är att granska relationen mellan dessa parter i den 

pedagogiska kontext där de befinner sig just där och då. Relationen mellan läraren och dennes 

elever är alltid asymmetrisk till sin karaktär i och med att läraren är mer sakkunnig och har mer 

erfarenhet inom det specifika ämnet. Trots detta menar Kansanen m.fl. (2011) att relationen 

mellan lärare och elev bör utformas så att den kan upplevas som demokratisk. Vidare präglas 

relationen mellan elev och innehåll av att ett visst innehåll styr lärandeprocessen på ett visst sätt 

utifrån vad innehållet möjliggör att studera. Även läraren har en relation till objektet för 

studierna, med andra ord till innehållet. Denna relation präglas av att läraren besitter gedigna 

kunskaper inom det givna ämnet, i annat fall handlar undervisningen om gemensamma studier 

(ibid.).  

  

Figur 1: Den didaktiska triangeln med grundpelarna innehåll, elever och 

lärare samt den relation som utgör kärnan i den didaktiska relationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Källa: Figuren baseras på Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmarks (2011) presentation av den 

didaktiska triangeln.  

 

Kansanen m.fl (2011) betonar dock att kärnan i den didaktiska relationen är lärarens förhållande 

till elevens lärande; det vill säga hur läraren påverkar relationen mellan eleven och 

undervisningens innehåll. Det är denna relation som synliggjorts i figuren ovan. Hur läraren 
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påverkar relationen mellan elev och innehåll är den didaktiska relation som hela 

undervisningsprocessen vilar på, eftersom det är elevens relation till innehållet som förväntas 

resultera i lärande hos eleven.  
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4. Lärandeteoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt behandlas de lärandeteoretiska utgångspunkter som är av betydelse för denna 

studie. Inom pedagogisk forskning finns det flertalet teorier och principer om lärande. Beroende 

på vilken synvinkel som intas vid undersökning av lärande blir olika aspekter synliga. 

Christoffersen & Johannessen (2018) beskriver en teori som ”ett generellt påstående om 

verkligheten” (s. 24). I denna studie kommer två lärandeteoretiska utgångspunkter att 

kombineras; variationsteorins grundläggande idéer om hur lärande sker samt det sociokulturella 

perspektivets syn på hur lärande sker via språk och medierande redskap, i detta fall bilden som 

medierande redskap. Detta eftersom kommunikation ses som centralt för elevers lärande i denna 

studie.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet är betydelsefullt i denna studie eftersom fokus ligger på 

samtalets möjligheter för lärande samt bildens medierande karaktär. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande har sin grund i den ryske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar 

som växte fram under 1900-talets början. Inom detta synsätt har människors sociala- och 

kulturella praktik en avsevärd betydelse för lärande (Säljö, 2017). Det innebär att synen på 

lärande blir vidgat i den bemärkelse att utvecklandet av kunskaper sker i ett socialt sammanhang, 

där kommunikativ interaktion har en central roll. Språk och kommunikation är därmed 

grundläggande element i läroprocesserna (Dysthe, 2003). Det är genom att kommunikation med 

andra människor som vi får möjlighet att uttrycka oss, genom språkliga begrepp, och därigenom  

kan förstå och organisera vår omvärld.  

 

Dysthe (2003) betonar även att skolan ska präglas av autentiska aktiviteter. Detta kan innebära 

två skilda saker. Den ena aspekten av autenticitet är att skolans lärmiljö ska likna världen utanför 

så mycket som möjligt. Ett annat sätt att se på autentiska aktiviteter är att alla aktiviteter formas 

utifrån målet att utveckla de förmågor som eleverna behöver för det livslånga lärandet. Detta 

betyder att aktiviteterna ska främja tänkande och problemlösning som krävs för att delta i 

samhällslivet. Kriterier för att avgöra aktivitetens autenticitet är vilket slags tänkande och vilka 

problemlösningsfärdigheter som främjas (ibid). Syftet med de iscensatta samtalen som denna 

studie präglas av är att främja elevernas tänkande och att kunna urskilja skilda perspektiv på ett 

och samma fenomen genom argumentation. Argumentation ses i denna studie som en viktig 

problemlösningsfärdighet för att delta i samhället.  

 

Ett av det sociokulturella perspektivets mest välkända begrepp är den närmaste promixala 

utvecklingszonen eller på engelska Zone of Proximal Development  (Säljö, 2017). Begreppet 

betyder att människor kan nå mer avancerade förmågor vid ledning av någon mer kompetent, a 

more competent peer (Säljö, 2017). Detta innebär att vi tillfälligt lånar kompetens av en annan 

människa för att nå en högre nivå av kompetens eller färdigheter. Vygotskijs (Säljö, 2017) syn 

på lärande är socialkonstruktivistiskt och innebär att kunskaper konstrueras i sociala 

sammanhang och  genom social interaktion. Den proximala utvecklingszonen blir därmed av 

stor betydelse. Wickman och Östman (2002) beskriver det som att lärande och kunskap är ett 

resultat av ett kollektivt meningsskapande mellan individer och världen. Lärande blir en process 

där vi genom kommunikation med andra kan fylla ut tomrummet mellan det som är oklart och 



16 
 

det som redan är begripligt för oss (Wickman & Östman, 2002). Dysthe (2003) beskriver lärande 

som ”mer än det som sker i elevernas huvud och har att göra med omgivningen i vid mening” (s. 

31). Oavsett vad som ska studeras innebär det att analysobjektet inte är individen separat utan 

individen ses alltid i relation till sin sociokulturella miljö.  

 

4.1.1 Bilden som medierande redskap 

Människor använder olika slags redskap för att förstå och agera i vår omvärld; både 

psykologiska och fysiska redskap (Säljö, 2017). Inom sociokulturella perspektiv har dessa 

redskap stor betydelse för mänskligt lärande. Dessa redskap har en medierande, det vill säga 

förmedlande, funktion och innebär att det blir ett stöd för människan att tänka och agera inom en 

viss social gemenskap. Detta innebär att lärande inte enbart sker i ett samspel mellan människor 

utan även mellan människan och det kulturella redskapet. Till de psykologiska redskapen hör 

exempelvis bokstäver, siffror, begrepp och räknesystem . Dessa utvecklas inom samhällen och 

kulturella gemenskaper och används för att tänka och kommunicera. Men mediering sker även 

genom fysiska redskap, och innefattar allt från en spade att gräva med till tangentbord att skriva 

på. För att slippa särskiljningen mellan fysiska och psykologiska redskap kan termen kulturella 

redskap användas. Användandet att begreppet kulturella redskap kan kopplas samman med 

synen på lärande och kunskap; våra kunskaper är inte enbart av praktisk eller teoretisk karaktär 

utan vi tänker och agerar fysiskt genom att de är sammankopplade och beroende av varandra. De 

flesta situationer som vi möter kräver någon form av fysisk handling likväl som att reflektion 

och teoretiska kunskaper behövs. Även bilden är ett exempel på detta, där den har både en 

intellektuell och en fysisk sida (Säljö, 2017).  

 

Inom sociokulturella perspektivet finns det ett stort intresse att se hur människor formas genom 

att ta till sig, olika redskap, som benämns som att appropriera (Säljö, 2011). Dysthe och Igland 

(2003) beskriver internalisering som den  utveckling som äger rum från en individs samverkan 

med andra till att mentalt forma det till ens eget. Det finns två former av internalisering där ett 

första steg är att överta  kunskaper i ett socialt sammanhang. Det andra steget i 

internaliseringsprocessen är att appropriera, vilket innebär att bearbeta det i sitt inre där det blir 

personlig kunskap. Det finns dock ingen tydlig gräns från att överta något till att sedan bearbeta 

det och göra det till sitt eget. Internalisering sker alltid i denna tvåstegsprocess och innebär att 

mentala funktioner medieras genom olika psykologiska och fysiska redskap som används de 

sociala aktiviteter som vi är en del av. I denna är strävan att eleverna ska få möjlighet att 

appropriera förståelse om klimatförändringar genom likväl det verbala språket som bilder, vilka 

båda ses som medierande redskap inom sociokulturella perspektivet.  

 

4.2 Variationsteoretiskt perspektiv på lärande  

Variationsteorin har sitt ursprung i fenomenografin som uppmärksammar hur människors 

upplevelse av samma fenomen kvalitativt skiljer sig åt. Det finns i synnerhet en grundtanke inom 

variationsteorin, som denna studie främst har riktat fokus mot, och det är idén om att vi inte kan 

veta vad något är utan att veta vad det inte är (Lo, 2014). Det är genom att låta våra elever möta 

framförallt skillnader som fenomen får sin innebörd. Marton och Booth (1997) beskriver lärande 

som en funktion av urskiljning genom samtidighet; att samtidigt se något för att kunna upptäcka 
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likheter och skillnader. För att kunna urskilja ett visst objekt bland andra objekt krävs det att vi 

upplever en variation av objektet i fråga. Alla människor har en tendens att lägga märke till saker 

som är annorlunda och genom att medvetet variera vissa aspekter och behålla andra konstatna 

kan vi hjälpa människor att upptäcka nya aspekter och utveckla djupare förståelse. Genom att 

medvetet kontrastera; exempelvis visa upp två bollar med olika färger öppnar vi upp för en 

dimension av variation (olika färger) och färgerna får en innebörd  genom ett variationsmönster 

(Lo, 2014). Idén om att låta elever möta variation präglar denna studie genom att bilderna ska 

syfta till att underlätta för eleverna att urskilja aspekter som de menar är relevanta för hållbar 

utveckling. Utgångspunkten i undervisningen, som har bedrivits i denna studie, har varit den 

variationsteoretiska grundsynen om att vi lär oss genom att erfara likheter och skillnader. De 

fotografier som kommer prägla samtalen har som syfte att hjälpa eleverna med den urskiljning 

som blir nödvändig för att lära sig att argumentera och ta ställning i frågor om 

klimatförändringar. 

 

Variationsteorin kan beskrivas som ett verktyg i undervisningen genom att synliggöra viktiga 

delar av den. Beroende på vad som ska läras, det vill säga undervisningens lärandeobjekt, 

behöver undervisningen ge möjlighet att upptäcka vissa särskilda kritiska aspekter. Lo (2014) 

lyfter skillnaden mellan lärandemål och lärandeobjekt och menar att lärandeobjekt relaterar till 

det som eleverna behöver lära sig för att uppnå ett visst lärandemål. Lärandemål beskrivs som de 

allmänna beteendeförändringar hos eleverna, som läraren förväntar sig att eleverna har utvecklat 

vid avslutad lärandeaktivitet. Lo (2014) menar att vi måste ställa oss frågan ”Vad krävs för att 

elever ska kunna utveckla den förmåga vi önskar?” (s. 53). Läraren måste överväga vilka kritiska 

aspekter som måste bli synliga för att eleverna ska kunna lära sig något på ett särskilt sätt (Lo, 

2014). Vad krävs till exempel för att lära sig lärandeobjektet att cykla? För att lära sig att cykla 

krävs det att personen i fråga får möjlighet att upptäcka flertalet kritiska aspekter. Dessa 

innefattar bland annat förståelsen att (1) cykeln måste röra sig framåt, (2) personen i fråga måste 

trampa för att ge cykeln kraft framåt, (3) personen måste hålla balansen för att inte välta, (4) 

personen måste parera rörelserna i sidled (ibid).  

 

Variationsteorin lyfter även fram att lärandeobjektet är dynamisk. Detta innebär att det läraren 

hade för avsikt att lära kan i slutänden bli något helt annat än vad som var tänkt från början. 

Elevernas faktiska lärande beror på flera faktorer som till exempel vad de upplevde under 

lektionen samt vad de hade för förkunskaper med sig in i lärandesituationen (Lo, 2014). Med 

andra ord kan det erfarna lärandeobjektet se tämligen annorlunda ut än det planerade 

lärandeobjektet. Det finns tre sorters lärandeobjekt inom variationsteorin; det planerade, det 

iscensatta och erfarna. Det iscensatta lärandeobjektet innebär själva klassrumsundervisningen 

som bedrivs; vad den ger för förutsättningar för att lära sig något specifikt. Det erfarna 

lärandeobjektet är  hur eleverna kvalitativt sett får olika erfarenheter av ett och samma 

lärandeobjekt.  

