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Sammanfattning 
 

Denna studie behandlar utbildning för hållbar utveckling och syftar till att, för det första 

analysera och kategorisera lärares undervisningssätt inom undervisning för hållbar utveckling, 

och för det andra diskutera huruvida detta undervisningssätt skapar en pluralistisk 

undervisningspraktik. Angreppssättet som används i studien grundas på ett metodologiskt 

ramverk som utgår bland annat på pragmatismen och transaktionsbegreppet. Utifrån denna 

metodologi analyseras lärares undervisningssätt i termer av epistemologiska drag, alltså det 

sätt som läraren ger eleverna anvisningar på. Studiens empiri utgörs av transkriberade 

videoinspelningar från undervisningspraktik. Analysen resulterar i sex olika kategorier av 

epistemologiska drag, vilka sedan diskuteras utifrån vissa utbildningskaraktärer vilka kan ses 

som eftersträvansvärda för pluralistisk undervisning. Slutsatsen är att de epistemologiska drag 

som identifierats skapar en pluralistisk undervisningspraktik. Vidare problematiseras 

resultatet med hjälp av den internationella debatt som råder kring utbildning för hållbar 

utveckling. Resultaten tyder på att det inte är en viss ideologi som förespråkas i det material 

som analyserats, utan olika synsätt på frågor som behandlas lyfts fram. Även svårigheter med 

pluralistisk undervisning problematiseras.  
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1. Inledning 
 

Hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling är ett aktuellt och angeläget område i 

dagens samhälle. Begreppet är omfångsrikt och Sandell, Öhman och Östman (2003) skriver 

att ett vanligt sätt att identifiera hållbar utveckling är som innehållande ekonomiska, sociala 

och ekologiska dimensioner. Föreliggande studie fokuserar skolans arbete med och lärares 

sätt att undervisa i utbildning för hållbar utveckling och syftar till att analysera det som sägs 

av lärare i samspel med elever i undervisningspraktik som fokuserar utbildning för hållbar 

utveckling, för att sedan diskutera huruvida detta skapar en pluralistisk undervisningspraktik.  

 

Alltsedan FN:s konferens i Rio 1992 är hållbar utveckling det centrala begrepp som används 

när det gäller miljö- och naturvårdsfrågor. Den så kallade Brundtlandkommissionens arbete 

kan ses som en viktig grund och slutrapporten Vår gemensamma framtid lades fram 1987. I 

denna rapport definierades hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagen 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Världskommissionen om Miljö och utveckling 1987, s 57). I Rio-deklarationen och den 

globala Agenda 21 (UNCED 1992) skrivs en handlingsplan för hållbar utveckling fram, i 

vilken utbildning spelar en central roll i alla delar av dokumenten. Inom ramen för Baltic 21 

(Baltic 21 series No01/2002) har utbildningsministrarna i östersjöregionen kommit överens 

om en Agenda 21 för utbildning vars mål är hållbar utveckling, Hagadeklarationen. I 

deklarationen skrivs fram att utbildning för hållbar utveckling skall finnas på alla nivåer och 

integreras i samtliga ämnen, liksom även utvecklas som ett eget perspektiv. Denna utbildning 

kräver, enligt vad som skrivs i Hagadeklarationen, en utveckling av dynamiska och 

processorienterade undervisningsmetoder som betonar vikten av kritiskt tänkande och 

demokratiska processer. Hagadeklarationen resulterade sedan i handlingsplanen Agenda 21 

för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet – Baltic 21E (Baltic 21 Series 

No01/2002), som antogs 2002. I denna text föreslås hållbar utveckling bli ett av huvudmålen 

för hela utbildningssystemet, där hållbar utveckling integreras i befintliga ämnen. Enligt vad 

som skrivs ska utbildning för hållbar utveckling behandla frågor som ger insikt i såväl 

globala, regionala som lokala aspekter, vidare skrivs att denna utbildning ska involvera 

diskussioner och ett kritiskt granskande av konsekvenser av olika alternativ. Framgår gör 

även att sociala, miljömässiga och ekonomiska områden behandlas på ett samordnat sätt så att 

de förstärker varandra.   
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En nationell kartläggning (Skolverket 2002) av den svenska skolan miljöundervisning visar 

att de flesta lärarna i undersökningen anser att miljö och utvecklingsfrågor är viktiga och att 

de flesta lärarna är intresserade av att vidareutveckla miljöundervisningen. Däremot framkom 

också ett behov av kompetensutveckling inom området för att möjliggöra detta. 

Empiriinsamlingen i denna studie har utförts inom ramen för projektet Hållbar utveckling i 

skolan, HUS-projektet, vilket kom till för att möta ovan nämnda behov av 

kompetensutveckling för lärare i skolan. Syftet med projektet var att, genom samspel mellan 

miljödidaktisk forskning och lärares beprövade erfarenheter av undervisning för hållbar 

utveckling, utveckla didaktiska och metodiska modeller och principer samt även konkretisera 

och prova dessa i undervisning. Det är denna undervisning som sedan videofilmats och 

används som empiri i studien.  

 

Hållbar utveckling är ett debatterat område både vad gäller själva begreppet och vad som 

kännetecknar utbildning för hållbar utveckling. Trots stark kritik verkar det dock rimligt att ett 

sätt att se på utbildning för hållbar utveckling kan vara att se det som en pluralistisk 

miljöundervisning (se exempelvis Fien 1995, Gough 2002, Rauch 2002 och McKeown & 

Hopkins 2003). Detta är också något som fokuseras i syftet med HUS-projektet där empirin 

samlats in, inom projektet ses pluralism som önskvärt inom utbildning för hållbar utveckling, 

och ett syfte med lärarnas kompetensutveckling inom projektet samt de lektioner de sedan 

genomfört har varit att skapa möjligheter för ett pluralistiskt förhållningssätt i 

undervisningspraktiken. Pluralism kan här sägas vara ett sätt att hantera det demokratiska 

uppdraget i skolan. De lektioner som analyseras är hämtade från olika ämnen i grundskola 

och gymnasium, de skolämnen som finns representerade i materialet är samhällskunskap, 

religion samt matematik.  

 

Som utgångspunkt för studiens angreppssätt används ett metodologiskt ramverk utarbetat av 

Lidar, Lundqvist och Östman (2005) vilket baseras på tidigare arbeten om lärandemekanismer 

(se Wickman 2004, Wickman & Östman 2001a, 2001b, 2002a och 2002b). Den metodologi 

som Lidar m fl (2005) utvecklat för att möjliggöra analyser av elevers meningsskapande i 

institutionella praktiker grundas bland annat på pragmatismen och transaktionsbegreppet.  

 

I följande kapitel kommer jag att beskriva utbildning för hållbar utveckling och debatten kring 

detta samt även behandla skolans styrdokument. 
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2. Utbildning för hållbar utveckling  
 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att behandla den internationella debatt som finns 

kring utbildning för hållbar utveckling och begreppet hållbar utveckling. Detta för att visa på 

huvuddragen i den internationella debatt som pågått under ett flertal år vilken behandlar de 

ideologiska utgångspunkterna, innehåll och arbetsformer för framtidens miljöundervisning. 

Vidare kommer jag att beskriva de olika miljöundervisningstraditioner som identifierats i den 

svenska skolan för att tydliggöra utbildning för hållbar utveckling genom att relatera till andra 

miljöundervisningstraditioner. Dessa nationella miljöundervisningstraditioner ses här som ett 

sätt att förstå förändringar i skolans miljöundervisning, samt som ett sätt att förstå 

undervisning för hållbar utveckling som en pluralistisk undervisningspraktik som förekommer 

i den svenska skolan. Slutligen beskriver jag skolans styrdokument ur ett demokratiperspektiv 

för att visa att beskrivningen av undervisning för hållbar utveckling som en pluralistisk 

miljöundervisning är rimlig i förhållande till skolans uppdrag enligt styrdokumenten. 

 

2.1 Den pågående debatten kring utbildning för hållbar utveckling 

Det pågår och har de senast åren pågått en debatt kring begreppen hållbar utveckling och 

utbildning för hållbar utveckling. Som jag ser det handlar mycket av debatten om övergången 

från miljöundervisning till utbildning för hållbar utveckling, och om den senare kan ses som 

en pluralistisk miljöundervisning. Debatten handlar dock även om just begreppet hållbar 

utveckling. Man kan säg att debatten består av två läger, där ena sidan består av dem som är 

skeptiska och som problematiserar svårigheterna medan andra sidan består av dem som 

betonar möjligheterna med utbildning för hållbar utveckling.  

 

Bland skeptikerna problematiseras svårigheter med utbildning för hållbar utveckling samt 

också ambivalensen i begreppet hållbar utveckling. Bonnet (1999) skriver att termerna 

’hållbar’ och ’utveckling’ frekvent verkar användas som om deras mening är självklar och 

värdeneutral, och han visar på den motsägelsefulla laddningen som kombinationen av 

ovanstående två begrepp medför. Även Stables & Scott (2002) tar upp denna ambivalens i 

begreppet ’hållbar utveckling’. Bonnet (1999) pekar även på oklarheter i vad som ska vara 

hållbart, exempelvis är fokus olika bland olika grupper i samhället, då det för vissa är hållbar 

ekonomisk tillväxt som eftersträvas, för andra ekosystem, kultur eller människans behov. 
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Dessa olika fokus innebär olika mening och innebörd för begreppet hållbarhet. Vidare skriver 

författaren att de politiska dokumenten som behandlar hållbar utveckling är antropocentriska, 

alltså att utgångspunkten för överväganden som görs är människans intressen. Språket till sin 

natur betonar med andra ord ett antropocentriskt synsätt i utbildning för hållbar utveckling 

(Bonnet 1999). Även Elliot (1999) styrker detta när han skriver att begreppet utveckling ses 

som nära sammanlänkat med ekonomisk marknadsfilosofi, vilken förespråkar en ständig 

ekonomisk och teknologisk tillväxt.  

 

Vad gäller själva utbildningen för hållbar utveckling menar Jickling & Spork (1998) och 

Jickling (2003) att den behandlas som ett instrumentellt och ideologiskt verktyg. Utbildning 

behandlas som ett verktyg för hållbar utveckling och blir därför, skriver författarna, något 

externt som föreskriver ett visst slut. Därför ses utbildning för hållbar utveckling vara ett 

toppstyrt koncept som skapats av experter och politiker, och som föreskriver en viss specifik 

ideologi. När utbildning ses på detta sätt blir lärarnas jobb, enligt Jickling (2003), att lära 

eleverna vad de ska tänka och tycka vilket istället borde vara att lära eleverna hur man tänker. 

Vidare jämförs detta med indoktrinering: 

 
Imagine implanting the principles of Marxism into the heart of an American education system; it would 

be viewed as indoctrination. The same should hold true of less overtly contentious ideologies such as 

sustainable development (Jickling 2003, s 22). 

 

På detta sätt menar Jickling (2003) och Jickling & Spork (1998) att utbildning för hållbar 

utveckling begränsar miljöundervisningens möjligheter genom att inte lyfta upp olika 

intressen och åsikter. Författarna är kritiska till att det skulle finnas några objektiva svar och 

lösningar på miljö- och undervisningsproblemen som man kan redovisa i skolan.  

 
If we want students to examine ideologies, criticise conventional wisdom and participate in cultural 

criticism and reconstruction, then we must accept that they may well reject the externally imposed aim 

that has been pre-selected for them […] Moreover, if we really want to open students’ mind to alternative 

world views, it makes little sense to steer them, however gently, towards a particular vision (Jickling & 

Spork 1998, s 11). 