 

De begrepp inom variationsteorin som är av relevans i denna studie är urskiljning, samtidighet, 

skillnader, kontraster samt likheter. Däremot används begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter, 
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planerat-, iscensatt- och erfarer lärandeobjekt används fortsättningsvis inte. Detta i och med att 

de iscensatta argumentativa diskussionerna inte har något tydligt avsett lärandeobjekt i sig, utan 

de bygger på en generell förmåga att lära sig att argumentera i frågor rörande klimatet. Det är 

tämligen problematiskt att finna några givna kritiska aspekter för en sådan generell förmåga. Det 

relevanta för denna studie är variationsteorins grundtanke om att lärande möjliggörs genom att 

se likheter och framförallt skillnader för att möjliggöra urskiljning genom samtidighet. Jag valde 

dock att lyfta dessa andra centrala begrepp inom variationsteorin för att visa på varför dessa inte 

var relevanta för just denna studie.  
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5. Metod 
I detta avsnitt kommer genomförande av de argumentativa diskussionerna, urval av informanter 

och fotografier, metodval, analysmetod samt forskningsetiska överväganden att redovisas. 

5.1 Genomförande av de argumentativa diskussionerna 

I följande avsnitt beskrivs hela arbetsgången i de argumentativa diskussioner som denna studie 

bygger på. 

 

Efter kontakt och planering med två skolor började jag utforma mina lärandetillfällen som 

bestod av gruppsamtal med fyra deltagare i varje grupp. Studien har följt två grupper från två 

skilda skolor. Tre tillfällen á 40 minuter fanns till förfogande med varje grupp. De områden som 

skulle behandlas under denna serie av argumentativa diskussioner blev  gatuvyer, förflyttning, 

elanvändning samt barns sovrum. Temat förflyttning och elanvändning berördes under samma 

tillfälle. Samtliga av dessa diskussioner präglades av fotografier som är tagna runt om i världen 

och som behandlar just det aktuella temat. Avsikten var att uppträda som en vanlig lärare som 

framförallt ville ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att föra argumentativa diskussioner. 

Detta innebär att eleverna styrdes mot att utveckla denna förmåga genom de kommentarer och 

frågor som ställdes. Vid varje samtal presenterades  ett antal fotografier och frågan som ställdes 

först var: Vad tänker ni när ni ser dessa bilder? Det fanns några på förhand formulerade frågor 

som ansågs viktiga att beröra, men under samtalets gång formulerades fler frågor utifrån det 

eleverna tillförde i diskussionen i syfte utveckla deras argumentation. Efter denna mer generella 

fråga, leddes eleverna in på att argumentera inom det aktuella ämnet genom ett antal mer 

specifika frågor (se bilaga 7). I samtliga av dessa frågor uppmanades eleverna att motivera sina 

tankar genom att föra fram argument som förklarade varför de tänkte så.  

 

I det första bildsamtalet med tema gatuvyer låg fokus på frågor om vad eleverna ansåg 

kännetecknar ett bra respektive dåligt klimat. Frågor ställdes om hur eleverna ser på 

klimatförändringar i framtiden samt vad de ansåg att detta kan betyda för dem och andra 

människor i världen.  

 

I följande tema förflyttning ställdes frågor som fokuserade på hur vårt val av förflyttning 

påverkar klimatet och vad eleverna tänker om detta. Frågor om vad som avgör att vi väljer ett 

visst sätt att förflytta oss framför något annat ställdes.   

 

Frågorna i temat elanvändning berörde bland annat när vi människor använder oss av elektricitet 

och hur de tror att användningen skiljer sig runt om i världen. Dessa frågor gav även kunskap om 

elevernas förståelse för elanvändning och hur elanvändningen kan påverka klimatet. 

 

I det sista temat barns sovrum ställdes först en fråga om vilket av dessa rum som de helst hade 

velat ha och varför. Sedan diskuterades vad dessa fotografier kan berätta om barnens sätt att leva 

gällande tidigare nämnda teman. Eleverna styrdes in på frågor gällande konsumtion genom 

frågor om hur de tror att familjernas konsumtionsvanor ser ut. Begreppet konsumtion 

förklarades, det vill säga att köpa varor och tjänster (NE, 2019g). I dessa samtal var inköp av 

varor i fokus. Därefter fick eleverna välja det rum som de ansåg spegla det liv som påverkar 
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klimatet minst samt motivera varför. Avslutningsvis ställdes frågan: Vilket rum skulle ni välja 

om ni ska tänka både på att den som lever detta liv ska må bra, samtidigt som personen och 

dennes familj inte ska påverka klimatet på ett alltför negativt sätt? Eleverna fick fundera enskilt 

en stund. Därefter diskuterades de bilder som hade valts ut och eleverna hjälptes åt att lyfta fram 

för- och motargument för  de olika valen. Här fick eleverna chans att sammanfoga sina 

kunskaper från tidigare teman till en helhet genom att göra ett välgrundat ställningstagande 

gällande livsstilens klimatpåverkan.  

5.2Urval 

5.2.1 Urval av informanter 

I samband med att studiens bakgrund och teoretiska ramverk utformades, kontaktades två skolor. 

Jag bestämde att följa två grupper med fyra elever i varje. Den ordinarie klassläraren fick 

uppdraget att välja ut eleverna. De två grupper som deltog i de argumentativa diskussionerna  

gick i årskurs tre respektive årskurs två. Denna åldersskillnad ansågs inte ha någon betydelse 

eftersom intresset var att följa utvecklingen av elevernas argumentation som sådan och inte hur 

denna utveckling relaterade till deras ålder. Eftersom fokus ligger på att finna kvaliteér i 

samtalet, som främjar lärande och utveckling av argumentation ansågs det tillräckligt att följa två 

grupper och observera hur dessa elever utvecklas. Gruppen med elever från årskurs tre bestod av 

fyra flickor. Den grupp med elever från årskurs två bestod av två flickor och två pojkar. I samråd 

med klasslärarna planerades tre tillfällen in för vardera klass då vi skulle genomföra dessa 

samtal.  

5.2.2 Urval av fotografier 

De argumentativa diskussionerna som denna studie baseras på har sin utgångspunkt i fotografier. 

Därigenom blev valet av fotografier en central fråga i förberedelsefasen. De bilder som valdes ut 

kom att påverka samtalen i en viss riktning, så det var viktigt för mig att besvara frågan; vad ska 

eleverna få möjlighet att urskilja i de fotografier som används för att främja deras lärande och 

argumentation? Fyra olika områden valdes ut inom klimat- och hållbarhetsfrågor som ansågs 

relatera till elevernas egna erfarenhetsvärld; gatuvyer, elanvändning, förflyttning och barns 

sovrum.  

 

Bilderna som valdes ut kommer från två olika källor. Fotografierna från tema gatuvyer, 

elektricitet och förflyttning kommer från projektet Dollar street, på initiativ av Gapminder 

(www.gapminder.org). Dessa fotografier får fritt användas och delas så länge referens finns till 

upphovsmannen. Temat barns sovrum baserades på fotografier tagna av fotografen James 

Mollison (https://www.mapltd.com/artist/jamesmollison/wherechildrensleep/1/), från ett projekt 

där han reste runt i världen och fotograferade barns sovplats. Fotografen gav sitt tillstånd att 

använda fotografierna förutsatt att det fanns referens. 
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Fotografierna inom temat gatuvyer (bilaga 2) valdes ut med syfte att synliggöra hur klimatet 

skiljer sig runt om i världen. Många elever har inte någon erfarenhet av världen utanför sin 

närmiljö (Petterson, 2014) och detta tema hade som syfte att vidga eleverna förståelse för olika 

klimat, öppna upp en diskussion för hur klimatförändringar kan drabba oss på olika sätt och hur 

människors livsvillkor kan skilja sig åt och vad det kan innebära.  
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Inom temat förflyttning valdes fotografier ut (bilaga 3) som synliggör hur människan förflyttar 

sig på olika sätt. Detta tema är relevant att samtala om eftersom hur vi förflyttar oss är en central 

faktor rörande olika livsstilar. Syftet med dessa bilder var att argumentera för de olika sätten och 

vad som är positivt och negativt med respektive färdsätt utifrån elevernas kunskap och 

värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat elektricitet baserades på fotografier (bilaga 4) som synliggör den strömkälla som finns i 

olika hem runt om i världen. Målet med detta tema var att möjliggöra för argumentation rörande 

elanvändningens klimatpåverkan och hur elanvändningen skiljer sig åt runt om i världen.  
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Det sista temat barns sovrum, valdes ut för att synliggöra olika barns livsstilar. Syftet med temat 

var att låta eleverna reflektera över de olika fotografierna (bilaga 5) och föreställa sig det liv som 

barnet som äger rummet har. Eleverna fick inleda den argumentativa delen av samtalet med att 

välja den bild som symboliserar det liv som de helst hade velat leva. De skulle sedan föra fram 

argument för detta val. Därefter fick eleverna i uppgift att välja den bild som representerar den 

livsstil med minst klimatpåverkan och argumentera för detta val. Slutligen skulle eleverna välja 

ut en bild som speglade ett liv som både tog låg klimatpåverkan och välmående i beaktande. Den 

bild de valde skulle eleverna sedan argumentera för sitt val. Detta sista tema berörde olika 

livsstilsfaktorer, som de tidigare samtal hade berört. Målet var även att komma in på en 

ytterligare livsstilsfaktor; konsumtion och vad detta kan innebära för klimatet.  

 

Syftet med denna serie bildsamtal var att utveckla elevernas helhetsförståelse rörande 

klimatförändringar och hållbar utveckling. Det första bildsamtalet syftar till att försöka fånga 

elevernas förförståelse om klimatförändringar i stort. De två följande teman förflyttning och  

elanvändning berörde olika delar av vår livsstil utifrån för eleven bekanta områden. Det sista 

bildsamtalet var tänkt att föra samman delarna till en helhet och uppmuntra eleverna till ett 

välgrundat ställningstagande; att välja ett liv som de tycker representerar låg klimatpåverkan 

samtidigt som personen som lever detta liv ska må bra.  
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5.3 Metodval 

5.3.1 Forskningsansats 

Vid genomförandet av denna studie valde jag en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ ansats 

kan beskrivas som ett holistiskt perspektiv, där observatören studerar ett objekt från olika 

synvinklar och på så sätt fångar helheten. Tidström och Nyberg (2012) lyfter fram att avsikten 

med kvalitativ forskning är att uttyda kvaliteér och förstå på djupet det fenomen som studeras. 

När syftet är att besvara öppna frågor, som till exempel innehåller frågeord som vem, vad, hur/på 

vilket sätt och varför är det lämpligt att utgå från en kvalitativ ansats. Detta ger deltagarna 

möjlighet att ”fritt besvara frågorna med egna ord” (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.16).  

 

Kvalitativa forskningsmetoder är mer flexibla än vad kvantitativa forskningsmetoder är. De 

tillåter i högre grad spontan anpassning i interaktionen mellan forskare och deltagare samt att 

relationen blir mindre formell (Christoffersen & Johannessen, 2015). Till exempel så har 

forskaren större möjlighet att kunna skräddarsy nästa fråga utifrån deltagarnas svar, i syfte  att få 

en så detaljerad bild som möjligt av ett fenomen. Det blir även möjligt att studera människor i 

deras vardagliga miljö utan begränsningar till ett exempelvis på förhand uppgjort frågeformulär 

(Yin, 2013). Med andra ord sker studien direkt i den vanliga miljön utan att innefatta någon 

testsituation, för att undvika att observatören styr deltagarnas beteenden.  

 

Syftet var att observera hur elever argumenterar om frågor rörande klimatförändringar samt hur 

interaktionen mellan elev, lärare och bild främjar lärandet. En mätningsmetod av kvantitativ 

karaktär, där kvantifierbar data samlas in genom siffror (Tidström & Nyberg, 2012), skulle i 

detta fall vara närmast omöjlig. En kvalitativ metod, där observation av eleverna kunde ske i en 

för dem så naturlig miljö som möjligt, blev därför relevant för mitt syfte.  