 

Både Jickling (2003) och Jickling & Spork (1998) är alltså kritiska till att skolan ska 

förespråka och gynna vissa specifika ideologier och anser att detta inte hör hemma i ett 

demokratiskt samhälle. 
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Den andra sidan i debatten framhåller istället möjligheterna med utbildning för hållbar 

utveckling samt de möjligheter detta skapar för utbildning i stort (se exempelvis Fien 1995, 

Gough 2002, Rauch 2002 och McKeown & Hopkins 2003). Här menar författarna att 

utbildning för hållbar utveckling skapar möjligheter till en ny start samt en möjlighet att 

aktualisera och förnya miljöundervisningen. Utbildning för hållbar utveckling ses här som en 

process snarare än ett mål. På frågan om sambandet mellan hållbar och utveckling finns det 

inte något givet svar, här anses att hänsyn måste tas till sociala, kulturella, historiska och 

geografiska förhållanden där utbildningspraktiken äger rum.  

 

Fien (1995) skriver att miljö- och utvecklingsproblem inte kan förstås om man inte tar hänsyn 

till sociala, ekonomiska och politiska värden. Ur detta perspektiv breddar utbildning för 

hållbar utveckling miljöundervisningen genom att koppla ihop ekologisk, ekonomisk och 

social utveckling och genom detta skapas balans mellan miljöskydd och hållbar mänsklig 

utveckling. Vidare skriver Gough (2002) att de tre segmenten i utbildning för hållbar 

utveckling inte kan separeras utan är nära sammanlänkade till varandra. Vi kan inte separera 

vår förståelse för miljön från våra sociala och ekonomiska interaktioner med den. 

Människorna lever i ett samhälle med en ekonomi och interagerar med sin omgivning. Vidare 

ligger en viktig möjlighet i utbildning för hållbar utveckling, enligt författaren, i att synliggöra 

intressekonflikterna i samhället samt visa på hur institutioner definierar problemen och hur 

detta påverkar individers och gruppers handlingar.   

 

På denna sida i debatten skriver författarna (se exempelvis Fien 1995, Gough 2002, Rauch 

2002 och McKeown & Hopkins 2003) att det inte råder någon motsägelse mellan utbildning 

för hållbar utveckling och ett pluralistiskt angreppssätt på utbildning. Vidare anses att 

utbildning för hållbar utveckling kan ses som ett verktyg för att sträva efter hållbarhet genom 

en demokratisk undervisningspraktik.  

 

Som framgår ovan råder det alltså ingen enighet i den internationella debatten kring vad 

utbildning för hållbar utveckling egentligen innebär. Å ena sidan framstår utbildningen vara 

ett toppstyrt koncept som föreskriver en viss ideologi, vilket enligt debattörerna begränsar 

möjligheterna för en pluralistisk miljöundervisning där olika intressen och åsikter framförs. Å 

den andra sidan framförs möjligheterna till en pluralistisk miljöundervisning där utbildningen 

ses som en process i en demokratisk undervisningspraktik. Ett sätt att förstå innebörden av 
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utbildning för hållbar utveckling är jämföra med andra traditioner inom miljöundervisningen, 

vilket i föreliggande studie blir relevant på grund av att projektet Hållbar utveckling i skolan 

bygger på denna förståelse av utbildning för hållbar utveckling. På grund av detta beskriver 

jag nedan de olika miljöundervisningstraditioner som identifierats i den svenska skolan. 

 

2.2 Selektiva traditioner inom miljöundervisningen 

Med selektiva traditioner avses sedvänjor att välja exempelvis innehåll och arbetssätt, dessa 

val är styrda av specifika värderingar, intressen och världsbilder. Valen medför att vissa saker 

kommer inkluderas och andra exkluderas, med andra ord styr valen vad som sägs och vad 

som inte sägs. Om dessa val av innehåll förekommer regelbundet över längre tid, hos en 

större mängd utbildare, kan sägas att en selektiv tradition har skapats (Englund 1986, 

Svennbeck 2004, Östman 1995, 1999 och Öhman 2006). Selektiva traditioner representerar:  
 

… different answers to what constitutes good teaching in a subject and includes different practices 

concerning selection and organisation of the content matter as well as the selection of forms and teaching 

methods (Öhman 2006, s 150). 

 

En kartläggning och utvärdering av miljöundervisningen i Sverige gjordes 20011 (Skolverket 

2002) där tidigare forskning2 kompletterades genom analyser av auktoritativa texter 

tillhörande miljöundervisningen. Här kunde man identifiera tre olika selektiva traditioner 

inom miljöundervisningen, nämligen Faktabaserad miljöundervisning, Normerande 

miljöundervisning samt Utbildning för hållbar utveckling (se även Sandell, Öhman & Östman 

2003). I utvärderingen konstateras även att dessa tre olika traditioner existerar parallellt i den 

svenska skolan idag. De olika undervisningstraditionerna inom miljöundervisningen, har olika 

sätt att se på hur miljöundervisningen ska behandlas i skolan. Vidare framgår att traditionerna 
                                                 
1 Mellan länderna kring Östersjön finns ett samarbete kring utbildning för hållbar utveckling och i januari 2002 
antogs ett gemensamt handlingsprogram, kallad Baltic 21E. Som ett led i satsningen på utbildning för hållbar 
utveckling gjordes nationella kartläggningar av miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling av 
länderna i Östersjöregionen. Syftet var att beskriva den aktuella situationen vad gäller utbildning för hållbar 
utveckling och miljöundervisning samt identifiera förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten i 
skolan. Den svenska kartläggningen genomfördes av universiteten i Uppsala och Örebro 2000-2001.  
Av den svenska kartläggningen framgår att miljö inte generellt kan sägas vara något som genomsyrar all 
undervisning i skolan i enlighet med styrdokumenten, däremot konstateras att den är väl utbredd. 
Undersökningsresultatet visad dock på att det är mycket troligt att alla elever får någon form av 
miljöundervisning, undervisningen sker framför allt i de skolämnen som har tydligt formulerade mål. Däremot 
kan det konstateras att den miljöundervisning som förordas i Hagadeklarationen, Lärande om hållbar utveckling, 
inte fått genomslag i skolan vid tidpunkten för kartläggningen. Emellertid är begreppet bekant men innehållet 
och innebörden tycks inte ha realiserats i undervisningen. Se även Skolverket 2002, Hållbar utveckling i skolan. 
2 Textanalyser av läroböcker och kursplaner har gjorts vid tidigare studier i Sverige, för att söka identifiera 
selektiva traditioner i No-ämnet (se bl a Östman 1995, 1999). 
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representerar olika svar på vad som utgör den bästa och goda miljöundervisningen, detta 

gäller för både val av innehåll och organisation samt val av arbetsformer.  

 

Sandell m fl (2003) skriver att ingen av dessa tre traditioner kan ses som ”bättre” eller 

”sämre” än de andra eftersom det inom var och en av traditionerna utvecklats olika sätt att 

avgöra vad som är rätt sätt att bedriva miljöundervisning. Med andra ord finns det inget 

objektivt sätt att bestämma vad som är ”rätt” på grund av att vad som är rätt alltid utgår från 

vissa perspektiv och syften, värderingar och intressen. Författarna skriver att först när vi 

ställer miljöundervisningen i relation till en viss norm så kan vi värdera olika alternativ 

(Sandell m fl 2003). Demokrati skulle kunna vara en sådan norm om det råder enighet vad 

gäller att en av skolans övergripande uppgifter är att stärka demokratin i samhället och att 

miljöfrågorna måste lösas i en demokratisk process.  

 

I det följande kommer jag att beskriva de tre selektiva traditioner som har identifierats inom 

miljöundervisningen i den svenska skolan, och som existerar parallellt i undervisningen. De 

traditioner som beskrivs nedan är förenklade och renodlade, i undervisningspraktiken finns en 

blandning av olika perspektiv. De flesta lärare håller sig dock oftast inom en och samma 

tradition (Skolverket 2002). Jag beskriver även hur dessa undervisningstraditioner förhåller 

sig till demokrati i utbildning.  

2.2.1 Faktabaserad miljöundervisning 

Enligt Sandell m fl (2003) växte den faktabaserade miljöundervisningen fram under 1960- 

och 70-talet. Inom denna undervisningstradition ses miljöproblemen som vetenskapliga, 

främst ekologiska, frågor och bygger på tron att vetenskapen ska lösa människans problem. 

Miljöproblemen ses med andra ord som kunskapsproblem som kan lösas genom mera 

forskning och information till allmänheten. Miljöproblemen, som framför allt ses som 

negativa konsekvenser av samhällets utveckling, förväntas lösas av vetenskapliga experter i 

första hand inom naturvetenskapen. Enligt denna tradition kan alltså miljöproblemen lösas 

med objektiv, sann kunskap utan att blanda in värderingar. De som förväntas stå för denna 

objektiva kunskap är då vetenskapsmännen, särskilt naturvetare, och det är de som kan lösa 

problemen på ett värdeneutralt sätt. Det är dessa människor som betraktas som experter, vilka 

definierar vad som är miljöproblem samt hur man bäst löser dessa. Målet är att kontrollera 

följderna av utnyttjandet av naturresurserna för att trygga människans välfärd och utveckling.  
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I undervisningen fokuseras förmedlandet av vetenskapliga fakta och begrepp som är 

pedagogiskt tillrättalagda och eleverna förväntas kunna ta ställning utifrån de fakta som de 

har lärt sig.  

 
Genom att peka ut ”sann” kunskap som riktningsgivare för hur vi ska förhålla oss till naturen har vi också 

pekat ut vilken/vilka som har rätten att uttala sig i frågor om miljö i klassrummet, nämligen de som har 

tillgång till ”sann” kunskap (Sandell m fl 2003, s 168). 

 

Detta medför, skriver författarna, att läraren och de elever som är bra på att lära sig ”sann” 

kunskap är de som får auktoritet i klassrummet. I och med att läraren tilldelas rollen som ”den 

som vet bäst” begränsas elevernas rätt att diskutera och föra fram sina åsikter. Begränsningen 

är dock relativ i det avseende att de elever som snabbt lär sig denna ”sanna” kunskap tilldelas 

större utrymme (Sandell m fl 2003).  

 

Lektionerna inom denna tradition är oftast lärarledda och undervisningen sker främst 

ämnesvis och inte ämnesövergripande. Vad gäller miljöproblemen som behandlas i 

undervisningen är det främst nutida och lokala problem som tas upp, med hjälp av 

vetenskapliga fakta kring dessa. Elevmedverkan sker genom att läraren under lektionerna 

fångar upp elevers synpunkter och attityder och sedan använder dessa vid planeringen 

(Sandell m fl 2003).  

2.2.2 Normerande miljöundervisning 

I denna tradition som växte fram i Sverige under 1980-talet, skriver Sandell m fl (2003) att 

miljöfrågorna främst anses vara livsstilsproblem och miljöproblematiken ses därför som en 

värdefråga. Miljöproblemen handlar enligt traditionen om en konflikt mellan människa och 

natur, vilken beror på människors värderingar och som även löses genom miljövänliga 

värderingar. Här finns ett kausalt samband mellan kunskap om miljöproblem, miljövänliga 

värderingar och till sist ett miljövänligt beteende. Även inom denna tradition, liksom inom 

den faktabaserade miljöundervisningen, är det experter från vetenskapen som ska vägleda 

människorna. Den vetenskapliga kunskapen är styrande och normerande och den föreskriver 

bestämda värderingar och handlingar, det miljövänliga samhället ses som det goda samhället. 

Denna normativa inställning till miljöundervisning framställer miljöproblemen som 

attitydfrågor och målet med undervisningen blir då att få eleverna att inta specifika 

förhållningssätt till naturen. 
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Sandell m fl (2003) skriver att när miljöproblem ses som attitydfrågor, där vissa specifika 

normer och beteenden betraktas som de enda rätta, riskeras att diskussioner kring alternativa 

val och synsätt blir överflödig.  

 
Detta synsätt ligger mycket nära indoktrinering. Om vi t ex skulle nöja oss med att få medborgarna i 

samhället att inta ett miljövänligt beteende såsom att kompostera, sopsortera och köpa miljömärkta varor 

handlar det inte om utbildning utan just om indoktrinering. I princip åstadkoms detta när vi försöker lära 

eleverna vissa beteenden, s.k. miljörätta beteenden, utan att ge dem en möjlighet att förstå och diskutera 

de bakomliggande bevekelsegrunderna för dessa beteenden (Sandell m fl 2003, s 169). 

 

Vidare skriver författarna att eftersom det i denna tradition anses att vetenskapliga kunskaper 

om miljöproblem leder till miljövänliga handlingar och beteenden, betonas särskilt vikten av 

att kunna göra miljömoraliska ställningstaganden från argument grundade i vetenskaplig 

kunskap. Centralt för miljöundervisningen i denna tradition är att utveckla en 

handlingskompetens. Vidare har de naturorienterade ämnena en central position i 

undervisningen och även de samhällsorienterade ämnena ses som viktiga. Undervisningen är 

ofta tematisk och ämnesövergripande. Vad gäller medbestämmande i klassrummet anses även 

här läraren vara ”den som vet bäst”, läraren är den som vet vilka värderingar som är de rätta. 

Däremot är det inte självklart vilka bland eleverna som tilldelas rollen som talare eftersom 

förmågan att lära sig ”sann” kunskap inte är avgörande, troligtvis är det istället elevernas mått 

av ”rätt” miljöengagemang som har störst betydelse. Sett ur ett samhällsperspektiv kan denna 

typ av undervisning ge en uppfattning av att medborgarnas roll i samhället är att lyda de 

regler som makthavare och politiker bestämt. Detta kan enligt författarna inte förenas med ett 

demokratiskt system, där individen ska bilda sig ett eget miljöetiskt förhållningssätt och 

utveckla argumentationen för sina ställningstaganden utifrån kunskaper, erfarenhet och 

värderingar. Utgångspunkten för undervisningen tas dock i elevernas egna erfarenheter och 

föreställningar, vidare sker elevmedverkan genom att eleverna deltar i planeringen av 

undervisningen tillsammans med läraren (Sandell m fl 2003). 

2.2.3 Utbildning för hållbar utveckling 

I denna tradition som växt fram under 1990-talet, i spåren av Rio-konferensen och Agenda 21, 

ses miljöfrågorna som konflikter mellan mänskliga intressen där olika åsikter om 

samhällsutveckling finns som grundas i skilda värderingar och intressen. Miljöproblematiken 

blir då en politisk fråga. Sandell m fl (2003) skriver att miljöundervisningen i denna tradition 
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har som mål att eleverna aktivt och kritiskt ska kunna värdera olika perspektiv på utvecklings- 

och miljöfrågor, samt att de med hjälp av detta engageras i den demokratiska debatten. Inget 

specifikt perspektiv på miljöproblemen prioriteras i undervisningen, även om vetenskapen har 

en viktig roll. I undervisningen kan pluralism och kritiskt tänkande ses som centrala begrepp.  

 
Pluralism is a keyword in education for sustainable development (ESD). This implies that the opinions 

and impressions of students can be expressed in the classroom. Pluralism also allows for a number of 

different perspectives and opinions on the issues treated in education to be discussed and studied. None of 

these perspectives are privileged beforehand in education (Sandell, Öhman & Östman 2005, s 176). 

 

Utifrån en faktamässig grund behandlas olika synsätt och de konflikter som finns mellan 

dessa. Inom ett område tas flera olika perspektiv, med olika uppfattningar och beskrivningar, 

upp. Centralt är också att diskussionerna startar i att det inte finns någon absolut norm utan att 

var och en måste välja och argumentera för sina val. Inom denna tradition handlar det om att 

genomleva demokrati, att i skolan få erfara att behandla miljöfrågor på en demokratisk arena. 

Miljöfrågorna betraktas alltså som mänskliga intressekonflikter där olika grupper av 

människor i samhället har olika värderingar och intressen, vilket får till följd att man har olika 

uppfattningar om vad som kan betraktas som ett miljöproblem och hur allvarliga dessa 

problem är. Inom detta sätt att se på utbildning för hållbar utveckling blir alltså 

konfliktperspektivet en eftersträvandvärd utbildningskaraktär (Sandell m fl 2003).  
 

Även om vetenskapen kan ge oss en någorlunda entydig bild av miljö- och utvecklingsproblemen, är det 

ändå upp till individer och olika grupper i samhället att tolka denna bild och värdera konsekvenserna i 

förhållande till annat som de finner viktigt i livet eller i sin verksamhet (Öhman & Östman 2005, s 14). 

 

På grund av detta anses inte vetenskapen ge någon entydig moralisk vägledning, och den ses 

även innehålla många motsägelsefulla uppfattningar. Därför sätter denna tradition med dess 

konfliktbaserade perspektiv de demokratiska processerna i första rummet (Sandell m fl 2003).  

 

Författarna (Sandell m fl 2003) skriver vidare att det är denna tradition som tydligast tar sin 

utgångspunkt i ett demokratiskt perspektiv. Syftet med undervisningen är här att eleverna ska 

kunna och vilja delta i den demokratiska debatten i framtiden, men även medvetet utveckla en 

livsstil som grundas på ett miljöetiskt förhållningssätt. Ett av huvudsyftena för utbildning för 

hållbar utveckling blir, med detta perspektiv, att eleverna utvecklas till aktiva demokratiska 
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medborgare med en god handlingskompetens3. Detta skriver även Öhman och Östman (2005) 

och att det är viktigt att poängtera att handling i dessa fall inte ska likställas med en aktivitet. 

En elev kan exempelvis vara aktiv under lektionen utan att ha något handlingsutrymme om 

uppgiften är styrd och förutbestämd. För att en elev ska handla krävs en inre drivkraft och ett 

intresse för uppgiften. Här blir det öppna mötet centralt, vid ett öppet möte är det inte 

förutbestämt vilken kunskap eleverna ska tillägna sig och därmed skapas också ett 

handlingsutrymme för eleverna.  

 
I öppna möten har eleven rollen av en aktiv och ansvarig skapare av sin egen erfarenhet. Här är det en viss 

kvalitet i kunskapen som eftersträvas snarare är bestämda fakta. I de samtal som sker i samband med ett 

öppet möte, kan de olika erfarenheter som eleverna gjort mötas i en argumentation där alla erfarenheter 

ges likvärdig status. Öppna möten kan t ex vara ett direkt möte med ett hotat naturområde med 

efterföljande samtal om naturens värden eller en klassrumsdiskussion om global resursfördelning (Öhman 

& Östman 2005, s 23). 

 

Enligt Öhman och Östman (2005) är demokratiska arbetsformer centralt och utgångspunkten 

bör vara att eleverna får genomleva demokrati, alltså undervisning i demokrati snarare än om 

demokrati, och att eleverna på olika sätt blir involverade i lärandet. Vidare skriver man att det 

handlar om medbestämmande, det kan innebära att eleverna själva är med och väljer innehåll i 

undervisningen, att eleverna får lösa uppgifter och fatta beslut genom demokratiska 

arbetsformer och att läraren strävar efter att värdera elevers åsikter lika högt som sina egna. I 

det senare handlar det med andra ord om auktoritetsdistibutionen i klassrummet, vilken/vilka 

som ges rätten att tala och vilka som tilldelas rollen som lyssnare. Sandell m fl (2003) 

beskriver auktoritetsdistribution som en aspekt av medbestämmande vilken i hög grad 

påverkar elevernas möjlighet att delta i undervisningen på sina villkor.  

 
Om eleverna ska få en vilja att delta i samhällsdebatten som medborgare är det viktigt att de också får lära 

sig vilken roll medborgaren kan ha i denna debatt – om de t ex har rätten att tala eller om de ges rollen 

som lyssnare (Sandell m fl 2003, s 167). 
 

Miljöundervisningen integreras i all undervisning och arbetssätten varierar, även vikten av 

direkta erfarenheter av verkliga problem poängteras inte specifika fakta. Eleverna är här själva 

ansvariga för planeringen med läraren som handledare. Inom denna tradition är 

                                                 
3 För att läsa mer om handlingskompetens se Jensen och Schnack (1997). 
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miljöbegreppet till stor del ersatt med begreppet hållbar utveckling, och såväl sociala, 

ekonomiska som ekologiska perspektiv behandlas (Sandell m fl 2003).  

 

Som framgår ovan är demokrati, enligt Sandell m fl (2003) och Öhman och Östman (2005), 

en central aspekt inom detta synsätt på utbildning för hållbar utveckling. Viktigt att poängtera 

här är att ovanstående beskrivning inte är gjord genom studier av undervisningspraktik. Hur 

förhåller sig då detta synsätt på utbildning för hållbar utveckling till de styrdokument som 

ligger till grund för skolans undervisningspraktik i allmänhet och för miljöundervisningen i 

synnerhet?  

 

2.3 Demokrati i skolans styrdokument 

Demokrati är något som enligt skolans styrdokument och skollagen ska genomsyra hela 

verksamheten. Av Skollagen (1985:1100) framgår att skolans verksamhet ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 

verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde samt för vår 

gemensamma miljö. Vidare betonas att skolans mest grundläggande uppgift är att sörja för att 

det demokratiska samhället överlever och utvecklas. Detta refereras även i läroplanerna (Lpo 

94 och Lpf 94) under grundläggande värden, vidare skriver man i läroplanerna att:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt deltaga i samhällslivet (Lpo 94, s 6 och Lpf 94, s 4). 

 

I de båda läroplanerna betonas även att alla elever skall omfattas av de demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Detta framgår exempelvis under 

elevernas ansvar och inflytande i Lpf 94 genom att skolan skall sträva mot att alla elever:  

 
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning, 

• utifrån kunskaper om demokratins principer vidareutvecklas sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 

• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv och 

• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar 

och påverka sina villkor (Lpf 94, s 13) 
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Enligt läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) skall läraren utgå från att eleverna vill och kan ta ett 

personligt ansvar för sitt lärande och läraren ansvarar för att eleverna erbjuds ett reellt 

inflytande över sin utbildning gällande val av innehåll och arbetsformer. Även här betonas att 

läraren skall ha ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet. Vidare skriver man 

att läraren öppet skall redovisa och tillsammans med eleverna analysera och diskutera olika 

värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa. Läraren 

skall även ”klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera 

konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet” (Lpf 94, s 13). Betonas gör även att det 

är skolans uppgift att ge förutsättningar för eleverna att utveckla förmågan att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Både Lpo 94 och Lpf 

94 poängterar också vikten av att eleverna utvecklar förmågan att göra etiska 

ställningstaganden grundade på både kunskaper och personliga erfarenheter. 

 

Sammanfattar jag det som framgår hittills så handlar det om att skolan för det första ska ge 

eleverna kunskaper så att de vill och kan delta i debatten kring utformandet av vårt samhälle. 

Här handlar det, som jag ser det, om att utveckla en handlingskompetens hos eleverna genom 

att genomleva demokrati i skolan. För det andra ska skolans arbetsformer vara demokratiska, 

vilket bland annat innebär att eleverna ska få möjlighet att påverka innehåll och arbetsformer, 

alltså bör elevernas medbestämmande vara i fokus.  

 

Om man går ännu ett steg, och studerar det som står om skolans miljöundervisning, så 

framgår det av läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) att skolan ska rusta den kommande 

generationen så att den vill och kan delta aktivt i den samhälleliga debatten kring miljöfrågor. 

I båda läroplanerna skrivs att det är angeläget att vissa övergripande perspektiv ingår i alla 

skolans ämnen, perspektiven är det historiska, det internationella, det etiska och 

miljöperspektivet. Om det sistnämnda står att läsa: 

 
Genom miljöperspektivet 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. Undervisningen 

bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling (Lpo 94, s 7). 

 

Demokrati är som synes mycket centralt i både grundskolans och gymnasiets läroplaner. 