 

5.3.2 Fallstudie  

Eftersom syftet var att på djupet förstå utvecklingen av argumentativa diskussioner i 

interaktionen mellan lärare, elever och fotografier, genomfördes en fallstudie. En sådan studie 

innebär att ett eller ett fåtal fall studeras ingående (Christoffersen & Johannessen, 2015). Ett fall 

kan omfatta flera skilda studieobjekt; ett program såsom en ny läroplan, en aktivitet, en individ 

eller ett sammansatt system som till exempel en skola eller en skolklass. I detta fall kommer 

studieobjektet att omfatta en grupp som utför en specifik aktivitet i form av iscensatta 

argumentativa diskussioner. De generella kännetecknen för en fallstudie är att forskaren hämtar 

in omfattande information från ett eller några enstaka enheter under kortare eller längre tid. En 

fallstudie genomförs ofta med hjälp av kvalitativa metoder såsom observation eller intervjuer 

med öppna frågor. Målet med en fallstudie är framförallt två saker; att avgränsa sin 

uppmärksamhet till ett specifikt fall och att beskriva fallet så detaljerat som möjligt. Fallstudier 

lämpar sig därför väl för att studera processer och förlopp (ibid.) och syftet med min studie var 

just att studera en lärandeprocess hos en grupp elever och observera hur och varför deras 

argumentation utvecklades.  
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5.3.3 Deltagande observation 

Datainsamlingen i denna studie har genomförts i form av en deltagande observation. Data genom 

observationer är lämpligt när studiens syfte är att finna ”detaljerade beskrivningar av människors 

aktiviteter, beteenden eller handlingar samt mellanmänskliga interaktioner” (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 65). För att vi ska kunna skaffa oss förståelse i ett visst sammanhang krävs 

det att vi är närvarande i just denna miljö och observerar det som sker genom alla sinnen. I en 

observationsstudie tar forskaren med sig all sin kunskap, erfarenhet och sina upplevelser in i den 

miljö som observeras. Detta påverkar och färgar det som forskaren har för avsikt att observera, 

vilket gör att det kan vara svårt att förhålla sig helt objektivt i en observationsstudie (ibid.).  

 

Det finns fem begrepp som är centrala vid en observationsstudie (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Observatören är forskaren som observerar. Observation betyder det vi observerar genom 

våra sinnen och som sedan utmynnar i dokumentation eller data. Ett tredje begrepp är fältet och 

syftar till det fenomen som är föremål för din observation. I mitt fall är fältet den skola där jag 

genomför min studie. Inom observationsstudier används även begreppet miljö/kontext och 

innebär den plats där observationen rent konkret genomförs, som i min studie är ett klassrum. 

Slutligen används begreppet analysenhet för att beskriva de enheter eller element som forskaren 

observerar. Analysenheter kan vara av skild karaktär; aktörer, handlingar, argument och åsikter 

samt händelser (ibid.). I min studie var analysenheterna en kombination av samtliga; aktörer i 

form av elever och lärare som observerades, handlingar eftersom lärarens (min) undervisning 

observerades, granskning av elevernas argument och åsikter samt observation av vad som 

skedde (händelser) i interaktionen mellan lärare, elev och fotografier.  

 

Vid en observationsstudie kan forskaren antingen vara en utomstående åskådare eller själv vara 

deltagare. I denna studie har jag valt att genomföra en deltagande observation i syfte att förbättra 

pedagogiken rörande argumentation i frågor om klimatförändringar. Som deltagande observatör 

tar forskaren aktiv del i den situation som ska observeras och går in som medlem i den aktuella 

gruppen (Patel & Davidson, 2011). Den undervisning som observerades i studien leddes med 

andra ord av mig i roll som lärare (deltagande) samtidigt som den observerades av mig som 

observatör. En forskares närvaro som deltagande observatör kommer dock alltid att störa 

gruppens naturliga beteende, vilket ses som en nackdel med deltagande observationsstudier. Det 

blev i detta fall viktigt att inte utge mig för att tillhöra någon viss social gruppering utan en 

forskare ska agera på ett sätt som gör att hen upplevs så opartisk som möjligt (ibid). 

 

5.3.4 Videodokumentation 

Datainsamlingen i de deltagande observationerna skedde genom videoinspelning. Fördelen med 

att videofilma är att jag kan säkra dokumentation av såväl rörelser, kroppsspråk och tal. Det är 

även möjligt att dokumentera både deltagarna och mig själv som deltagande observatör 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). I och med en videoobservation hade jag som observatör 

möjlighet att följa med i aktiviteten utan att behöva se ner på pappret för att anteckna. Detta 

skulle störa visionen om att försöka efterlikna en så naturlig lärandesituation som möjligt. 

Videofilmerna fanns även tillgänglig efter själva observationen och jag kunde vid upprepade 

tillfällen spola fram och tillbaka för att finna detaljer i den situation som observerades.  
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En nackdel med videoinspelning är att informanterna kan bli obekväma. Detta kan hämma dem 

från att vilja eller kunna delge sina tankar (Christoffersen & Johannessen, 2015). För att 

minimera denna risk placerade jag kameran på ett bord vid sidan om eleverna riktat rakt mot där 

jag satt. Detta för att  den inte skulle  verka alltför störande på informanterna. Syftet med 

videoinspelning förklarades för eleverna. De fick informationen att det var endast jag som skulle 

studera filmerna och att de raderas omedelbart efter studiens avslut 

 

 

5.4 Bearbetning, tolkning och analys  

De videoinspelade samtalen transkriberades löpande under de två veckor som de genomfördes. 

Den totala mängden videomaterial var 246 minuter och resulterade i 63 sidor transkriberad text. 

Det talade ordet kompletterades med beskrivningar av det som skedde utöver det talade ordet. 

Exempel på detta kan vara om någon skrattar, pekar, tar en tankepaus etc. Efter transkribering 

inleddes en samtalsanalys. Med utgångspunkt i de tre frågeställningarna, tematiserade jag 

datamaterialet genom färgmarkering. De tre temana var möjligheter till lärande, utveckling av 

elevernas argumentation och lärarens sätt att stödja elevernas argumentation och dessa 

färgmarkerades i tre olika färger för att synliggöra vad som gick att urskilja i relation till 

respektive forskningsfråga.  

5.4.1 Samtalsanalys 

Det transkriberade videomaterialet analyseras utifrån en samtalsanalys (Yin, 2013). Detta 

betyder att både verbalt och icke verbalt beteende analyseras under samtalet. Detta kan innefatta 

deltagarnas pauser, betoningar och manér. För att komma bakom det uttalade ordet krävs det att 

observatören utvecklar olika symboler som synliggör detta. Nedan beskrivs dessa symboler och 

när dessa används.  

 
 Parentes beskriver känslouttryck och gester och ser ut som: exempelvis (skratt) eller 

(pekar på bild).  

 

 Tre punkter ...  markerar paus, till exempel på grund av eftertanke  

 

 Tre punkter i klammer [...] markerar att stycken har utelämnats  

 

 Kursiv text markerar betonade ord  

 
Gällande fallstudier lyfter Yin (2007) två olika analysstrategier. Antingen kan analysen av 

datamaterialet baseras på teoretiska antaganden och benämnas som teoristyrd eller vara en 

beskrivande fallstudie.  Den sistnämnda analysstrategin rekommenderas endast vid fall där 

studier saknar teoretiska antaganden på förhand. Detta var inte fallet i denna studie utan det 

sociokulturella perspektivet och variationsteorins tanke om urskiljningens betydelse fungerade 

som de glasögon som jag tog på mig när jag utformade lärandesituationerna samt analyserade 

datamaterialet. Fokus i analysen blev att observera hur bilden och läraren kunde stödja eleverna i 

sitt lärande genom att erbjuda möjligheter till urskiljning. Analysen fokuserade även på hur 

interaktionen mellan gruppens individer samt bilden som medierande redskap påverkade 
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lärandeprocessen ur ett sociokulturellt perspektiv. Målet var med andra ord att ”hitta ett mönster 

i datamaterialet” utifrån de teoretiska antaganden som gjordes (Christoffersen & Johannessen, 

2015, s. 129).  

 

Studiens två teoretiska utgångspunkter, variationsteorin och det sociokulturella perspektivet har 

använts både vid planering av lärandetillfällena och vid analys av data. Fokus har legat på att 

utforma dessa lärandetillfällen med utgångspunkt i de teoretiska begrepp som lyfts fram som 

centrala inom respektive teori. Syftet var att eleverna skulle få möjlighet att utveckla sitt lärande 

genom att ges rika möjligheter till urskiljning genom samtidighet samt erbjudas en genomtänkt 

variation av ett och samma fenomen genom användningen av bilderna. Likaså utformades 

lärandetillfällena med utgångspunkt i sociokulturella teorins grundläggande begrepp som språket 

och samspelets betydelse. Vid analys av datan har de lärandeteoretiska utgångspunkterna 

använts  genom att analysera och hitta mönster i datan som är förenliga med teorierna. Samtliga 

möjligheter till kontrastering, olika sätt att stötta eleverna eleverna i deras närmaste proximala 

utvecklingzon och de olika sätt som bilden som medierande redskap bidrog till elevernas 

lärande, markerades i texten med orden kontrastering, stöttning samt bild.  

 

När en forskare observerar sitt fält uppstår en interaktion som baseras på de teoretiska 

antaganden som gjorts och den observerade praktiken (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Denna interaktion kan antingen benämnas som deduktion eller induktion. Deduktion innebär att 

interaktionen går från det mer generella till det konkreta. Induktion betyder att forskaren drar 

slutsatser från det specifika till det mer allmänna. När jag mötte fältet användes teorin deduktivt 

för att få fram en struktur (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta betyder att de begrepp 

som används utifrån mina teoretiska utgångspunkter inte vuxit fram under studiens gång utan 

funnits där från analysens start. Yin (2013) menar att deduktion kan spara dig tid vid ditt första 

fältarbete genom att börja med relevanta begrepp. Risken är annars att du lägger ner ”ändlöst 

med tid på att se dessa inspelningar, utan att veta vad du letade efter” (ibid, s. 98). Då kan det 

vara av fördel att pröva på förhand valda begrepp och genomföra en studie baserat på det stora 

intresset för dessa begrepp.  

 

En kvalitativ studie präglas även av induktion. Forskaren måste trots bestämda begrepp sträva 

efter att vara så öppen som möjligt i den data som analyseras (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Genom denna öppenhet riskerar inte forskaren att missa teman som inte var givna på 

förhand innan datainsamlingen. Detta förfarande att växla mellan induktion och deduktion 

benämns som abduktion (Patel & Davidson, 2011). Resultatet av att denna studie präglas av 

abduktion är att studien kan ge ny kunskap inom både teorin och forskningsfältet. En sådan 

studie kan med andra ord belysa den existerande teori men också utveckla vidare teorin (ibid.).  

 
Det är viktigt vid en sådan observationsstudie att analys och datainsamlingen sker parallellt 

under studien (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta för att forskaren efter hand får en allt 

klarare bild av vad som är centralt i datamaterialet och kan därmed fokusera analysen ytterligare. 

Analysen inleddes med ett tämligen brett fokus för att tillspetsa fokuset allt eftersom. Detta ger 

även en möjlighet att upptäcka nya saker som inte var definierade innan insamlingen. Det var 

dock viktigt att bevara fokus och inte bli vilseledd bland alltför många intressanta observationer 

(ibid).  
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

I följande avsnitt kommer en redogörelse för hur denna studie har tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krävs när en studie involverar andra 

människor utöver forskaren själv. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram två krav som samhället 

ställer på forskning; forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 

samhället behöver forskning som bedrivs i syfte att förbättra och utveckla. Individskyddskravet 

innebär att samhällsmedborgarna och de personer som deltar i forskningen behöver skydd för att 

inte utsättas för något negativt i och med den forskning som bedrivs. Deltagarnas integritet 

måste skyddas och vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra forskningsetiska principer som syftar 

till att skydda individerna. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade innan deltagande om syftet med 

studien och deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Det är även viktigt att deltagarna i studien 

är informerade att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Det 

ska framgå att detta inte medför några som helst konsekvenser för individen. Informationskravet 

uppfylldes när berörda elever och vårdnadshavare fick skriftlig information om studiens syfte 

och utformning genom ett informations och samtyckesformulär (Se bilaga 1). Information om 

syftet med datainsamling via videoinspelningen samt hur datamaterialet skulle hanteras gavs 

också i formuläret. Genom detta formulär uppfylldes även samtyckeskravet eftersom deltagarna 

själv fick bestämma över sitt deltagande genom att signera med sitt namn. I och med att 

datainsamlingen skedde genom videofilmning samt att deltagarna var under 15 år  så var det 

viktigt att även få vårdnadshavarnas godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga 

uppgifter som finns om deltagarna ska behandlas på ett säkert sätt som inte kan föras vidare. 

Ingen obehörig ska kunna identifiera eller få någon information om någon person som deltagit. 

För att uppfylla detta krav avidentifierade jag samtliga deltagare genom att ändra till fiktiva 

namn. Jag lagrade även materialet så att det krävdes lösenord för åtkomst. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att den information och uppgifter som fås fram i och med personers deltagande 

endast får användas för den specifika forskning som bedrivs (ibid.). Denna information framgick 

till deltagarna och deras vårdnadshavare genom informations- och samtyckesformuläret. Vidare 

raderades allt videomaterial när transkriberingen gjorts och dessa transkript makulerades och 

raderades när examensarbetet blev godkänt.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Syftet med denna studie var att bidra med  

kunskap om hur lärare i grundskolans tidigare år kan utveckla elevernas argumentation i 

klimatfrågor med utgångspunkt i fotografier. Baserat på frågeställningarna redovisas resultatet 

under följande tre rubriker: Möjligheter till lärande, Elevernas sätt att argumentera samt Att 

stödja elevernas argumentation.  

6.1 Möjligheter till lärande  

Resultatet på den första frågeställningen, som behandlar vilka möjligheter till lärande som 

erbjöds i de iscensatta argumentativa diskussionerna, synliggjorde tre skilda kategorier som 

beskriver det lärande som möjliggjordes. Dessa var följande: Möjlighet till urskiljning genom 

kontrastering och samtidighet, Möjlighet att ge berördhet och Möjlighet att ifrågasätta sina 

tidigare förgivettagna uppfattningar.  
 

6.1.1 Möjlighet till urskiljning genom kontrastering och samtidighet 

De fotografier som användes i de argumentativa diskussionerna erbjöd möjligheter för eleverna 

att se skillnader och likheter. Genom att eleverna fick se samtliga bilder inom samma tema 

samtidigt möjliggjorde detta kontrastering genom samtidighet. När eleverna fick se och jämföra 

bilderna samtidigt gavs de möjlighet till att upptäcka skillnader mellan olika bilder. Eleverna 

erbjöds möjligheter att ställa olika bilder mot varandra och kunde på så sätt upptäcka skillnader 

och även likheter. Nedan visas ett utdrag ur datamaterialet där kontrastering mellan ett bra 

klimat och ett dåligt klimat görs genom att använda bilderna som stöd. Genom att jag i exemplet 

frågade eleverna vilka bilder som de ansåg beskriver ett bra respektive ett dåligt klimat gavs 

möjlighet att upptäcka skillnader mellan de olika bilderna gällande klimatet i olika delar av 

världen. Vidare kunde de även upptäcka skillnader mellan ett bra och ett dåligt klimat genom att 

argumentera om vilka faktorer i bilden som tyder på respektive kategorisering. Dessa olika 

faktorer kunde lyftas fram genom att upptäcka skillnader i bilderna genom att kontrastera dem 

mot varandra. 

 
Jag: Vilken av dessa bilder tycker ni beskriver ett bra klimat?  

Sara: Vad sägs om typ där? (pekar på bilden med palmer och grönska)  

Jag: Okej, vad tänker du där? 

Sara: Det är mycket grönt, det växer jättebra. Det ser jättefint ut och allting sådär.  
[...]  

Jag: Men vilka bilder tycker ni beskriver ett dåligt klimat?  

Hanna: (pekar på bilden med en sprucken jordyta) Nian, för där är det ju sådär torrt.  
[...]  

Ella: (pekar på bilden med stora mängder sopor) Sopor. 

 

De argument som eleverna lyfte vid valet av bilder rörande ett bra klimat var grönska, lite 

bilåkning och ingen nedskräpning. De argument som fördes fram gällande ett dåligt klimat var 

stök, nedskräpning, torka samt avsaknad av grönska. Genom att bilderna erbjöd eleverna att 

samtidigt se dessa skilda faktorer såsom grönska, nedskräpning, torka etc. fick de möjlighet till 

urskiljning och ett elevernas förståelse om ett bra respektive dåligt klimat synliggjordes.  
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Eleverna gavs även möjlighet till att upptäcka skillnader i de övriga samtalen. I det avslutande 

temat, barns sovrum, tillfrågades eleverna vilka rum som symboliserade en livsstil som hade låg 

respektive hög klimatpåverkan. Det var huvudsakligen faktorn låg respektive hög konsumtion 

och elanvändning som avgjorde hur eleverna urskiljde livsstilens klimatpåverkan. Även 

nedskräpning i naturen var ett återkommande argument som avgjorde deras val. I nedanstående 

citat går det att se hur Hanna upptäcker skillnader och kontraster mellan de olika fotografierna:  

 
Det här ser också ganska vanligt ut, fast det är inte jättenormalt att ha så mycket grejer (pekar på 

bild 2). Men det är också väldigt såhär... bra elektricitet. De där borde också ha jättemycket el 
(pekar på bild 3) för de har till och med en sån där fläkt i rummet. Så det är... bra. De har nästan 

ingen elektricitet alls (pekar på bild 4) [...] Sen vet jag inte vart det här är någonstans (pekar på bild 

5) men det verkar vara en väldigt stor familj med så många sängar. Så de lär också ha väldigt 
mycket el. De ser inte ut att ha det så jättebra, men de verkar ha en lampa (pekar på bild 6).  

6.1.2  Möjlighet att ge berördhet 

Bilderna gav även möjlighet att beröra eleverna emotionellt  eftersom de visade på tydliga 

skillnader mellan olika livsvillkor. Generellt för samtliga av dessa bildsamlingar var att någon av 

de utvalda bilderna synliggjorde hur livsvillkoren för de allra fattigaste i världen ser ut. Detta  

väckte elevernas engagemang. När eleverna fick se bilderna gav de känslomässiga uttryck i form 

av empati för de människor som lever under sämre livsvillkor än de själva. När bilderna lades ut 

på bordet blev eleverna ivriga att få berätta vad de tänkte om bilderna och de ändrade tonläge 

och minspel. Genom att eleverna berördes av bilderna kunde ett ökat engagemang i samtalet 

urskiljas. Gällande de bilder som förknippades med fattigdom, nedskräpning, farlig 

elanvändning och torka/heta temperaturer reagerade eleverna med starka känslomässiga uttryck. 

Exempelvis berördes eleverna starkt av bilden på ett sopberg utanför hemmet och började direkt 

jämföra denna med övriga bilder. I nedanstående citat uttryckte Anna sin berördhet. I samband 

med att detta sades ändrades tonläget i Annas röstläge och hon visade tecken på empati. 

Anna: Alltså vissa får ju knappt någon mat och kan inte gå i skolan. De kan förlora sina hem.  

Det gick även att urskilja avståndsmoraliska ställningstaganden i datamaterialet. Elevernas 

berördhet visade sig ofta i samband med att eleverna förde avståndsmoraliska resonemang. 

Eleverna talade om vikten av att vi alla tar ansvar för klimatet för att hjälpa de som kommer att 

drabbas mest samt att vi måste tänka på nästa generation. Ella och Gustav beskriver i de två 

nedanstående citaten deras syn på generationsrättvisa. Ella beskriver den aspekt av 

generationsrättvisa som syftar till att ta ansvar för människor som vi inte har någon relation till. 

Gustav uttrycker den andra aspekten av generationsrättvisa; att visa hänsyn för kommande 

generationer. Det fanns med andra ord tydliga inslag av att eleverna med hjälp av bilderna 

utvecklade ett avståndsmoralisk resonemang.  

 

Ella: Andra kan ju drabbas mer än dig och då ska vi ju hjälpa dem så att de inte blir drabbade lika 

mycket.  

Gustav: Tänk flera miljoner år kommer vi människor att finnas. Om inte vi får ett dåligt klimat, 

men kanske de efter får det. 
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6.1.3 Möjlighet att ifrågasätta sina tidigare förgivettagna uppfattningar  

Det var möjligt att i datamaterialet urskilja att eleverna genom att titta och samtala om bilderna 

fick möjlighet att kritiskt reflektera över tidigare förgivettagna uppfattningar. Eleverna kom in 

till samtalet med tidigare erfarenheter och uppfattningar om klimatförändringarna. Fotografierna 

gav eleverna ett sammanhang rörande olika aspekter av klimatförändringar som möjliggjorde 

samtal där dessa tidigare förgivettagna uppfattningar utamanades och ändrades. Båda 

elevgrupperna berättade att de har hört mycket om klimatförändringar via media som beskriver 

en framtid med tornados, torka och översvämningar. Dock ifrågasatte eleverna medias bild av att 

klimatförändringarna kommer att bli värre. I nedanstående citat finns det tecken på att Anna och 

Robert ifrågasätter medias bild av att klimatet kommer att försämras i framtiden. Denna bild från 

media lyfte de i ett tidigare samtal och menade att ökad temperatur, naturkatastrofer väntas i 

framtiden. Dock förändrades denna syn under de tre samtaltillfällena genom de argumentativa 

diskussioner som möjliggjordes genom fotografierna. Anna och Robert menade följande:  

 
Anna: Jag tror det blir bättre. 
Robert: Ja, vi håller ju på att försöka förbättra det. 

[...] 

Robert: Ja, min mamma och pappa jobbar ju på Sveriges största industri som släpper ut 10% av 

hela Sveriges. De försöker förbränna bort det, eller typ ta bort avgaser. 

 

Från att tidigare mena på att det kommer att bli värre i form av naturkatastrofer, smältande isar 

och dylikt hade elevernas syn på framtiden förändrats till tämligen mer hoppfull under samtalets 

gång. I slutet av de tre argumentativa diskussionerna beskrevs framtidstron som en tro på den 

ständiga utvecklingen inom industrin, transporter, återbruk etc. vilket ej stämmer överens med 

den uppfattning som de ansåg att media går ut med.   

 

Det var framförallt rörande frågan elektricitet som flertalet elever ändrade sin uppfattning under 

samtalets gång. Genom att bilderna gav möjlighet att se människors olika förutsättningar för 

energianvnändning kunde eleverna ifrågasätta sina tidigare förgivettagna föreställningar om 

elektricitetens klimatpåverkan. Bilderna gav i detta fall ett sammahang som möjliggjorde för 

vidare diskussion om elektricitetens klimatpåverkan. I första skedet när frågan ställdes om vår 

elanvändning hade någon negativ påverkan på klimatet uttryckte sig flertalet elever i likhet med 

Gustavs svar:  

 
Jag: Om vi tänker el och så tänker vi klimat? Hur påverkar elen klimatet? 
Gustav: Alltså... den påverkar inte så himla mycket. 

Jag: Okej,  hur tänker du då? 

Gustav: Det gör den väl inte? 

 

Sedan bidrar Robert med sina tankar om elektricitetens klimatpåverkan, som ger Gustav 

möjlighet att reflektera över sina tidigare föreställningar om att elektriciteten inte alls påverkar 

klimatet.  

 
Robert: El är jättefarligt för klimatet egentligen. 

Jag: Okej, vad tänker du då?  
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Robert: Alla kraftverk som bränner gaser för att få el.  

 

Det var först när eleverna fick chans att reda ut varifrån vi får elektricitet som de insåg att även 

elanvändningen  påverkar klimatet. Hanna beskriver det på följande sätt:  

 
Hanna: Det beror på om man använder vattenkraft, kolkraft eller solkraft. Kolkraft är ju inte så bra. 
Jag: Hur tänker du då? 

Hanna: Det släpper ut massa.  

Sara: Koldioxid.  
Hanna: Jag ville faktiskt säga det.  