Vidare betonas vid ett flertal tillfällen, varav några är citerade eller refererade ovan, att det är 
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centralt att eleverna får analysera och diskutera olika värderingar och uppfattningar samt 

konsekvenserna av dessa. Även vikten av att läraren ska lyfta olika åsikter och intressen till 

ytan i undervisningspraktiken är återkommande i texterna. Undervisningen enligt 

styrdokumenten handlar, som jag tolkar det, bland annat om att genomleva demokrati i 

praktiken och en aspekt av detta kan vara att diskutera och analysera olika intressekonflikter i 

samhället. Detta kopplar jag till begreppet pluralism vilket enligt Sandell m fl (2003) kan ses 

som centralt för utbildning för hållbar utveckling, och av tidigare avsnitt framgår även att det 

är rimligt att se demokrati som centralt i utbildning för hållbar utveckling. Som synes verkar 

alltså skolans styrdokument och utbildning för hållbar utveckling vara förenliga enligt det sätt 

att se på utbildning för hållbar utveckling som Sandell m fl (2003) presenterar och som 

projektet Hållbar utveckling i skolan tar sin utgångspunkt i.  

 

2.4 Summering 

I detta kapitel konstateras att det råder en oenighet kring begreppet hållbar utveckling och 

utbildning för hållbar utveckling vad gäller ideologi, innehåll och arbetsformer. Det råder 

även oenighet kring frågan om utbildning för hållbar utveckling kan ses som en pluralistisk 

miljöundervisning eller ej. Trots stark kritik från den sida i debatten som är kritiska till detta 

anser jag dock att det verkar rimligt att utbildning för hållbar utveckling kan ses som en 

pluralistisk praktik. Av den nationella kartläggningen som gjorts framstår också utbildning för 

hållbar utveckling kunna ses som en pluralistisk miljöundervisning. Viktigt att poängtera är 

dock att detta är ett av många möjliga sätt att se på skolans miljöundervisning. I relation till 

den svenska skolans styrdokument kan också konstateras att demokrati är ett mycket centralt 

syfte med skolans undervisningspraktik, vilket medför att ovan nämnda sätt att se på 

utbildning för hållbar utveckling är ett sätt att fullfölja intentionerna i Lpo 94 och Lpf 94.  

 

I jämförelse med tidigare traditioner inom miljöundervisningen i skolan innebär undervisning 

för hållbar utveckling förändringar. Det är inte bara dagens problem som uppmärksammas 

utan även de konsekvenser som våra handlingar kan medför för framtiden och framtida 

generationer. Problematiken ses som både lokal, regional och global i samspel med varandra, 

och i stort sett alla sektorer i samhällets utveckling antas omfattas av problematiken. Det 

handlar om att samordna ekologisk, ekonomisk och social uthållighet. Inom detta sätt att se på 

hållbar utveckling, vilket även är grundläggande för HUS-projektets uppläggning och 

innehåll, är pluralism centralt.  Inom projektet har ett antal eftersträvansvärda 

  
 



 16

utbildningskaraktärer behandlats vilka innebär att synliggöra konflikter mellan olika intressen 

i samhället (konfliktperspektiv), strävar efter att eleverna i undervisningen ska få genomleva 

demokrati (demokratiska arbetsformer, medbestämmande och auktoritetsdistribution) samt 

skapa förutsättningar för eleverna att kunna och vilja delta i den demokratiska debatten i 

framtiden och att de medvetet utvecklar en livsstil som grundas på ett miljöetiskt 

förhållningssätt (handlingskompetens) (Öhman & Östman 2005). 

 

Inga studier är dock gjorda som undersöker om och hur dessa eftersträvansvärda 

utbildningskaraktärer visar sig i utbildningspraktiken och det är detta som denna studie 

fokuserar. Jag har för avsikt att undersöka hur lärare inom HUS-projektet undervisar för att 

förverkliga dessa intentioner. 
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3. Syfte 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka lärares sätt att undervisa i 

utbildning för hållbar utveckling. Detta görs genom att studera lärares epistemologiska drag, 

vilket i korthet innebär det sätt som lärare ger eleverna anvisningar på i 

undervisningssituationer. 

 

Mer specifikt syftar studien till att för det första analysera och kategorisera lärares 

undervisningssätt inom utbildning för hållbar utveckling i termer av epistemologiska drag, 

och för det andra diskutera huruvida dessa epistemologiska drag skapar en pluralistisk 

undervisningspraktik. 

 

I det följande kommer jag att beskriva det angreppssätt, vilket är utvecklat för in situ analyser, 

som studien grundas på samt den teoretiska bakgrunden till detta.  
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4. Angreppssätt 
 
Mitt syfte med detta kapitel är att beskriva ett angreppssätt för analyser av de epistemologiska 

drag lärare gör i sin undervisningspraktik. Som utgångspunkt för studiens angreppssätt 

använder jag mig av ett metodologiskt ramverk utarbetat av Lidar, Lundqvist och Östman 

(2005) vilket baseras på tidigare arbeten om lärandemekanismer av Wickman (2004) och 

Wickman & Östman (2001a, 2001b, 2002a och 2002b). Lidar m fl (2005) har skapat ett 

metodologiskt ramverk för att möjliggöra analyser av elevers meningsskapande i 

institutionella praktiker. Denna metodologi grundas på en utveckling av det sociokulturella 

perspektivet på lärande med hjälp av bland annat pragmatismen och transaktionsbegreppet. 

Författarna redogör för, och visar genom analyser av transkript, hur det metodologiska 

ramverket kan användas för analyser av relationer mellan undervisningspraktiker och elevers 

meningsskapande. 

 

Pragmatismen och transaktionsbegreppet ger här ett alternativ som skapar möjligheter att 

undersöka relationer och meningsskapande som handling, detta blir möjligt genom att Dewey 

startar i handling som ett alternativ till en uppdelning mellan ett inre medvetande och en yttre 

omvärld.  
 

4.1 Pragmatismen och transaktionsbegreppet 

Som filosofisk inriktning är en av pragmatismens huvudsakliga ambitioner att ge ett alternativ 

till de synsätt som grundas på den traditionella epistemologin. Pragmatismen och inte minst 

Dewey är kritisk mot den epistemologiska uppdelningen mellan ett inre medvetande och en 

yttre omvärld. Deweys pragmatism tillhandahåller en annan syn på vad kunskap är och hur 

människans kunskapande sker.  

 
Dewey’s transactional conception of experience clearly solves some of the key problems of modern, 

dualistic philosophical tradition. This is not because Dewey provided answers to the questions of this 

tradition, but because he introduces a new framework and a different set of assumptions. As a result of 

this manoeuvre, some of the problems of modern tradition simply disappear (Biesta & Burbles 2003, s 

30). 
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Det som skiljer sig i Deweys förståelse av kunskap och tillägnandet av kunskap är att han 

diskuterar detta utifrån en filosofi som grundas på handling och visar på ett nära samband 

mellan kunskap och handling. Pragmatismen tar de processer som sker i mötet mellan den 

handlande människan och omvärlden som utgångspunkt för filosofin. Dewey bygger inte sin 

förståelse för kunskap på en dualistisk teori, istället tar han sin utgångspunkt i de processer 

som sker i möten. Dessa processer kallar Dewey transaktioner (Biesta & Burbles 2003).  

 

Genom att starta i handling, och sätta processer och möten i centrum, skapar pragmatismen ett 

alternativ till det dualistiska tänkande som innebär en a priorisk uppdelning mellan tänkande 

och omvärld. Istället för att starta i ett särskiljande av inre medvetande och yttre värld och 

sedan fråga hur dessa hänger ihop, utgår Dewey från transaktionerna mellan organism och 

omvärld (Biesta & Burbles 2003). Öhman och Östman (2003) och Öhman (2006) förklarar 

transaktionsperspektivet med att i detta perspektiv kan varken den handlande människan eller 

medmänniskorna, de övriga organismerna, tingen och fenomenen i omvärlden ses som 

autonoma eller förutbestämda. Det är först i processen, i rörelsen, som människan och 

omvärlden får sin mening. Något eller någon kan endast ha mening i en relation och alltså kan 

man säga att meningar är relationella, meningar kommer med andra ord till existens i möten. I 

mötet skapas relationer mellan individens tidigare erfarenheter och det som genomlevs i mötet 

och den mening som skapas beror på hur individen handlar i transaktionen. Genom 

transaktioner är vi i ständig kontakt med omvärlden, omvärlden och det vi vet om omvärlden 

därför inte kan skiljas åt.  

 

Transaktionen mellan människan och dess omvärld kan beskrivas som en process av ständig 

återanpassning, där människan genom val och assimilation etablerar en funktionell 

samordning. Den ökade samordningen medför en förändrad (och ökad) mening.  

 
When there is a translation from the terms of one activity into another, for example, from seeing 

something to reaching and handling it, then the meaning of what is seen changes, because what is seen is 

now (also) seen as something that can be reached and handled (Biesta & Burbles 2003, s 33) 

 

Biesta (1994/95) förklarar att transaktionsprocessen karaktäriseras som en process av görande 

och erfarande av handlingens konsekvenser (doing and undergoing). Alla som ingår i en 

transaktion genomgår alltså en förändring genom de relationer som skapas i transaktionen, 

transaktionen är med andra ord en ömsesidig process. Biesta och Burbles (2003) skriver att all 
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kunskap enligt Deweys filosofi är en konstruktion, eftersom människan spelar en aktiv roll i 

dess konstitution. Det är dock inte en konstruktion av människans inre medvetande utan en 

konstruktion i och av transaktion. Kunskap är med andra ord en konstruktion genom 

transaktion mellan människa och omvärld.  

 
This means that knowledge is not a passive registration of reality ”out there”. Our intervention, our action, 

is a crucial, necessary, and constructive part of knowledge. In this sense we can say that knowledge is 

always a human construction, just as the objects of knowledge are […] But this does not mean that 

anything is possible. We always intervene in an existing course of events, and, although our intervention 

introduces change, it will always be change of an existing course of events. We cannot create ex nihilo, 

we cannot construct out of nothing. The only possible construction is a reconstruction (Biesta & Burbles 

2003, s 51). 

 

Eftersom handling alltid involverar transaktion, människa-omvärld, är det inte nödvändigtvis 

så att samma förutsättningar ger samma svar hos olika individer. Det beror på deras tidigare 

erfarenheter. För Dewey är mening inte något mentalt som är skiljt från kroppen utan mening 

är främst ett beteende, det är det sätt som människan responderar på omgivningen. Att hitta en 

respons som resulterar i koordinering är därför detsamma som att säga att meningen av 

situationen har blivit klar för individen. Dewey menar vidare att alla människors erfarenheter 

är lika riktiga. Hästhandlaren, jockeyn och zoologen har till exempel alla sin egen erfarenhet 

av en häst. De olika erfarenheterna beror på att man går in i transaktionen från olika 

utgångspunkter, bakgrunder, historia och med olika syften och intentioner, man har alltså 

skilda uppfattningar och erfarenheter av ”verkligheten” (Biesta & Burbles 2003). 

 

Enligt Dewey är vanor (habits) basen av lärande. Människan utvecklar sina vanor i en 

sociokulturell miljö, och här ses all mänsklig erfarenhet som i grunden social och som följd av 

detta ses människan som kulturell. Den sociokulturella miljön består av meningar och regler, 

vilka inte kan förstås utifrån tingen och händelserna i sig själva (Biesta 1994/95). Deweys 

eget exempel av detta är kring ”existensen” av det som vi vanligtvis kallar ”papper”, det finns 

många olika sätt för framgångsrika transaktioner med denna ”existens”:  
 

The same existential events are capable of an infinite number of meanings. Thus an existence identified as 

“paper,” because the meaning uppermost at the moment is “something to be written upon,” has as many 

other explicit meanings as it has important consequences recognized in the various connective interactions 

into which it enters. Since possibilities of conjunction are endless, and since the consequences of any of 

them may at some time be significant, its potential meanings are endless. It signifies something to start a 
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fire with; something like snow; made of wood-pulp; manufactured for profit; property in the legal sense; a 

definite combination illustrative of certain principles of chemical science; an article the invention of 

which has made a tremendous difference in human history, and so on indefinitely (Dewey 1925/1958, s 

319). 