 

Till en början när frågan om hur klimatet påverkas av vår elanvändning var eleverna tämligen 

osäkra på huruvida det faktiskt påverkade klimatet på ett negativt sätt. Bland annat Sara gissade 

att det hade med slitaget på elledningarna att göra. Hon menar att” vi använder så mycket el att 

elledningarna brister. Och faller ner på träden. Allt blir dålig”. Men efter att vi tillsammans i 

gruppen hade funderat över hur el tillverkas var alla eniga om att ju mer el som används desto 

mer el måste tillverkas på ett sätt som påverkar klimatet negativt. De menade att eftersom den 

elektricitet som görs på ett klimatvänligt sätt; solkraft, vindkraft och vattenkraft inte räcker fullt 

ut så måste vi som Ella förklarade: ”göra så elen räcker” för att slippa producera stora mängder 

elektricitet på ett sämre sätt genom exempelvis kolkraft.  

 

 

Eleverna fick även möjlighet att ifrågasätta sina tidigare förgivettagna uppfattningar gällande 

elbilen. I båda grupperna lyftes frågan om elbilen verkligen är ett bättre alternativ i och med 

vetskapen om elanvändningens klimatpåverkan. Detta visar att eleven har börjat reflektera över 

huruvida det är bättre för klimatet att öka vårt elberoende eller köra bilar på diesel eller bensin.  

 

 
Robert: Men ett tåg är bra. Den går på elen. Jag åker eltåg varenda sommar. 

Jag: Okej!  

Anna: Har man en elbil så slösar man ju på elen?  
Jag: Precis, det är ju lite det som är diskussionen idag. 

Anna: Så man vet ju inte vilken bil man ska ha. Antingen så slösar man på el eller så släpper man 

ut avgaser i naturen. 

 

6.2 Elevernas sätt att argumentera   

Genom de tre argumentativa diskussionstillfällen kunde en utveckling av elevernas 

argumentation observeras; från påståenden av konstaterande och värderande karaktär till allt mer 

motiverade ställningstaganden grundade på belägg av skild karaktär. Utvecklingen av elevernas 

argumentation kan generellt beskrivas utifrån nedanstående figur; från påståenden till att 

framföra belägg för sitt påstående, vilket tillsammans skapar ett fullständigt argument.   
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Nedastående citat visar hur Ella argumenterar om vad hon tycker om följande bild i början 

respektive i slutet av temat barns sovrum. Från att först endast uttrycka påståenden av 

konstaterande karaktär om rummet har Ella i det senare citatet gett belägg för sitt påstående 

genom spekulerande argument om graden av konsumtion. Slutligen lägger hon fram ett hållbart 

belägg och gör argumentet fullständigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ella: Jag tycker det är rymligt, man kan ha mycket grejer i rummet. Och som Sara sa, mycket 

elektricitet. Man kan ha laddare och så.   

 
Ella: Det ser inte ut som att de köper lika mycket som på tvåan, sjuan och åttan. Jag tror att om de 

köper något nytt så kanske de väntar någon månad och sen köper det. Inte så att de köper nytt hela 

tiden.  

 

Eleverna hade under detta samtal enats om att ju mer människor konsumerar desto mer måste 

tillverkas som i sin tur påverkar klimatet. Ella gjorde sitt argument fullständigt genom att ge ett 

belägg för varför konsumtion påverkar klimatet genom att säga att det ”kommer ut mycket 

avgaser”.  

 

Påstående av konstaterande karaktär  

Påstående av värderande  karaktär  

Belägg 

Argument 
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På liknande sätt argumenterade Robert om samma rum med endast påståenden av värderande 

karaktär och sade först att:  ”Det är fint och så. Jag vill också ha en våningssäng och så kan jag 

ha min dator under där”. När han sedan skulle argumentera för att detta rum påverkar klimatet 

relativt lite motiverade han det på detta sätt:  

 
Robert: Det är inte så mycket leksaker och så. Det är ju mest trä. Man tillverkar ju inte trä.  

Jag: Okej, Varför är det då bättre tänker du?  

Robert: Ja men det släpper ju inte ut så mycket gaser. De sågar ju bara så det blir till träplankor.  

 

Hans argument i det senare citatet visar både på att hög grad av leksakskonsumtion påverkar 

klimatet negativt och att han argumenterar för att trä är ett bra material i och med låga utsläpp 

vid tillverkningen. Han utvecklar dock detta argument senare under samtalet och menar på att 

träd behövs för att ”de gör syre och suger in gaser”. Här tillför han ett motargument till varför 

träden även är viktiga att bevara. Det går i båda dessa exempel ur datamaterialet tyda en 

utveckling i elevernas argumentation från påstående till att framföra belägg för sin ståndpunkt.   

 

Med hjälp av bilderna samt med stöd av läraren i form av följdfrågor utvecklades elevernas 

ställningstaganden till fullständiga argument. Dessa fullständiga argument innehöll både ett 

påstående eller värdering samt belägg för detta. I figuren nedan visas exempel på när eleverna 

tog ställning genom enbart påstående av konstaterande eller värderande karaktär och slutligen 

när eleverna lade fram belägg för sitt påstående eller värdering.  

 

 

 

Påstående av konstaterande karaktär 

 

”Jag tror inte Sverige kommer att påverkas mest”  

 

”Det blir varmare”  

 

”Och den bilden, för där är det ju sådär torrt”  

 

”Träd behöver vi”  

 

”Det är inte så mycket skräp”  

 

 

Påstående av värderande karaktär  

 

”Det ser inte ut som att de har så bra luft”   

 

”Jag hade kunnat vara nöjd med det där. Jag hade inte 

behövt kunna köpa så mycket mer nya grejer”  

 

”Jag tycker inte att den visar ett sådär bra klimat”  

 

”Det är så himla skräpigt och smutsigt 

 

”Jag tror inte det är bra att hålla på sådär med elen”  

 

”Det är jättebra att köpa gamla grejer”  
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Belägg för påstående av 

konstaterande eller värderande 

karaktär.  

 

 

”Hamnar metall i skogen så är det vasst och djuren 

trampar på det. Då kommer de att lida och till slut dö”  

 

”För finns det inga träd så kan vi inte leva. Det är de 

som gör att vi får syre”  

 

”Bilen är sämst av bussen och bilen. För som Sara sa så 

bussen kan man åka flera personer samtidigt och i bilen 

kan man bara åka mindre personer” I en buss kan man 

typ åka 20 pers och flera kan färdas”  

 

 

Figur: Exempel på påstående av konstaterande karaktär, påstående av värderande karaktär och 

belägg för ett påstående av konstaterande eller värderande karaktär. 

6.3 Att stödja elevernas argumentation  

Även lärarens, som i detta fall är jag själv, olika sätt att stödja eleverna var en tydlig faktor som 

gick att urskilja i datamaterialet. På skilda sätt stöttade jag i de argumentativa diskussionerna för 

att eleverna skulle komma vidare i sitt argumenterande. Bland annat stöttade jag samtalet genom 

att hjälpa eleverna att hålla fokus samt fördela ut ordet så att samtliga deltagare fick göra sin röst 

hörd. Förutom detta kunde tre andra sätt att stötta elever urskiljas i datamaterialet. Dessa olika 

stöd har delats in i tre kategorier: Stötta genom att kontextualisera bilden, Stötta genom frågor, 

och Stötta med ny kunskap.  

6.3.1 Stötta genom att kontextualisera bilden 

Under de argumentativa diskussionerna behövde eleverna vid flertalet tillfällen hjälp att 

kontextualisera bilden. De läste ibland av bilden på ytan, men med stöd genom olika 

frågeställningar kunde jag hjälpa eleverna att vidga bildens budskap. Det var framförallt i det 

sista temat barns sovrum  som eleverna behövde stöd att kontextualisera bilden. Genom att jag 

ställde frågor som ”Vad kan de här bilderna berätta om hur barnen lever?” kunde eleverna 

urskilja vilka som var fattiga och rika. Genom att ställa nedanstående fråga vidgades bilden 

ytterligare och eleverna gavs möjlighet att diskutera bilderna utifrån de två föregående temana 

om förflyttning och elanvändning: 

 
 Jag: Om vi tänker på det som vi pratade om i tidigare samtal. Vi pratade om förflyttning och 

om elanvändning. Hur tror ni om dessa saker genom att titta på bilderna?  

 

Genom att hjälpa eleverna att vidga bildernas betydelse gavs de möjlighet till urskiljning genom 

att diskutera olika livssituationer i kombination med deras klimatpåverkan. Datamaterialet visade 

att eleverna begränsade sin argumentation utifrån hur pass vidgat de kunde läsa av bilden. Dessa 

frågor, som syftade till att kontextualisera bilderna, hjälpte därför eleverna till att kunna utveckla 

sin argumentation genom att läsa av bilderna på djupet.  
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6.3.2 Stötta genom frågor  

Elevernas spontana argumentation innebar inledningsvis nästan enbart att föra fram påståenden 

av konstaterande eller värderande karaktär. För att utveckla elevernas argument ställdes frågor i 

syfte att hjälpa eleverna att föra fram belägg för sitt påstående. Genom att jag ställde frågor som 

uppmuntrade till att lägga fram ett belägg utvecklades elevernas argumentation till att framföra 

fullständiga argument. Exempel på sådana följdfrågor presenteras nedan:  

 
Robert: Jag tycker inte att den visar så där bra klimat. Det är ju bilar och så.  

Jag: ”Okej, vad tänker du om bilarna då?”  

Robert: De släpper ju ut avgaser. 
 

Ella: Det blir inte så mycket vatten. 

Jag: Okej, men vad behöver vi vatten till? 
Ella: Att dricka för att överleva.  

Hanna: Och till träden så att de växer. För finns det inga träd så kan vi inte leva. Det är de som gör 

att vi får syre.  

 

För att stödja elevernas möjlighet till urskiljning genom bilderna ställdes även frågor av 

kontrasterande karaktär. Dessa frågor hjälpte eleverna att se skillnader mellan olika bilder 

gällande klimatpåverkan och olika livssituationer. Vissa frågor ställdes med syfte att konstratera 

två specifika fotografier. Ett exempel på denna typ av kontrasterande fråga är när jag frågar:  

”Om vi jämför bild ett och tre. Tror ni att det skiljer sig något? Denna fråga ställdes gällande 

bilden på en vanlig lampknapp och elskåpet. Genom att jämföra bilderna kunde eleverna göra 

mer nyanserade urskiljningar än att bara urskilja de bilder som knappt visade någon 

elanvändning jämfört med bilden på lampknappen som de ansåg symboliserade hög 

elanvändning.  

 

Kontrasterande frågor ställdes även för att stödja eleverna i att urskilja de bilder som 

symboliserar ett bra respektive ett dåligt klimat eller låg respektive hög klimatpåverkan. Dessa 

frågor ställdes efter varandra så att eleverna kunde peka ut de bilder som de ansåg hörde till 

vardera fråga.  

 

 

Bra klimat/Låg klimatpåverkan Dåligt klimat/Hög klimatpåverkan  

 

”Vilken eller vilka av dessa bilder anser ni 

beskriver ett bra klimat?” 

 

 

”Vilken eller vilka av dessa bilder anser ni 

beskriver ett dåligt klimat?” 

 

 

”Vilket rum tycker ni speglar det liv som har 

minst påverkan på klimatet? Det som är bäst 

för klimatet.”  

 

”Vilket rum tycker ni speglar det liv som har 

mest påverkan på klimatet? Alltså det rum 

som är sämst för klimatet.” 

 

Figur: Kontrasterande frågor  
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6.3.3 Stötta med ny kunskap  

Datamaterialet visade även att jag vid flertalet tillfällen stöttade samtalet genom att tillföra ny 

kunskap. Detta bidrog till att eleverna kunde ta ställning i de frågor som ställdes, vilket annars 

hade uteblivit på grund av för stort kunskapsglapp. Nedan visas ett exempel på när jag hjälpte 

eleverna att argumentera genom att tillföra ny kunskap i samtalet. Eleverna var i båda grupperna 

tämligen osäkra på frågan som ställdes gällande elanvändningens klimatpåverkan. Tillsammans 

redde de ut att de finns bättre och sämre sätt att framställa el på. Därefter fick jag förklara att ju 

mer elekticitet som varje människa använder desto mer elekticitet måste produceras på ett sämre 

sätt.  

 
Jag: Precis, det finns bättre och sämre sätt att göra el när det gäller klimatet. Därför har ju vår 
elanvändning påverkan på klimatet. Om vi tänker att ju mer du och jag använder el, ju mer el måste 

vi göra. Eller hur? 