 

Biesta (2003) skriver att när individer agerar tillsammans, när de samarbetar för att nå ett 

gemensamt mål, måste de förändra sina individuella perspektiv så att deras mönster av 

handling kan samordnas. Av individernas subjektiva världar måste de skapa en gemensam, 

intersubjektiv värld. Denna aktivitet, att göra något till gemensamt, är för Dewey 

kommunikation och kommunikation är en praktisk process från vilken den intersubjektiva, 

gemensamma världsbilden utvecklas (Biesta 2003). Ur pragmatisk synvinkel sker med andra 

ord meningsskapandet genom kommunikation, där kommunikation ses som en aktivitet.  

 

Människans erfarande (experience) är alltid kulturellt medierad och med kultur avses allt som 

är en produkt av mänsklig handling samt även den större delen av mänsklig handling i sig 

själv. Den viktigaste kulturella produkten är språket. Dewey definierar språk som allt som har 

mening, inte bara talat och skrivet språk utan även t ex ritualer, ceremonier och monument 

samt produkter av konst och teknologi. Dessa saker får sin mening utifrån den roll de har i 

koordinerad mänsklig handling (Biesta & Burbles 2003). Jag uppfattar detta som om språket 

kan ses som en del av människors handlingar samt att språket och det som är förknippat med 

språket kan direkt knytas till den handlande människan. Språket ses här alltså inte som ett 

yttre objekt som ligger utanför individen och hans/hennes verksamhet utan är en del av den 

handlande människan.  

 

Detta transaktionella perspektiv innebär för analyserna att man inte går bakom och söker 

intentionerna med det som sker i undervisningspraktiken utan man analyserar handling på 

handling, exempelvis elevernas respons på lärarens uttalande. Det är med andra ord 

handlingens konsekvenser, till exempel hur eleverna responderar, som bestämmer 

handlingens karaktär inte de eventuella intentioner som exempelvis läraren har.  

 

Det metodologiska ramverk (Lidar m fl 2005), som är utgångspunkt för mitt angreppssätt, tar 

som jag tidigare nämnt sin utgångspunkt i det transaktionella perspektivet och tydliggör vad 

det kan innebära i en utbildningsverksamhet.  
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4.2 Praktisk epistemologi  

Enligt Lidar m.fl (2005) kan epistemologi med ett pragmatiskt synsätt ses som en del av alla 

institutionella praktiker. Epistemologi förstås då både som en del och ett resultat av mänskliga 

praktiker, vilket medför att vad som räknas som det sanna och rätta sättet att skapa sanning 

definieras inom praktiker. Med detta perspektiv blir sanning och skapandet av densamma en 

naturlig del i det vardagliga livet. Vad som blir sanningar i olika praktiker varierar eftersom 

en sanning görs sann genom och i handling. Ur ett pragmatiskt perspektiv blir det inte 

meningsfullt att försöka beskriva kunskapens sanna natur. Eftersom det endast är möjligt att 

bestämma vilken av alla teorier om kunskap som är den sanna genom att hitta en absolut 

neutral position utanför mänsklig praktik. Om man inte tror att en sådan neutral position 

utanför mänsklig praktik existerar, är det inte heller nödvändigt att se kunskap och sanning 

som universella termer. Här visar alltså Lidar m fl (2005) hur det med hjälp av pragmatismen 

blir möjligt att se på kunskap och sanning som en mänsklig verksamhet, därför kan 

epistemologi ses som praktik för produktion och reproduktion av kunskap och sanning. Om 

man förstår epistemologin på detta sätt, skriver författarna, blir epistemologi en integrerad del 

i alla diskursiva praktiker. Diskursiva praktiker kan här ses som praktiker där det finns en 

systematisk process av inneslutande och uteslutande, vad som sägs och inte sägs. 

Konsekvenserna av detta pragmatiska perspektiv är två: 

 
Firstly, epistemology is situated in discourse practices and therefore has to be investigated in relation to 

the purpose, expectations etc of the practice that is studied. Secondly, since epistemology is a part of 

discourse practice it can be identified and described through peoples’ actions (Lidar m fl 2005, s 3). 

 

Enligt författarna visar tidigare studier inom detta område att det finns ett samband mellan 

undervisningens epistemologiska dimensioner, den epistemologi eleverna använder i sitt 

meningsskapande och lärandet av ett undervisningsinnehåll (Lidar m fl 2005).  

 

Wickman och Jakobson (2005) skriver att en studie av praktiska epistemologier innebär en 

studie av vad som får ett samtal eller handlingar att ta en viss riktning och fortsätta på ett visst 

sätt. Inte heller här används begreppet epistemologi i en analytisk filosofisk mening, alltså 

inte som en teori om hur vi kan veta säkert. En praktisk epistemologisk analys studerar hur 

människor bär sig åt för att värdera olika alternativ, oavsett om dessa värden är moraliska, 

estetiska eller kognitiva. Vidare skriver författarna att en praktisk epistemologi är en 
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beskrivning av hur människor skapar mening i handling, i mötet med omvärlden och i 

kommunikation med andra människor.  

 

Lidar m fl (2005) har utvecklat en metodologi för analyser av relationer mellan 

undervisningspraktiker och elevers meningsskapande. Författarna skriver att denna 

metodologi kan belysa ovan nämnda samband mellan undervisningens epistemologiska 

dimensioner, den epistemologi eleverna använder i sitt meningsskapande och lärandet av ett 

undervisningsinnehåll. Författarna fokuserar relationen mellan de epistemologiska drag (eng: 

moves) som lärarna gör i sin kommunikation med eleverna och den praktiska epistemologi 

som elever använder i sina meningsskapande processer. Med epistemologiska drag menas här 

det sätt som läraren ger eleverna anvisningar på, vilket i sin tur visar vad som räknas som 

kunskap och passande sätt att nå denna kunskap i specifika praktiker. En praktisk 

epistemologi är, enligt författarna, en beskrivning av vad eleverna i sin praktik själva räknar 

som relevant kunskap samt relevanta medel för att nå denna kunskap. Författarna har dock 

inga avsikter att uttala sig om elevers och lärares epistemologiska tankar och värderingar, 

syftet är att förstå hur människor skapar mening i en viss undervisningspraktik (Lidar m fl 

2005). Författarna skriver vidare att analyser av praktisk epistemologi görs med ambitionen 

att få kunskap om vad personer gör och inte gör när de försöker att lära sig något eller 

åstadkomma något. Denna typ av analyser kan således hjälpa till att identifiera erfarenheter 

och interaktioner som är avgörande för vad en person lär sig eller inte lär.  

4.2.1 Epistemologiska drag inom utbildning för hållbar utveckling 
Jag fokuserar i denna studie lärarens sätt att undervisa genom att studera det som sägs och 

görs av lärare i klassrumssituationer, vilket sker genom analyser av lärares epistemologiska 

drag. Dessa drag visar, enligt Lidar m fl (2005), vad som räknas som relevant kunskap och 

relevanta medel för att nå denna kunskap i olika praktiker, de epistemologiska drag läraren 

gör kan med andra ord sägas vara riktningsgivare. Detta belyser viktiga aspekter av lärandet, 

exempelvis att i varje lärandesituation värderas vissa meningar, värden och normer högt och 

som passande medan andra marginaliseras. Jag tolkar detta som att i undervisningspraktiker 

kommer vissa saker att inkluderas medan andra kommer att exkluderas. Lidar m fl (2005) 

skriver vidare att analyser av praktisk epistemologi används för att få kunskap om sambandet 

mellan hur människor skapar mening och vilka meningar som skapas.  
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Viktigt att notera är även att det utifrån ett transaktionellt perspektiv inte enbart är lärarens 

uttalande som ger draget dess karaktär, man kan med andra ord inte säga något om lärarens 

epistemologiska drag utan att även studera elevernas uttalande och den situation dessa 

uttalanden sker i. Draget skapas alltså i undervisningspraktiken genom de transaktioner som 

sker. Detta kan beskrivas som att när läraren gör ett uttalande till en elev eller en grupp elever, 

är draget den funktion som lärarens uttalande har för diskussionerna i undervisningspraktiken. 

Det är med andra ord uttalandets funktioner som talar om vilken typ av drag det är. Tilläggas 

bör här även att jag inte kan veta absolut säkert att det är ett visst uttalande av läraren som 

medför att eleverna säger vissa saker i undervisningen, det är möjligt att eleverna skulle 

kunna göra samma uttalanden utan att ta hänsyn till det läraren sagt. Men en, som jag anser, 

rimlig möjlighet är att lärarens uttalande faktiskt påverkar det eleverna säger och inte säger i 

undervisningspraktiken.  

 

De videoupptagningar vars transkript jag kommer att analysera rör utbildning för hållbar 

utveckling. Som jag skrivit i tidigare kapitel framgår att pluralism kan ses som centralt i det 

som skiljer utbildning för hållbar utveckling från andra miljöundervisningstraditioner. Ett av 

syftena med det utvecklingsprojekt från vilken empirin till studien är hämtad är att skapa 

möjligheter för deltagande lärare att utveckla pluralism i praktiken. Projektet syftar med andra 

ord bland annat till att eleverna ska få förståelse för och kunskap om olika synsätt etc och 

därför kan de drag läraren gör för att åstadkomma detta anses vara epistemologiska. Det jag är 

intresserad av att studera är därför lärarnas epistemologiska drag och vidare i vilken mån 

dessa skapar en pluralistisk undervisningspraktik. I analyserna är syftet att söka efter, 

identifiera och beskriva olika kategorier av epistemologiska drag som lärare använder i 

undervisningspraktik i klassrummet.   

 

För att tydliggöra den kontext i vilken denna studie utförs kommer jag nedan kort att beskriva 

projektet Hållbar utveckling i skolan vad gäller dess organisation och syfte. 
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4.3 Projektet Hållbar utveckling i skolan 

Empiriinsamlingen till denna studie har gjorts inom ramen för projektet Hållbar utveckling i 

skolan, HUS-projektet, vilket kom till för att möta de behov som framkom av en nationell 

kartläggning som utförts tidigare4. Projektets syfte var att genom samspel mellan 

miljödidaktisk forskning och lärares beprövade erfarenheter av undervisning för hållbar 

utveckling utveckla didaktiska och metodiska modeller och principer, samt även konkretisera 

och prova dessa i undervisningen. Projektet har genomförts av personer vid Uppsala 

universitet och Örebro universitet, samt handledarresurser till deltagande lärare från 

Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Dalarna. En central utgångspunkt i HUS-

projektet har varit att sätta den demokratiska processen i fokus i utbildningen, vilket i 

projektet bl a inneburit att utbildningen bör vara pluralistisk. 

 

I HUS-projektet deltog lärare från nio olika arbetslag från olika skolor, lärarna representerade 

olika ämnen. Fem av skolorna var gymnasieskolor och resterande fyra från grundskolans 

senare år. Deltagande skolor hade valts ut av Myndigheten för skolutveckling, vilket innebär 

att det inte är något slumpmässigt urval av Sveriges skolor som deltog i projektet. Skolor 

valdes ut som dels var geografiskt belägna i området Dalarna och Stockholm och dels hade ett 

intresse för miljöundervisning alternativt redan etablerad undervisning för hållbar utveckling. 