Robert: Mm. Det är det som är bra med sol och vatten. Vatten flödar ju hela tiden 
Jag: Precis. Men räcker då all den här bra elen, om vi tänker sol, vind och vatten, Räcker den till 

allt vi använder el till? 

Robert: Nä. 

Jag: Och vad får vi göra då?  
Robert: Ja, då får man bygga mer. 

Jag: Precis, ju mer el vi använder ju mer dålig el måste vi ju använda. Då klarar vi oss inte med sol, 

vind och vatten. Den räcker då inte till allt. 

 

Eftersom eleverna inte på egen hand kom till insikten att ju mer elektricitet vi använder, desto 

mer elektricitet måste tillverkas på ett sätt som är sämre för klimatet. Exemplet ovan visar dock 

att jag försökte tillföra den nya kunskapen genom att locka fram svaret ur eleverna själva genom 

de frågor som ställdes.  
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7. Diskussion  
I följande avsnitt kommer det att föras en kritisk diskussion om studiens metodval samt det 

resultat som påvisats i relation med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

7.1 Metoddiskussion  

7.1.1 Reliabilitet och validitet 

I forskningssammanhang talas det om studiers tillförlitlighet (reliabilitet) och dess giltighet 

(validitet). Hög tillförlitlighet innebär att studien ska vara exakt; samma data skulle påvisas vid 

en upprepning av studien. Hög giltighet syftar till att studiens data representerar det själva 

studien hade för avsikt att studera. Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2012) menar att om 

en studie har hög reliabilitet och hög validitet så representerar datan ”rätt sak på rätt sätt” (s. 

295). För att eftersträva hög validitet samt att läsaren ska få en klar bild av forskarens metodiska 

val, menar Patel och Davidson (2011) att författaren på ett tydligt sätt ska beskriva hela studiens 

förlopp. Detta har eftersträvats i denna studie. I och med att datamaterialet består av både ljud 

och bildinspelningar ökar studiens reliabilitet i och med att datan kan gås igenom flertalet gånger 

i syfte att få ett rikare material att tolka (ibid.). När det gäller en forskares studie av endast ett 

fall är det viktigt att vara medveten om dess begränsningar gällande att generalisera 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). På sannolika skäl borde dock studiens resultat gälla i 

andra sammahang. Det förutsätter dock att bilder och frågor väljs ut i syfte att erbjuda samma 

möjligheter till lärande genom urskiljning, berördhet och träna på att framföra fullständiga 

argument.   

 

7.1.2 Rollen som lärare och observatör  

I denna studie har jag som forskare intagit en roll som både deltagare och observatör. Detta har 

medfört en del viktiga aspekter att ta upp. I majoriteten av forskning som bedrivs intas en 

forskarroll som innebär att inte styra informanterna i en viss riktning. Detta var inte fallet i de 

samtal som studiens informanter deltog i. I och med att jag klev in i rollen som lärare stöttade 

jag och styrde samtalet för att eleverna skulle nå de mål som fanns med de argumentativa 

diskussionerna.  

 

I ett traditionellt forkarsammahang kan det upplevas som konstigt att gå in i rollen som både 

deltagare och observatör. Detta är dock något som lärare gör hela tiden i sin profession. Det 

råder ständigt situationer där reflektion om barns lärande krävs, både under själva lektionen och 

när läraren reflekterar tillbaka på genomförd undervisning. Genom att inta en roll som både 

deltagare och observatör kunde jag studera mig själv i min lärarroll. Det var även tvunget att 

som deltagare i form av lärare fatta beslut under i själva situationen. Att få agera både som 

deltagare och samt att reflektera över det efteråt som observatör har hjälpt mig oerhört mycket. 

Möjlighet till reflektion både under och efter ett lärandetillfälle gör att det sker ett ständigt 

kvalitetsarbete över elevernas lärande, vilket resulterar i att kvalitén på den undervisning som 
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bedrivs ökar. Det står i skollagen (SFS 2018:1098) att utbildning ska vila på vetenskaplig grund  

och beprövad erfarenhet. För att uppnå det ständiga kvalitetsarbete som ska prägla skolan krävs 

det just denna form av undersökande förhållningssätt; att kunna observera sig själv både under 

och efter genomförd undervisning. I min studie innebar detta att jag intog ett undersökande 

förhållningssätt hur jag som lärare, med hjälp av bilder och de utvalda centrala teoretiska 

begrepp, kunde främja elevernas argumentation gällande hållbar utveckling.  

7.1.3 Val av datainsamlingsmetod  

I denna studie genomfördes tre argumentativa samtal i respektive grupp. Samtliga av dessa 

dokumenterades genom bild- och ljudinspelning. Detta eftersom syftet var att samla in data både 

i form av tal, gester och samspel. Det var framförallt det talade språket som visade sig vara 

intressant att observera. Det var inte mycket utanför det verbala som var till relevans för mina 

frågeställningar. Videofilmningen var dock fortfarande av betydelse för att kunna urskilja vilken 

elev som som tillförde vad i samtalet samt vilken specifik bild som eleven refererade till.  

 

Under transkriberingen var det stundvis problematiskt att veta vilken bild som eleverna pratade 

om. Oftast kom de dock ihåg att säga numret på bilden eller att jag gav respons till eleven genom 

att säga bildnumret. Det hade gått att underlätta detta genom att placera kameran så att bilden 

fångades snett uppifrån och att jag därigenom skulle uppfatta vilken bild eleverna pekade på.  

Vid första transkriberingen märkte jag dock att det gick att urskilja vilken bild eleverna pratade 

om genom de beskrivningar och ställningstaganden som de gjorde kring bilden. Därför valde jag 

att fortsättningsvis placera kameran på samma sätt från sidan eftersom det skulle bli svårt att få 

kameran placerad snett uppifrån. Videofilmningen påverkade inte elevernas deltagande på ett 

negativt sätt. Efter att syftet med videoinspelningen hade klargjorts och jag hade beskrivit hur 

datamaterialet skulle hanteras agerade eleverna på ett naturligt sätt enligt min uppfattning.  

7.1.4 Urval av informanter  

Från början var det tänkt att följa två grupper som båda gick i årskurs tre. Efter kontakt med 

några skolor gavs endast möjligheten att följa en grupp från årskurs två samt en från årskurs tre. 

Denna åldersskillnad spelade dock ingen roll för mitt syfte som var att följa utvecklingen genom 

de argumentativa diskussionerna. Utvecklingen visade samma slags generella progression och 

samma möjligheter till lärande kunde urskiljas i båda grupperna oavsett ålder. Klasslärarna var 

ansvarig för själva urvalet och den ena läraren valde att själv välja ut de elever som skulle delta 

medan den andre klassläraren frågade vilka elever som ville delta för att sedan lotta ut två flickor 

respektive två pojkar. I den ena gruppen var samtliga informanter flickor. Detta spelar ingen roll 

för studiens resultat i och med att studien inte präglas av något genusperspektiv.  

 

Studien genomfördes genom att följa två grupper under flera tillfällen istället för fler grupper 

under färre tillfällen. I och med att detta gav fler tillfällen med samma grupp gavs möjlighet att 

komma på djupet. Det var dessutom av intresse att få möjligheten att följa samma elever under 

flera samtal för att se utvecklingen från det första samtalet till det sista. Att följa samma elever 

under tre tillfällen visade sig vara tillräckligt för att kunna urskilja den utveckling av elevernas 

lärande som möjliggjordes i de iscensatta samtalen.  
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7.1.5 Urval av bilder 

Valet av bilder hade tämligen stor inverkan gällande vad för möjigheter till lärande som kunde 

möjliggöras via bilden. Därigenom är det relevant att föra en diskussion gällande hur de bilder 

som valdes fungerade. Syftet med samtliga bildsamlingar var att bilderna tillsammans skulle 

synliggöra skillnader i klimat och livsstil och spegla den verkliga variation som finns globalt 

sett.  Med tanke på bildernas stora betydelse för vad som gavs möjlighet att urskilja och bli 

berörd av krävs det reflektion vid val av bilder. Vad ska eleverna få möjlighet att urskilja? Vad 

ska bilderna bidra med i diskussionen? Speglar bildsamlingarna en verklighetsförankrad 

variation? Detta är viktiga frågor att besvara vid urval av bilder. Resultatet av studien visade att 

de skillnader och likheter som jag på förhand hade tänkt skulle synliggöras för eleverna genom 

fotografierna fungerade. Urvalet av bilderna möjliggjorde för eleverna att se den verkliga 

variationsbredd som finns runt om i världen rörande de teman som hade valts ut. Anledningen 

till att just dessa bilder valdes ut var för att de tillsammans upplevdes spegla en realistisk 

variation mellan olika människors livsvillkor både baserat på var rent geografisk de bor och hur 

deras ekonomi ser ut. Fotografierna är tagna från olika delar av världen och fungerade 

därigenom bra för att vidga elevernas globala perspektiv genom att autentiskt visa på den 

variation i förutsättningar som finns runt om i världen.  

7.1.6 Teoristyrd analys   

Det sociokulturella perspektivet kombinerat med variationsteorin har bidragit med betydelsefulla 

begrepp för denna studie. Teorierna har styrt både utformningen av lärandesituationerna och 

analysen av datamaterialet. Målet var med andra ord att hitta mönster i datamaterialet som gick 

att koppla samman med de begrepp och synsätt som präglar de två lärandeteoretiska 

utgångspunkter som studien utgick ifrån. Vid utformningen och urvalet av fotografierna fanns en 

strävan att ge eleverna möjlighet till samtidig kontrastering genom fotografierna. Analysen 

visade att det gick att urskilja de begrepp som hör till urskiljning; kontrastera, skillnader, likheter 

och samtidighet. Likaså utformades de argumentativa diskussionerna med utgångspunkt i 

sociokulturella perspektivets centrala begrepp om närmstaste proximala utvecklingszonen, 

kommunikation, verbala språket och bilden som medierande redskap. Dessa gick också att 

urskilja vid analys av datamaterialet. Med andra ord fanns studiens teoretiska utgångspunkter 

med från start och bidragit med relevanta begrepp för resultatet och kommande 

resultatdiskussion.  

 

Det finns en medvetenhet om att flertalet centrala begrepp inom variationsteorin inte har varit 

utgångspunkt i denna studie. Detta beror på att det lärandeobjekt som hela lärandesituationen 

vilar på är den generella förmågan att kunna argumentera. Det blev problematiskt att lista ett 

antal tydliga kritiska aspekter för en sådan generell förmåga. Därmed uteslöts dessa begrepp och 

fokus låg på ovannämnda begrepp som handlar om möjlighet till urskiljning. Variationsteorins 

tre begrepp planerat, iscensatt och erfaret lärandeobjekt ansågs också vara relevant i och med det 

förslag på fortsatt forskning som ges gällande bildanvändning i undervisningen.  
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7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om bildens betydelse för att träna eleverna i 

att föra argumentativa diskussioner rörande frågor om hållbar utveckling. I studiens resultat 

framgick det att bilderna erbjöd flertalet möjligheter som främjade elevernas lärande. Likaså 

visade studien att lärarens roll som samtalsledare var avgörande för det lärande som ägde rum i 

de iscensatta diskussionerna. I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens 

frågeställningar och i relation till den tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för denna studie.  

 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att bilden i nära samspel med lärarens stödjande roll var 

av stor betydelse för elevernas lärande. Varken fotografierna eller enbart lärarens frågor hade var 

för sig möjliggjort samma förutsättningar för lärande. I bakgrundskapitlet presenterades den 

didaktiska triangeln (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmarks, 2011). Resultatet av denna 

studie visar på att samtliga av dessa relationer mellan lärare, elev och innehåll krävs för ett 

framgångsrikt lärande ska äga rum i de argumentativa diskussionerna som iscensattes. Den 

relation som eleverna hade till innehållet, det vill säga bilden i detta fall, lade grunden för det 

lärande som möjliggjordes. Även vad läraren hade för relation till bilden påverkade vad som 

utelämnades och togs med i diskussionerna. Framföralllt hur läraren lyckades stödja och påverka 

relationen mellan  elev och bild var avgörande för de möjligheter till lärande som erbjöds. 