Deltagande lärare i projektet fick på olika sätt stöd i sitt arbete. Lärarna har deltagit i en 

seminarieserie, till vilken det även ingått litteratur, där föreläsare från olika fält medverkat för 

att skapa möjligheter för lärarna att bredda och fördjupa sin kompetens. Seminarieserien har 

även kombinerats med nätverksträffar där det funnits tillfälle för arbetslagen att diskutera och 

reflektera över arbetet, både inom respektive arbetslag men även mellan olika arbetslag och 

                                                 
4 Som ett led i satsningen på undervisning för hållbar utveckling gjordes nationella kartläggningar av 
miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i länderna kring Östersjön. Syftet var att beskriva den 
aktuella situationen vad gäller undervisning för hållbar utveckling och miljöundervisning samt att identifiera 
förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten i skolan. Den svenska kartläggningen genomfördes av 
universiteten i Uppsala och Örebro under 2000 – 2001. Kartläggningen visar bland annat att de flesta lärare anser 
att miljö och utvecklingsfrågor är viktiga och lärarna är intresserade av att vidareutveckla miljöundervisningen. 
Man menade att det krävs nya angreppssätt och perspektiv. Många av dem som idag bedriver miljöundervisning 
känner att det finns ett behov av att gå vidare och utveckla undervisningen, ett behov av att ”ta nästa steg”. 
Vikten av att finna en progression och en röd tråd i undervisningen och utveckla arbetsformerna, särskilt vad 
gäller samarbetet mellan ämnena, betonas också av många lärare. Ett av de hinder som många lärare uppger för 
deras fortsatta utveckling och fördjupning av miljö- och utvecklingsfrågor, är att lärarutbildningen inte givit dem 
relevant och tillräcklig kompetens. Ett annat hinder var att lärarna upplevde att det saknades tid för att 
vidareutveckla den egna undervisningen samt för att samarbeta och diskutera förändringar med kollegor. 
Slutligen uppgav även lärarna att det saknades pedagogisk ledning i utvecklingsarbetet. Se även Skolverket 
2002, Hållbar utveckling i skolan. 
 

  
 



 26

skolor. I och med detta har lärarna kunnat utbyta erfarenheter och reflektera under 

utvecklingsarbetets gång. Varje arbetslag har även haft tillgång till två handledare som följt 

och stöttat arbetsprocessen. Handledarna har även bidragit med konstruktiv kritik och bidragit 

med ämnesteoretisk och didaktisk kompetens när det gäller lärarnas undervisningsplaneringar. 

Slutligen har deltagande lärare även fått nedsättning i tid för att kunna utveckla 

ämnesövergripande arbetsområden och utveckla samarbetet i arbetslagen. 

 

Skolornas egen del i HUS-projektet har på detta sätt successivt tagit form i en process där 

olika perspektiv och fördjupningar som erbjudits under seminarieserien och nätverksträffarna 

integrerats i skolornas arbete. För att kunna ge inblickar i det lärande som skett i skolornas 

olika delprojekt har jag och Karin Andersson (Örebro universitet) haft i uppdrag att 

dokumentera delar av det som skett ute på skolorna. Dokumentationen har skett framför allt 

genom videoinspelningar av utvalda arbetspass men dessa kompletteras även av observationer 

som gjorts i samband med videoinspelningarna.  

 

4.4 Empiriinsamling och tillvägagångssätt 

De videotranskript som utgör grunden till denna studie utfördes vid besök på skolorna. Jag 

och Karin Andersson var utvalda att sköta dokumenteringen av projektet genom 

videoupptagningar i klassrummet. Videoinspelningarna som utfördes inom projektet 

granskades och godkändes även av etiska kommittén vid Örebro universitet innan 

inspelningarna startade. Vi som utförde dokumentering hade även båda tagit del av en text 

rörande inspelningspraktik, teknik och forskningsetik (Almqvist, Lidegran & Lundqvist 

2003). Vid samtliga skolor delades blanketter ut till elever för godkännande av medverkan vid 

videoinspelningarna, i de fall eleverna var under 18 år fattades beslut av vårdnadshavare i 

samråd med eleven. I de fall där elever ej fått filmats av olika anledningar har vi vid 

inspelningstillfällena helt undvikit att filma dessa elever, eleverna har dock deltagit som 

vanligt på lektionerna för att dessa ska ske under så ”normala” förhållanden som vanligt. Vi 

besökte samtliga skolor vid minst två tillfällen och dokumentationen har skett dels genom 

observationer men framför allt genom videoinspelningar av utvalda arbetspass. På en av 

skolorna utfördes videoinspelningarna av lärarna själva, med hjälp av en videokamera på 

stativ. På denna skola gjordes alltså bara observationer av oss, men dessa kompletterades av 

de inspelningar lärarna gjort.  
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Sammanlagt 13 lektioner har dokumenterats på video, där den genomsnittliga längden på 

lektionerna är cirka 50 minuter, och dessa utgör underlaget för denna studie tillsammans med 

observationsanteckningar. Detta är ett relativt litet material, men jag har inte heller för avsikt 

att uttala mig om utbildning för hållbar utveckling i allmänhet utan endast om det material jag 

har tillgång till. Sammanlagt har tre olika lektioner transkriberats delvis. Att jag valt just tre 

lektioner är dels för att få en storlek på det material som analyseras som är anpassat till 

omfånget på denna studie, dels för att ändå möjliggöra en spridning i materialet med avseende 

på skolämne, skolår. De ämnen som berörs är religionskunskap, samhällskunskap och 

matematik, där de två förstnämnda utförs i klasser på gymnasiet och den sistnämnda på 

grundskolan. Eftersom samtliga lektioner är utförda inom ramen för projektet Hållbar 

utveckling i skolan, är just hållbar utveckling centralt under lektionerna. I matematik, där 

kopplingen till utbildning för hållbar utveckling för många inte är given, kan tilläggas att 

syftet med den filmade lektionen enligt läraren är matematik men med särskilt fokus på att 

eleverna ska lära sig demokratiska arbetsformer. De avsnitt under dessa lektioner som jag valt 

att transkribera och använda i analyserna är sådana som tydligt exemplifierar den 

undervisning som skett inom projektets ramar. Dessa har valts ut genom att studera hela det 

inspelade materialet vid ett flertal tillfällen. 

 

Vid transkriberingen av videomaterialet har jag med hjälp av video och tv skrivit ner vad som 

sagts under de aktuella lektionsavsnitten. För att kunna skriva ner vad som sägs på 

videomaterialet har det krävts att jag studerat samtliga utvalda avsnitt ett flertal gånger. Vid 

de tillfällen enstaka ord varit omöjliga att höra har jag i transkripten lagt till kommentaren 

[ohörbart]. Jag har även skrivit in egna kommentarer för att försöka återge något som jag 

uppfattat som viktigt för en så korrekt återgivning av samtalet i klassrummet som möjligt, här 

kan det röra sig om exempelvis gester, oavslutade meningar eller specifika tonfall som annars 

är omöjliga att få med i ett transkriberat samtal där endast ord återges. Vid vissa tillfällen i 

transkripten förekommer att jag hoppat över någon elevs uttalande då de inte tillför något nytt 

till samtalet, detta har jag då markerat med tre punkter (…) på en egen rad.  

 

Vid analyserna, som redovisas i nästkommande kapitel, har jag studerat det transkriberade 

materialet utifrån studiens syfte. Jag har här fokuserat lärarens uttalanden, men för att kunna 

säga något om karaktären på dessa har också elevernas uttalanden som följer i samband med 

dessa studerats. Jag har sedan fokuserat den funktion lärarnas olika uttalanden har för samtalet 

i undervisningspraktiken. För att strukturera resultatet på något sätt har jag valt att placera in 
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lärares olika uttalanden i specifika kategorier. För att försöka tydliggöra för läsaren har jag 

även i transkripten lagt in egna kursiverade kommentarer angående vilken typ av 

epistemologiskt drag jag uppfattar att läraren gör. De olika kategorier jag finner i analyserna 

diskuteras sedan i kapitel sex, med avseende på huruvida de skapar en pluralistisk 

undervisningspraktik. Noterbart är också att det finns vissa uttalande som lärarna gör som jag 

inte har lyckats att inplacera i någon av de olika kategorierna av epistemologiska drag, dessa 

uttalanden kommenteras men placeras inte in i någon kategori. Benämningarna av de olika 

kategorierna har jag gjort genom en kombination av det som läraren säger och den funktion 

det får för efterföljande samtal hos eleverna. I nästkommande kapitel redovisas analyserna av 

de transkript som studerats. 
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5. Analys 
 
Som framgår ovan är det väsentligt att notera är att det inte är lärarnas uttalande i sig som 

säger något om vilken typ av epistemologiskt drag det är. Det är elevernas respons på lärarens 

uttalande som ger draget dess karaktär, med andra ord så som lärarens uttalande, draget, 

fungerar i undervisningspraktiken. De drag jag funnit i analysen är rekonstruerande, 

komparativt, nyanserande, frågande, repeterande samt inbjudande drag. 

 

Analysen delas in efter respektive lektion där varje avsnitt med transkript inleds med en kort 

redogörelse för vilka drag jag funnit, efter respektive transkript betonas sedan de 

epistemologiska dragen varje kategori för sig.  

 

5.1 Värderingsövning 

Dessa transkript är hämtade från en lektion i ämnet religionskunskap i en gymnasieklass, där 

en värderingsövning skapar möjlighet för eleverna att ta ställning och diskutera olika 

påståenden som är utvalda av läraren. Enligt samtal med läraren är syftet att eleverna ska få en 

inblick i att det finns olika åsikter och intressen, samt att eleverna ska få möjlighet att pröva 

sina egna ställningstaganden genom att argumentera och lyssna på andra elevers argument. 

Under övningen sitter elever och lärare på stolar utställda i en ring där det finns en stol mer än 

antalet elever. Detta för att eleverna ska kunna flytta sig mellan stolarna oberoende av hur 

övriga elever i gruppen väljer att göra. Under denna övning uttalar läraren olika påståenden, 

ett i taget, till vilka eleverna sedan ska ta ställning och diskutera sina ställningstaganden. 

Viktigt är även att eleverna har möjlighet att välja att inte ta ställning till ett påstående genom 

att säga ”pass”, eleverna tvingas alltså inte att ta ställning. För att visa att man håller med om 

påståendet sitter man kvar på sin stol och håller eleven inte med byter den stol. Efter detta 

startar diskussionen där eleverna också får motivera sina ståndpunkter och lyssna på hur andra 

argumenterar för sin åsikt. På grund av att transkripten från denna lektion är relativt långa i 

förhållande till de från andra lektioner har jag nedan delat upp denna lektion i två avsnitt. 

5.1.1 Heta stolen, del 1 

I nedanstående transkript har flera olika kategorier på epistemologiska drag identifieras, där 

epistemologiska drag är övergripande och kategorierna är preciseringar.  De kategorier jag 
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funnit är rekonstruerande drag, komparativt drag, frågande drag, repeterande drag samt 

nyanserande drag. Detta avsnitt av lektionen inleds med att läraren yttrar påståendet: 

”Förbättrad teknik är bättre än livsstilsförändring om man vill lösa miljöproblemen.” 

 
1 Elev 1 Även om vi får bättre teknik så måste, om vi fortfarande har samma syn på       

miljön och sånt som vi har så kommer vi fortfarande miss… [tvekar vid 
ordval], använda det fel, vi behöver ändra synen på hur man använder saker. 

2 Lärare Så det är människans grundsyn som är det problematiska?  Rekonstruerande 
3 Elev 2 Håller med dig [syftar på E1]. Är det möjligt att lösa alla miljöproblem med 

bättre teknik är det klart vi ska göra det. 
4 Lärare Tror du att det ger mer än att vi förändrar livsstil?                      Komparativt 
5 Elev 2 Det vet jag inte. Får man väl lita på vetenskapsmän att de kommer på bättre 

metoder, nej jag vet inte. Men det är ju i alla fall bättre än att bara sänka 
standarden och ha samma gamla skruttiga verktyg för att [avslutar inte 
meningen]. 

6 Elev 3 Bilar är ju känd miljöbov. Nu har man uppfunnit bilar som går på bara luft. 
… [ohörbart] Mexicocity ska köpa in 25 000 och använda som taxibilar och 
om man i framtiden skulle kunna göra att alla bilar i hela världen lyckas gå 
på luft eller nåt annat sånt där bra, bränsleceller eller vad dom nu hittar på, så 
är ju det klart en fördel. För jag tror att det är svårt, visst man kan sluta 
använda sina bilar mer och mer, det kan ju vara en kombination … [avslutar 
ej meningen]. 