Genom att läraren ställde frågor som uppmuntrade till vidareutveckling och kontrastering samt 

hjälpte eleverna att vidga bildens budskap stärkte läraren relationen mellan eleven och bilden 

som i sin tur främjade lärandet.  Rudsbergs (2014) studie visar på lärarens centrala roll gällande 

elevernas utveckling av argumentation. Beroende på vilken fråga som ställs eller riktning som 

läraren tar öppnar den argumentativa diskussionen upp för vissa möjligheter, medan andra 

förblir osynliga. Det blir därmed viktigt att som lärare ha en klar bild över målet med 

lärandetillfället; över vilka möjligheter och perspektiv som den argumentativa diskussionen ska 

försöka bidra med.  

7.2.1 Bilden sett ur ett sociokulturellt- och ett variationsteoretiskt perspektiv  

Resultatet av denna studie visar att eleverna erbjöds rika möjligheter till lärande genom att få 

möjlighet att upptäcka likheter och skillnader mellan de olika bilderna. Studien grundar sig på 

två skilda teoretiska utgångspunkter. Först och främst det sociokulturella perspektivets syn på 

språket och bilden som medierande redskap (Dysthe, 2003). För det andra, den 

variationsteoretiska synen på att framgångsrikt lärande förutsätter att eleverna får chans till 

urskiljning av skillnader och likheter (Lo, 2014).  I detta möjliggjordes denna urskiljning genom 

att eleverna fick se samtliga fotografier från samma bildsamling samtidigt. Utifrån det resultat 

som framkommit av studien har bilden som medierande redskap hög potential för att främja 

elevernas utveckling av argumentation och lärande för hållbar utveckling. Bilderna öppnar upp 

för möjlighet att kunna jämföra i syfte att se likheter och skillnader. Som tidigare nämnts vid 

presentation av studiens teoretiska utångspunkter finns det ett stort intresse inom det 
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sociokulturella perspektivet att ta reda på hur vårt tänkande formas, det vill säga hur vi 

approprierar, genom att använda olika redskap (Säljö, 2011). Resultatet visar att just möjligheten 

till urskiljning (Lo, 2014)  är en faktor som är betydelsefull när lärandet formas i samspel med 

bilden.  

 

Fotografierna som användes i de argumentativa diskussioner har liksom medierande redskap en 

förmedlande och stödjande funktion (Säljö, 2017). Bilderna visade sig stödja eleverna i deras 

sätt att tänka och agera, som i detta fall innebar deras sätt att argumentera. Bilderna erbjöd även 

stöd för elevernas tänkande genom att utveckla elevernas tänkande bortom här och nu. Gällande 

lärande för hållbar utveckling menar Lundberg (2003) att det är viktigt att just kunna se bortom 

tid och rum för att utveckla generationsrättvisa. Pettersons (2014) studie visade bland annat att 

barn som har rest och sett andra delar av världen har ett mer utvecklat globalt perpektiv än de 

barn som enbart har upplevt sin närmiljö. I detta fall kan bilden främja elevernas globala 

perspektiv gällande hållbar utveckling genom att de får jämföra bilder som symboliserar deras 

närmiljö med andra människors miljö och livsvillkor runt om i världen. I Hsiao och Shihs (2016) 

studie visade sig bilderböcker inom temat klimat vara ett effektivt sätt att undervisa yngre barn; 

både genom att utveckla deras faktakunskaper, men även erbjuda praktiska kunskaper. Barn idag 

är tämligen bekanta med att analysera och läsa av bilder; både från bilderböcker och andra 

medier. Resultatet i denna studie visar i linje med bilderböckernas effektivitet att användande av 

bilder i undervisningen är ett framgångsrikt sätt att beröra och skapa öppna diskussioner mellan 

eleverna.  

7.2.2 Verbal kommunikation sett ur ett sociokulturellt- och ett variationsteoretiskt 

perspektiv 

Likväl som bilden, är det talade språket ett medierande redskap som har stark särställning 

gällande att forma en persons tänkande. I likhet med Dysthes (2003) beskrivning av språk och 

kommunikation som grundläggande delar i en lärprocess har språket varit till stor betydelse i de 

argumentativa diskussionerna. Det är genom språk och samspel som eleverna har fått möjlighet 

att tillsammans upptäcka skillnader och olika perspektiv på de frågor som ställdes. Det är genom 

språket som de har utamanats i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2017) genom att frågor har 

ställts i syfte att de skulle komma framåt i sitt lärande. Detta genom att med språkets hjälp stödja 

eleverna i att kunna vidga bildens budskap, se skillnader och göra välgrundande 

ställningstaganden genom att ständigt uppmuntra dem att föra fram belägg för sina påståenden. I 

och med den ständiga kommunikationen som rådde och de följdfrågor som ställdes 

uppmuntrades eleverna till att visa en högre kompetens. Genom att få stöd från läraren och i 

vissa fall även från övriga gruppdeltagare nådde eleverna längre i sitt lärande än vad vi kan anta 

att de hade gjort på egen hand. Den mellanmänskliga kommunikationen var med andra ord 

betydelsefull.  
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Resultatet visar även att språket spelade en viktig roll för att kunna möjliggöra för eleverna att 

kunna se skillnader och likheter. Eleverna fick möjlighet att se samtliga bilder inom samma tema 

samtidigt. Detta i kombination med att det ständigt rådde en kommunikation, som syftade till att 

synliggöra de skillnader och likheter som var betydelsefulla för elevernas lärande, gjorde att 

eleverna fick möjlighet till lärande genom urskiljning och samtidighet. Eleverna var även  

delaktiga i varandras lärande. De hjälpte varandra att urskilja likheter och skillnader mellan 

bilderna. De var med andra ord medskapare av varandras kunskap. Utan den kommunikation 

som rådde mellan läraren och eleverna sinsemellan hade eleverna med hög sannolikhet inte fått 

samma möjligheter till lärande genom urskiljning.  

7.2.3 Förena det emotionella, sociala, värderingsmässiga och kognitiva 

Resultatet av denna studie synliggör bilders betydelse gällande att skapa berördhet. Petterson 

(2014) menar att dagens undervisning för hållbar utveckling i många fall inte lyckas beröra 

eleverna, utan att lärandet domineras av faktainlärning utan direkta känslor inkopplade. I dessa 

argumentativa diskussioner med utgångspunkt i olika fotografier framkom det tydligt att 

eleverna gav känslomässiga uttryck. Detta visade sig genom ändrat tonläge, ansiktsuttryck och 

ökat engagemang. I lärande för hållbar utveckling krävs det att vi lyckas förena berördhet och 

faktakunskaper för att möjliggöra för eleverna att utveckla handlingskompetens. Det räcker 

varken med att eleverna endast känner berördhet, likväl som det inte räcker med endast 

faktakunskaper (Björneloo, 2004; Öhman, 2009; Petterson, 2014). Utvecklandet av 

handlingkompetens innefattar fyra skilda dimensioner (Skolverket, 2016b); det kognitiva, 

sociala, värderingsmässiga samt det personliga/känslomässiga. Detta visar på hur viktigt det är 

att hitta lärandetillfällen där vi som lärare lyckas förena dessa dimensioner med varandra. Detta 

har erbjudits i de iscensatta argumentativa diskussioner som eleverna i denna studie deltog i.  

 

Genom att olika naturvetenskapliga kunskaper såsom förståelse för växthuseffekten, hur syre blir 

till, eltillverkningens klimatpåverkan etc. lyftes fram i diskussionerna har eleverna fått möjlighet 

att beröra den kognitiva dimensionen. Gällande den sociala dimensionen som bland annat 

innefattar läran om demokrati har hela den argumentativa diskussionen präglats av den 

deliberativa samtalsformen (Säljö, 2011) vars grundtanke om att öppet bearbeta skilda åsikter 

speglar idealet av ett demokratiskt samhälle. Vidare handlar den värderingsmässiga dimensionen 

om att reflektera över olika uppfattningar och detta har eleverna fått rika möjligheter till genom 

att olika åsikter och perspektiv har lyfts fram i argumentationen. Slutligen har även bilderna gett 

möjlighet att känslomässigt beröra eleverna och därigenom har även den 

personliga/känslomässiga dimensionen framkommit i undervisningstillfällena.  

 

En ytterligare aspekt, att ge eleverna möjlighet att föra avståndsmoraliska resonemang (Almers, 

2009) visade sig i studiens resultat samspela med eleverna möjlighet till att känna berördhet. För 

att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin handlingskompetens och en känsla av ansvar för 

andra människor krävs det att i undervisningen försöka minska det emotionella avståndet mellan 
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människor som de ej har någon direkt relation till. Detta är möjligt att göra genom att väcka 

känslor av empati hos eleverna och studiens resultat visar att bilderna väckte sådana känslor. I 

samband med att eleverna gav känslomässiga uttryck över bilderna fördes även vid flera 

tillfällen avståndsmoraliska resonemang.  

 

7.2.4 Betydelsen av välgrundade ställningstaganden  

Studiens resultat visar att de argumentativa diskussioner som iscensattes gav eleverna möjlighet 

att utveckla sin argumentation. Det spontana för eleverna vid första skedet var att endast föra 

fram ett påstående. Genom lärarstöd för att vidareutveckla elevernas argumentation gavs 

eleverna möjlighet till att träna på att föra fram belägg för sina påstående och därmed göra 

välgrundade ställningstaganden. Detta är något som är viktigt i lärande för hållbar utveckling 

eftersom det annars blir att eleverna agerar genom att ”nervöst försöka uppfylla de ideal som 

deras lärare planterat i dem” (Skolverket, 2016b, s.8). Om eleverna får träna sig i att 

argumentera och lyfta saker ur skilda perspektiv kan de istället utvecklas till att självständigt 

kunna agera på ett kritiskt sätt och därmed kunna utveckla handlingskompetens.   

 

I och med att hållbar utveckling är ett område som både innefattar flera skilda dimensioner 

såsom ekonomiska, sociala och ekologiska är det viktigt att eleverna får möjlighet att förstå de 

komplexa sambanden mellan de klimatfrågor som präglar samhället (Pettersson, 2014). Ett 

exempel från resultatet där ett sådant komplext samband lyftes fram är när eleverna ifrågasätter 

elbilens fördelar i och med att vi tidigare hade kommit fram till att det krävs mer 

energitillverkning med hög klimatpåverkan om vi använder mycket elektricitet. Ytterligare ett 

exempel är när eleverna börjar diskutera att vi bör tillverka mycket mer i trä istället för 

exempelvis plast. De kom dock fram till att träd är viktiga för koldioxidupptaget samt för 

syretillverkningen. Dessa två exempel visar på hur komplexa dagens klimatfrågor är och detta är 

något som behöver lyftas i undervisningen. Det är även viktigt att vi lyfter konflikter mellan 

olika värderingar, synsätt och intressen (Öhman, 2009). Resultatet visar att eleverna vid flera 

tillfällen ställde två olika intressen mot varandra; bekvämlighet mot klimatpåverkan. Det blev 

diskussioner om det mest lämpliga transportmedlet, hur vi kan minska vår energianvändning och 

konsumtion. I dessa frågor ställdes just intresset bekvämlighet mot låg klimatpåverkan och 

möjliggjorde att eleverna fick lyfta frågan genom att se de intressekonflikter som ligger bakom 

vårt agerande. 

 

Skolverket (2018) framhäver att argumentation är en viktig förmåga att träna våra elever i 

genom att låta dem ”se samhällsfrågor ur olika perspektiv” (s.224) samt att låta dem ”uttrycka 

och värdera olika ståndpunkter [...] och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika 

perspektiv” (s.225). Resultatet av denna studie visar att eleverna, genom att de fick möjlighet att 

genom bilderna se skillnader och likheter samt argumentera utifrån både naturvetenskapliga 

kunskaper och värderingar, fått möjlighet att utveckla sin argumentativa förmåga. I studiens 

bakgrundskapitel presenteras tre skilda undervisningssätt; faktabaserad, normativ och 
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pluralistisk. Öhman (2009) menar att den pluralistiska som syftar till att lyfta olika synsätt, 

värderingar och intressen är det undervisningssätt som bör prägla undervisning för hållbar 

utveckling. Resultatet av denna studie visar tydliga tecken på att de argumentativa 

diskussionerna grundar sig på ett pluralistiskt synsätt. Eleverna fick genom samtalen möjlighet 

till berördhet, faktakunskaper samt upptäcka  skillnader mellan olika synsätt och livsvillkor. 

Dessa aspekter anses betydelsefulla för att utveckla den handlingskompetens som krävs för att 

agera för en hållbar utveckling (Jonsson, 2007, 2008; Björneloo,2007; Öhman, 2009; Petterson, 

2014).  

 

Vissa begrepp inom variationsteorin, som exempelvis lärandets objekt och kritiska aspekter har 

inte utgjort något fokus i denna studie. Detta i och med att argumentation är en generell förmåga 

där det blir problematiskt att lista ett antal kritiska aspekter. Hur ska lärare då hantera denna 

svårighet, när förmågan att argumentera är viktig att utveckla i undervisningen? Den figur som 

presenterades i resultatet, som visade vad ett fullständigt argument i denna studie bestod av, är 

ett försök att tydliggöra hur vi skulle kunna träna eleverna i att kunna framföra hållbara 

argument. Denna figur kan vara en tänkbar illustration av argumentation som lärandeobjekt; att 

först bidra med ett påstående av konstaterande eller värderande karaktär och sedan föra fram ett 

eller flera belägg som styrker detta påstående. Denna modell går att förenkla för att kunna 

användas med eleverna i syfte att tydliggöra vad ett fullständigt argument består av. Nedan 

presenteras ett förslag på förenkling av argumentation som lärandeobjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är även väsentligt att lyfta frågan om eleverna verkligen lärde sig att argumentera eller om 

situationen, bilderna och lärarens stöd gav dem möjlighet att visa sin förmåga att argumentera? 

Studiens resultatet visade att läraren sätt att stödja eleverna hade stor betydelse för att få eleverna 

att framföra fullständiga argument. Detta genom att ställa frågor som uppmuntrade dem till att 

berättar varför de framförde ett visst påstående. Hade eleverna haft en väl utvecklad förmåga att 

argumentera från start hade de troligtvis inte behövt lärarens stöd i dessa bildsamtal och i den 

Argument 

Konstatera  

Tycka 

Berätta varför 
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utsträckning som visade sig. Generellt för båda grupperna var att jag i samtalen behövde ställa 

många följdfrågor efter elevernas utsagor, för att deras påståenden skulle utvecklas till ett 

fullständigt argument. Resultatet visar främst på att eleverna gavs rika möjligheter till att träna 

på sin argumentativa förmåga genom bild- och lärarstöd. Om eleverna faktiskt lärde sig 

argumentera eller redan besatt de kunskaper som de visade under samtalen, blir därmed svårt att 

besvara utifrån studien som gjorts. Då hade någon form av för- och eftertest krävts. Detta är 

dock problematiskt i och med svårigheten att fastställa några specifika kritiska aspekter som kan 

definiera förmågan att argumentera.   

7.2.5 Resultatets betydelse för undervisning och lärande  

Avslutningsvis lyfts en diskussion om resultatets betydelse för elevernas lärande för hållbar 

utveckling, men även för lärande generellt. Resultatet visade att eleverna fick möjlighet till 

lärande genom urskiljning genom att både bilden och kommunikationen gav rika möjligheter till 

att synliggöra likheter och skillnader i frågor rörande klimatet. Bilden öppnade upp för många 

möjligheter till lärande, som annars hade uteblivit. Eleverna fick möjlighet att se kontraster, 

minska sin moraliska distans till människor långt borta och in i framtiden, förankra sina tankar 

genom att hänvisa till något konkret i bilden, känna berördhet genom att se bilderna samt 

ifrågasätta sina tidigare förgivettagna uppfattningar genom att väga olika perspektiv och 

intressekonflikter mot varandra.  

 

Det krävs att undervisning för hållbar utveckling förenar det kognitiva med det emotionella för 

eleverna och resultatet visar att detta blev möjligt i de argumentativa diskussioner som 

genomfördes i denna studie. Att kombinera argumentation genom att lyfta fakta och värderingar 

med bildens möjlighet att beröra visade sig vara ett framgångsrikt sätt att förena det kognitiva 

och emotionella med varandra.  

 

Flera studier visar på betydelsen av att undervisa för en hållbar utveckling redan vid tidig ålder 

(Prince, 2010; Hsiao & Shih, 2016; Mostowfi et.al., 2016; Ojala, 2012). Det gäller dock att vi är 

försiktiga med hur vi lägger upp undervisningen för att utveckla hoppfullhet och 

handlingskompetens och inte väcker känslor som hopplöshet, skam och otillräcklighet (Ojala, 

2012). Genomförandet av argumentativa diskussioner i denna studie är ett försök till att finna en 

väg till lärande för hållbar utveckling som väcker hopp och handlingskompetens. Resultatet av 

studien visar på att kombinationen av fotografier och argumentativa diskussioner är en möjlig 

väg för att utveckla välgrundade ställningstaganden, avståndsmoral, beröra och bidra med 

faktakunskaper om aktuella klimatfrågor redan i skolans tidigare åldrar.  

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

Läsare av denna studie kan utifrån resultatet och diskussionen kanske komme fram till flertalet 

insikter om lärande. Bland annat insikten om lärarens stora betydelse för det lärande som 

möjliggörs. Hur läraren agerar, hur hen ställer frågor och interagerar med innehållet och eleverna 
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har en direkt påverkan på elevernas lärande. Det blev även tydligt i studiens resultat att 

innehållet i sig, i detta fall fotografierna, även de har stor betydelse. Framförallt handlar det att 

som lärare se vilka tillvägagångssätt du använder dig av för att stärka relationen mellan eleverna 

och innehållet. De verktyg som användes i detta syfte var att vidga bildens budskap, stödja 

barnen att se likheter och skillnader samt vidareutveckla sin argumentation genom att ställa rätt 

typer av frågor. Avslutningsvis stärktes även relationen mellan elev och innehåll genom att 

tillföra kunskap när det rådde kunskapsluckor. Dessa tre olika tillvägagångssätt för att stärka 

relationen mellan elev och innehåll är användbara inom alla ämnen i skolan, och för att kunna 

kontextualisera ett innehåll för att skapa begriplighet och meningsfullhet. Likaså att ställa rätt 

typ av frågor för att låta eleverna komma fram till viktiga insikter utan att servera ett färdigt svar 

är viktigt samt att tillföra ny kunskap för att hjälpa eleverna vidare i sitt eget lärande. Dessa tre 

tillvägagångssätt är inte unika för denna studie, utan något som krävs av oss som lärare vid alla 

lärandetillfällen som vi har med våra elever.  

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning  
Urvalet av bilder är av stor betydelse gällande de möjligheter till lärande som ges via de bilder 

som väljs ut i en lärandesituation. Fokus i denna studie har dock inte legat nämnvärt mycket på 

betydelsen av själva urvalet av bilder, utan fokus har legat på hur bilden som redskap kan 

möjliggöra för eleverna att utveckla sin argumentation. Det skulle vara givande att utifrån ett 

variationteoretiskt perspektiv studera på djupet betydelsen av bildval. Centrala begrepp i en 

sådan studie hade blivit planerat lärandeobjekt, iscensatt lärandeobjekt och erfaret lärandeobjekt. 

Först studeras lärarens urval av bilder; Hur tolkar hen bilderna? Hur motiverar hen bildvalen? 

Vad förväntar sig hen att eleverna ska lära utifrån bilderna? Därefter observeras själva 

lärandesituationen och det iscensatta lärandeobjektet. Slutligen studeras det erfarna 

lärandeobjektet genom samtal med eleverna för att se hur de tolkade bilderna och vad de tar med 

sig. Fick eleverna med sig det läraren förväntade sig eller fick de med sig något annat?  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1-  Information- och samtyckesformulär till elev och 

vårdnadshavare  

 

 

Till dig som är förälder till en elev i årskurs tre på xxx   

 

Medgivande till elevens medverkan i en forskningsstudie av barns 

utveckling av argumentation om hållbar utveckling 

Under vecka 11 och 12 kommer en studie att genomföras på xxx i klass tre. För detta behöver 

jag vårdnadshavares medgivande.  

 

Nedan följer en kort presentation av projektet. 

 

Jag arbetar just nu med mitt examensarbete inom de naturorienterade ämnena med fokus på 

hållbar utveckling och klimatförändringar. Studien har som mål att utveckla kunskap om hur 

vi som pedagoger kan stödja eleverna i sin utveckling av argumentation i aktuella 

samhällsfrågor, i detta fall rörande klimatförändringar. Genomförandet av studien bygger på 

argumentativa diskussioner med utgångspunkt i olika bilder.  

 

För att dokumentera och analysera de iscensatta samtalen kommer jag att använda mig av 

videoinspelningar. De elever som medverkar på videoinspelningarna kommer att vara 

anonyma i den rapportering som kommer ut av studien. Namn kommer att ändras till fiktiva 

namn. Jag vill betona att det är lärarens sätt att främja argumentation som jag är intresserad av 

och inte av enskilda elever. Samtliga videoinspelningar kommer att raderas efter 

transkribering av materialet.  

 

Kontaktuppgifter vid frågor eller funderingar: 

Therese Persson  
saratheresepersson@hotmail.se 

mailto:saratheresepersson@hotmail.se


 
 

 
 

Underskrift av vårdnadshavare  

Eftersom denna typ av datainsamling kräver vårdnadshavares medgivande ber jag 

därför er att meddela i talongen nedan om ert barn får delta i denna studie eller inte. 

Medverkan i studien är frivillig och barnets vårdnadshavare kan när som helst välja 

att avbryta medverkan. Om eleven själv inte vill medverka i videoinspelningarna 

kommer han/hon naturligtvis inte att behöva göra det. 

 
 

Talongen lämnas in till pedagogen för årskurs 3 senast fredag 1 mars.  

 Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar i studien. Inspelningarna får användas i 

studien.  

 Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn medverkar i studien. 

 

Datum: ___________________________    Elevens namn: ___________________________ 

 

Målsmans underskrift: ____________________________________  

 

Elevens underskrift:______________________________________ 

 

  



 
 

9.2 Fotografier   

9.2.1 Bilaga 2- Tema: Gatyvyer  
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9.2.2 Bilaga 3 - Tema: Förflyttning  
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9.2.3 Bilaga 4  - Tema: Elektricitet  
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9.2.4 Bilaga 6 - Tema: Barns sovrum  
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9.3  Bilaga 7 - Frågor till bildsamtalen  

Samtliga av dessa frågor förtydligas genom följdfrågor som på vilket sätt, varför/varför inte 

etc. i syfte att främja elevernas argumentation. 

 

Frågor vid tema gatuvyer:  

2. Vilken/vilka bilder tycker ni speglar ett bra klimat?   

4. Vilken/vilka bilder tycker ni speglar ett dåligt klimat?   

5. Är det viktigt med ett bra klimat?  

6. Vem är ansvarig för att det är ett bra klimat?  

7. Hur tänker ni att klimatet kommer att se ut i framtiden?  

8. Vilka/vilka bilder skulle ni tro att  människorna drabbas mest/minst?  

9. Vad kommer det att betyda för dig? För andra människor i världen?  

 

Frågor vid tema förflyttning:  

1. Hur tänker ni att vårt val av förflyttning påverkar klimatet?  

2. Vad är det som får oss att välja: Bilen? Cykeln? Bussen? Flyget?  

3. Vad tänker ni att vi bör göra för att minska vår påverkan på klimatet när det handlar om att 

förflytta oss?  

 

Frågor vid tema elanvändning: 

1. När använder du dig av elektricitet?  

2. Hur tror du elanvändningen ser ut i de olika bilderna? Vad använder de elektricitetet till? 

3. På vilket sätt tänker ni att elanvändningen påverkar klimatet?  

 

Frågor vid tema barns sovrum:  

1. Vilket av rummen hade ni helst velat ha?  

2. På vilket sätt kan dessa bilder berätta om barnens sätt att leva?  

3. Hur tror du att familjens konsumtion ser ut?  

4. På vilket sätt påverkar komsumtion klimatet?  

5. Vilket rum tycker ni speglar det liv som har mest påverkan på klimatet?  

6. Vilket rum tycker ni speglar det liv som har minst påverkan på klimatet?  

7. Vilket rum skulle ni välja om ni ska tänka både på att den som lever detta liv ska må bra, 

samtidigt som personen och dess familj inte ska påverka klimatet på ett alltför negativt sätt?  

 