7 Lärare Så du tror på tekniken?                                                                      Frågande 
8 Elev 3 Ja, ganska mycket, en sån här kombination kanske, men framförallt tekniken. 
9 Elev 4 Om vi inte kommer så långt så att vi har helt miljövänliga bilar, men vi bara 

hittar på nästan miljövänliga bilar. Då kommer det snarare bli så, tror jag, att 
man använder, den här är inte så farlig jag kan köra jämt med min bil för det 
är inte så farlig. Så det kommer inte bli någon skillnad i alla fall, man tror att 
man kan använda den prylen mera.  

10 Lärare Jaha, du menar att man ökar bara användandet?                         Repeterande   
11 Elev 5 Till exempel om man källsorterar, jag tror inte att det hjälper så mycket om 

man, alltså om man fortsätter att göra det, men om man kommer på någon 
liksom jättebra teknisk lösning på det, att vi gör någonting miljövänligt av 
det, så blir det mycket bättre sen, som typ E3 sa att vi använder typ 
bränsleceller i bilar och så där. Men samtidigt, om man, om man använder en 
pryl mer, jag tror inte, vi kommer ändå behöva använda bilar, vi kommer 
ändå, alltså ingen kommer ändå säga sen ”jag åker buss till jobbet”, det är ju 
värsta förseningarna med SL. … [ohörbart] …när det är mycket roligare [?] 
att ta bilen, jag tror inte att alla avstår från det. Så det är väl lika bra liksom 
att ta bilar med bränsleceller istället för vanliga bilar, därför är tekniken 
fortfarande för ingen kommer, det är inte så att alla kommer ändra sin 
livsstil. 

12 Lärare Så du tror att egoismen ändå på nåt sätt… [avslutar inte meningen]  
13 Elev 5 Absolut, absolut 
14 Lärare … får människorna att… ja                                                  Svagt repeterande 
15 Elev 6 Ena förslaget behöver inte utesluta det andra som vi just nämnde, det är inte 

det. Men sen också, man skulle kunna tillspetsa det och säga att vi måste, vi 
har kommit så pass långt nu att liksom i utvecklingen, att vi kan inte gå 
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tillbaks vi måste framåt, och då kanske det är enda lösningen för att vi 
kanske inte kan … 

16 Lärare Tekniken alltså? [syftar till ”lösningen” på raden ovan]             Repeterande 
17 Elev 6 Ja precis, tekniken. Vi kan inte ändra vår livsstil så pass mycket att vi 

utesluter bilar och att det byggts upp så pass mycket idag att vi behöver 
liksom, att vi levt med den här tekniken liksom 

18 Lärare Men tror du inte. Om den skulle tillspetsas situationen ytterligare att man 
ändå inte skulle vara beredd att ändra sin livsstil. Säg att miljöproblemen 
skulle bli akuta på nåt vis, tror du inte att man ändå skulle vara beredd att 
ändra livsstil då?                                                                           Nyanserande

19 Elev 6 Jo, till viss del tror jag. Men jag tror fortfarande att vi är så pass liksom 
insnärjda i det här nätet, att vi inte kan komma ut ur det, visserligen vi 
kanske kan gå upp några steg men vi kan nog aldrig komma ut ur det. Vi kan 
nog aldrig gå tillbaks och leva som på medeltiden. 

20 Elev 7 Vi pratade om nya bilar som var miljövänliga och en massa andra saker som 
var miljövänliga. Det jag tänkte på var vad det var som får oss att komma på 
tekniken som gör att allting blir miljövänligare. Det kan ju inte direkt ha med 
en förändrad livsstil men, i alla fall en förändrad syn på miljön och vad vi 
gör med den och det tycker jag på nåt sätt har med livsstilen att göra. Så att 
jag tycker att de hänger ihop, så jag står någonstans mitt på golvet.  

21  … [en elev emellan] 
22 Elev 8 Ja, om man skulle kunna förbättra miljösituationen genom att bara byta 

livsstil utan att försämra levnadsstandarden då tror jag att man redan skulle 
ha gjort det och göra det. Och att om man då förändrar livsstilen så kommer 
även levnadsstandarden att sänkas och därför är det bättre att man försöker 
förbättra tekniken istället, eftersom uppenbarligen inte är beredda att sänka 
levnadsstandarden för att förbättra miljösituationen. 

23 Lärare Vi är för egoistiska,  eller?                                                     Rekonstruerande 
24 Elev 8 Ja. 
25 Elev 2 Alltså det slog mig en tanke, nu svarar jag inte på nåt problem eller nån typ 

av argument men. Om man tillsätter nya lagar som säger att du får bara 
duscha tio minuter per dag som liksom på nåt sätt ändrar vår livsstil till, eller 
så att de här miljöproblemen löser sig. Hur, Hur, jag tänker, är det inte bättre 
i så fall än, man arbetar liksom ändå med tekniken och en förändring… 
[tvekar och avslutar inte meningen]  

26 Lärare Du menar en tredje väg, att med lagstiftning gå in och… [avslutar inte 
meningen]                                                                                      Repeterande 

27 Elev 2 Jag vet inte, tekniken går ju ändå framåt och det forskas ju hela tiden ändå. 
Nu tänkte jag att man kanske ska ge ännu mer pengar för att lösa de här 
problemen, men ja om man stiftade lagar för att få alla att liksom… [avslutar 
inte meningen] 

28  … [en elev emellan] 
29 Elev 1 Många av dom här förändringarna i tekniken, som till exempel det här med 

bilarna det är ju radikala förändringar som att gå från bensin till luft [pekar 
på E3], men dom flesta förändringar är ju små förändringar som lite mer 
miljövänligt eller lite mindre, och då är det ofta så att det mindre 
miljövänliga är kanske lite billigare och de flesta som skulle typ välja det lite 
billigare alternativet och på så sätt skulle det inte gå framåt bara genom 
tekniken. Och då är det ju ändå människan som måste ändras. 
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I det följande kommer jag nu att beskriva och analysera de kategorier av epistemologiska drag 

jag funnit i transkriptet ovan.  

 

Inledningsvis gör läraren vad jag kallar ett rekonstruerande drag. Läraren [2] förtydligar här 

det elev 1 [1] tidigare sagt genom att omformulera det. Men läraren inte bara omformulerar 

utan ger även uttalandet en riktning och en förstärkning som inte kunde observeras i 

uttalandet av elev 1 [1]. Genom att läraren [2] säger ”Så det är människans grundsyn som är 

det problematiska?” läggs fokus på människans grundsyn och frågan om denna är 

problematisk. Genom detta uttalande anger läraren vad i elevens tidigare uttalande som är värt 

att uppmärksamma och gå vidare med. Läraren rekonstruerar det elev 1 [1] säger och draget 

visar sig i det som sägs av elev 2 [3] när denne kopplar tillbaka och instämmer i att 

människans grundsyn är det problematiska. Denna typ av rekonstruerande drag exemplifieras 

även senare i transkriptet ovan, då läraren [23] säger ”Vi är för egoistiska, eller?” Detta 

uttalande föregås av att elev 8 [22] tar upp att eftersom människor uppenbarligen inte är 

beredda att ändra sin livsstil och därmed sänka levnadsstandarden så är det bättre att förbättra 

tekniken istället. I och med lärarens uttalande [23] förtydligas det eleven sagt men det ges 

också en riktning och en förstärkning. Lärarens drag talar om att det som i förhållande till det 

diskuterade påståendet är viktigt att uppmärksamma är människans egoism. Genom att läraren 

avslutar frågan med ”eller?” ges eleverna även möjlighet att både hålla med läraren eller säga 

emot. Den respons på lärarens drag som syns i handling är dock att elev 8 [24] svarar ”ja”, 

och därmed bekräftar att läraren uppfattat elevens uttalande rätt. I nästa elevs uttalande tar 

diskussionen en ny riktning.  

 

Ett exempel på en annan typ av epistemologiskt drag, nämligen ett komparativt drag sker när 

läraren [4] uttalar ”Tror du att det ger mer än att vi förändrar livsstil?” Här skapar läraren 

förutsättningar för eleverna att förhålla sig till och jämföra med något nytt i diskussionen, 

samtidigt förs diskussionen tillbaka till det konfliktperspektiv vilket fanns med i det 

ursprungliga påståendet som inledde detta avsnitt. Draget visar sig i att elev 2 [5] svarar ”det 

vet jag inte” men även tillägger att ”man får väl lita på vetenskapsmännen”. Här kan man se 

att eleven tar hänsyn till lärarens fråga i sitt svar, även elev 3 [6] kopplar tillbaka till 

livsstilens betydelse genom att på slutet i sitt uttalande säga ”det kan ju vara en kombination”. 

 

Vidare har jag i detta transkript funnit ett frågande drag, när läraren [7] ställer sig frågande 

till elevens uttalande genom att säga ”Så du tror på tekniken?” Denna fråga föregås av att 
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eleverna [5 och 6] fortsatt diskussionen kring förändrad livsstil kontra förbättrad teknik. Elev 

3 [6] avslutar med att säga att det dock kanske kan röra sig om en kombination av teknik och 

livsstilsförändring. I lärarens uttalande [7] ligger ett frågande som utgår från om vi verkligen 

kan lita på tekniken, vilket kan återföra frågan till elevernas attityd till det påstående som 

diskuteras. Elevens [8] respons är ”Ja, ganska mycket, en sån här kombination kanske, men 

framför allt tekniken”. Lärarens drag får funktionen att eleven från sitt uttalande på rad 6 nu 

ytterligare förtydligar vad som är dennes åsikt, därmed blir uttalandet som läraren gör ett 

frågande drag. Att lärarens uttalande fungerar som ett frågande drag förstärks även av att elev 

4 [9] problematiserar risken i att man med hjälp av förbättrad teknik konstruerar nästan, men 

inte helt, miljövänliga bilar, och att detta i sin tur kan leda till att människorna använder bilen 

mera om inte människornas livsstil och attityd till miljön förändras.  

 

I och med lärarens nästa drag [10] ges elev 4 möjlighet att utveckla sitt resonemang kring 

människors användande av saker genom att läraren repeterar det eleven sagt men med andra 

ord. Detta repeterande drag visar sig i att eleven [11] fortsätter och utvecklar sina argument 

kring detta konfliktperspektiv på förbättrad teknik eller förändrad livsstil. Efter detta uttalande 

gör läraren ett nytt drag [12 och 14] som till stor del liknar det jag ovan benämnt repeterande 

drag, här är dock skillnaden att läraren för in begreppet egoism i diskussionen vilket inte 

tidigare nämnts. Detta drag skapar precis som ovanstående drag förutsättningar för eleven att 

utveckla och förtydliga sitt diskussionsinlägg. Det enda tillägget här från elev 5 [13] är 

emellertid ”absolut, absolut”, och draget ger inget annat synligt resultat på diskussionen än att 

eleven bekräftar att läraren uppfattat saken på samma sätt som eleven själv, därför kallar jag 

detta för ett svagt repeterande drag. Här verkar alltså inte draget ha någon effekt på 

diskussionen, vilket också förstärks av att elev 6 inte heller direkt kopplar sitt uttalande till 

lärarens drag. Istället återkopplar elev 6 diskussionen till ett tidigare uttalande från en annan 

elev om att det kan handla om en kombination av förbättrad teknik och förändrad livsstil. 

Även om detta uttalande liknar ett repeterande drag så ger det ingen effekt på 

undervisningspraktiken. Ett tydligt exempel på ett repeterande drag sker när elev 2 [25] tvekar 

och läraren [26] säger ”Du menar en tredje väg, att med lagstiftning gå in och…” Inte heller 

läraren avslutar meningen. Här får läraren eleven att fortsätta och avsluta sitt 

diskussionsinlägg, för att eleven ska utveckla och förtydliga sitt uttalande, genom att repetera 

det som eleven sagt hittills men med andra ord. I handling blir också detta effekten av lärarens 

drag eftersom elev 2 [29] fortsätter att förklara vad som menas.  
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På rad 16 gör läraren ytterligare ett repeterande drag, genom att det syftar tillbaka till ett 

tidigare uttalande av elev 6 [15] nämligen ”då kanske det är den enda lösningen”. Detta drag 

har i samtalet funktionen att eleven uttalar ”ja precis, tekniken”. Eleven bekräftar på så sätt för 

läraren och de andra som är inblandade i diskussionen att det är just tekniken som åsyftas. 

Detta drag anser jag vara ett repeterande drag trots att läraren inte exakt upprepar det som 

eleven sagt tidigare, syftet tycks dock även här vara att förtydliga vad eleven menar och syftar 

på med ordet ”lösningen”.  

 

I nästkommande epistemologiska drag från läraren görs en nyansering av det som sagts innan, 

här tillspetsar läraren diskussionen. Eleverna provoceras att problematisera diskussionen 

ytterligare. Effekten av detta nyanserade drag är att elev 6 [19] fortsätter och utvecklar sitt 

resonemang kring om människan kan förändra sin livsstil så pass mycket som krävs om 

miljöproblemen skulle bli akuta eller om människan måste förlita sig till viss del på tekniken.  

 

I det följande kommer jag att analysera två transkript från den andra delen av denna lektion.  

5.1.2 Heta stolen, del 2 

I detta avsnitt har jag funnit ytterligare exempel på rekonstruerande och repeterande drag, 

däremot har ingen ny kategori av epistemologiska drag hittats. Denna del av lektionen inleds 

med att läraren uttalar det påståendet: ” Kampen mot fattigdomen är viktigare än att lösa 

miljöproblemen i världen”.  

 

31 Elev 1 Om inte folk har någonting att äta så tror jag inte de bryr sig om vad som är 
miljövänligt som K sa det där med träd [hänvisar till en tidigare diskussion 
om regnskog], om folk lever på regnskog så bryr dom sig inte om det är 
miljövänligt eller inte, dom måste liksom överleva. Därför är det först och 
främst människorna och sen naturen. För att om människorna mår bra, då 
kommer dom att tänka vad är det jag kan göra för naturen för att jag ska må 
bra för att liksom allting är rent omkring mig, då kan jag börja källsortera, 
jag tror inte att man ens tänker en sån tanke… [avslutar inte meningen] 

32 Lärare Så du menar att man måste ha livets nödtorft först på nåt vis för att… 
[avslutar inte meningen]                                                      Rekonstruerande 

33 Elev 1 Absolut! 
34 Elev 2 Jag tänkte säga samma sak. 
35 Elev 3 Jag håller med E1 om att om man tycker att miljöproblemen är viktigare än 

att ta hand om fattigdomen, då värderar man ju miljön högre än själva 
människovärdet, tycker jag på sätt och vis, så jag tycker det är bättre om 
man hjälper dom nödställda först så att dom har någonting att äta, så dom 
lever gott, det är då dom börjar tänka på någonting annat. 
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36 Lärare Så människan först…                                                         Svagt repeterande 
37 Elev 3 Mmm 
38 Elev 4 Vi snackade ju förut om att sänka levnadsstandarden först och sen bygga 

upp samhället, nu har ju dom redan låg levnadsstandard då kan ju dom 
börja bygga upp, bli rika fast även med…  

39 Elev 5 …bygga upp miljövänligt på en gång. 
 

Diskussionen kring påståendet som läraren uttalat inleds med att elev 1 [31] uttrycker åsikten 

att man bör bekämpa fattigdomen först för att sedan värna om miljön, annars tror inte eleven 

att människorna tänker på naturen. Läraren [32] gör ett rekonstruerande drag genom att 

förtydliga men även omformulera det som elev 1 sagt, här för läraren också in ”livets 

nödtorft” som är ett nytt begrepp som inte nämnts av eleven själv. Läraren avslutar inte heller 

meningen utan lämnar öppet för eleverna att fortsätta, detta syns dock inte i transkriptet ovan 

men framgår av det sätt som uttalandet sker på i videomaterialet genom miner och gester. 

Elev 1 [33] bekräftar sedan att det var detta som menades i elevens första uttalande, däremot 

utvecklas inte uttalande [31] vidare. Även elev 2 [34] håller med i det som sagts tidigare, 

vilket också elev 3 [35] gör. Elev 3 utvecklar dock även sina funderingar och kopplar detta till 

att det handlar om att värdera endera miljön eller människovärdet högst. Här handlar det om 

ett etiskt övervägande som gäller att värdera människan eller miljön högst, där elev 3 tydligt 

uttrycker att det vore fel att värdera miljön högre än människan.  

 

Lärarens uttalande [36], ”Så människan först”, liknar här mycket ett repeterande drag, 

eftersom det som sagts innan kort repeteras i syfte att förtydliga elevens uttalande [35]. Den 

enda responsen från elev 3 [37] är dock ”Mmm”, som tyder på att läraren uppfattat elevens 

ståndpunkt på ett för eleven tillfredsställande sätt. Inte heller elev 4 [38] eller elev 5 [39] 

relaterar sina uttalande till det läraren sagt. Eftersom elevernas respons på lärarens uttalande 

är svag men ändå befintlig, menar jag att detta kan betraktas som ett svagt repeterande drag. 

Sista avsnittet från denna lektion, där jag återigen funnit exempel på ett rekonstruerande drag 

och ett komparativt drag, påbörjas med lärarens påstående att: ”Företagen ska själva bära alla 

miljökostnader”.  

 

40 Elev 1 Alltså subventioner det är väl detta, alltså att låta ett företag betala allt själv 
det är ungefär som att hämma den ekonomiska tillväxten totalt. För det, 
man väljer ju inte ett dyrare alternativ gärna, alltså det kan man ju inte 
räkna med att folk kommer göra. 

41 Lärare Du menar att marknadskrafterna.                                       Rekonstruerande 
42 Elev 1 Precis, om det skulle ligga på konsumenterna det är ju bättre att det ligger 
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på konsumenterna, på skatten och såna saker. 
43 Lärare För du ser inget, vad ska man säga, nån form av etikperspektiv, att 

företagen som släpper ut ska också…                                         Komparativt
44 Elev 1 Jo, det blir väl deras del att organisera det och avsätta resurser men att på 

nåt sätt ska dom få något tillbaka istället för att höja priserna för att det är 
nog lika med [ohörbart]. 

 

Elev 1 [40] talar här om att företagen inte kan stå för alla kostnader själva, utan staten 

(framgår av tidigare uttalande) bör gå in och stötta med subventioner för att inte hämma den 

ekonomiska tillväxten. Läraren [41] rekonstruerar det som eleven sagt genom att förtydliga 

det eleven sagt men läraren för även in begreppet marknadskraft vilket inte nämnts av eleven 

själv. På detta sätt kan det uppfattas som om det eleven sagt som kan knytas till 

marknadskrafterna förstärks, vilket medför att läraren talar om att det är marknadskrafterna 

som är viktigt att uppmärksamma i elevens uttalande. Som synes av transkriptet ovan så är det 

också detta som elev 1 [42] utvecklar sina funderingar kring.  

 

I följande komparativa drag av läraren [43] skapas förutsättningar för eleverna att förhålla sig 

till någonting nytt i diskussionen, nämligen huruvida det finns något etiskt perspektiv i det 

som diskuterats. Läraren avslutar inte heller meningen och lämnar det öppet för eleverna att ta 

vid. Läraren för även tillbaka samtalet till det konfliktperspektiv som ryms i påståendet. Elev 

1 [44] håller med om att det finns ett etikperspektiv, men att företagen som mera har till 

uppgift att organisera och avsätta resurser också måste få någonting tillbaka.  

 

Nedan följer transkript från en annan skola där en gymnasieklass har en lektion inom ramen 

för ämnet samhällskunskap.  

 

5.2 Mediabevakning  

Denna lektion inleds med att eleverna rapporterar sina resultat från den mediebevakning de 

gjort gruppvis under en tvåveckorsperiod i en tabell på tavlan, vilken sedan är utgångspunkt 

för lektionens fortsatta diskussioner. Resultaten visar att miljöfrågor har en tämligen låg 

prioritering i media och antalet inslag är relativt få. Syftet med denna lektion är enligt läraren 

att eleverna ska få insikt i olika intressen och åsikter i samhället och därmed visa på det 

konfliktperspektiv som i projektet Hållbar utveckling i skolan är en central del i utbildning för 

hållbar utveckling. De nedanstående transkripten är avsnitt i de diskussioner som ägde rum 

när resultaten från mediebevakningen problematiserades i klassen.  
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I det första transkriptet har jag funnit flera exempel på repeterande, frågande och 

nyanserande drag, vilka även exemplifierats i tidigare avsnitt. Den första diskussionen startas 

genom att läraren ställer frågan ”Hur kommer det sig att till exempel miljöfrågor är så mycket 

ovanligare än ekonominyheter?” 

 

45 Elev 1 
 

Men det angår ju inte en så mycket, som kanske ekonomi, påverkar inte 
heller lika mycket direkt. 

46 Läraren Påverkar en inte lika mycket direkt, angår en inte…                 Repeterande 
47 Elev 3 Men det är ju det. 
48 Elev 2: Folk är väl kanske lite mer egoistisk, ekonomi är som så där aktier och 

löner och sånt där är väl på nåt sätt, det är väl lite mer… 
49  … 
50 Elev 4 Ekonomin är mer viktigt för folk nu. 
51 Läraren Varför det?                                                                                      Frågande 
52 Elev 4 Människan är egoistisk. 
53 Läraren Är det nödvändigtvis så att människan är egoistisk?                 Nyanserande
54 Elev 4 Jag tycker det. Människan ger hellre pengar till sig själv än miljön.  
55  … 
56 Läraren Men miljöfrågor i sig då varför skulle inte det vara av ens eget intresse 

alltså?                                                                                              Frågande 
57 Elev 1 Tror inte många tänker på det. 
58 Elev 2 Kanske inte går att påverka. 
59 Läraren Det är svårt att påverka.                                                   Svagt nyanserande 
60 Elev 3 Sen brukar det också vara ganska dyrt, till exempel om man ska förbättra 

miljön. Folk kanske inte orkar bry sig… 
61  … 
62 Läraren Vad skulle ni räkna som en miljöfråga?                                          Frågande
63 Elev 4 Utsläpp. 
64 Läraren Utsläpp av…                                                                               Nyanserande
65 Elev 4 Vad som helst. Någonting som förstör naturen eller miljön. 
66 Elev 5 Bränder. 
67 Elev 6 Olja. 
68 Läraren Bränder, olja…                                                                           Repeterande 
69 Elev 7 Kärnkraft. 
70 Läraren Kärnkraft, ja, någonting mer                                                      Repeterande 
71 Elev 7 Översvämningar kanske 
72 Läraren Översvämningar...                                                                       Repeterande
73  … [Eleverna fortsätter att ge några exempel på vad de tycker är 

miljöproblem] 
 

Bland de tidigare exemplifierade dragen återfinns det repeterande draget även i detta 

transkript, detta när läraren på rad [68] upprepar ”Bränder, olja…” vilket är vad de tidigare 

två eleverna [66 och 67] sagt är miljöfrågor. Här avslutar även läraren sitt uttalande tvekade 
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vilket skapar möjligheter för eleverna att fortsätta utveckla vad de anser vara miljöfrågor. 

Läraren efterfrågar här fler elevröster samt vill få diskussionerna att fortgå. Liknande 

uttalanden gör läraren på rad 70 och 72, där enda skillnaden finns på rad 70 då läraren inte 

bara repeterar utan även gör tillägget ”… ja, någonting mer”. I praktiken har dock detta tillägg 

samma funktion som när läraren i de två intilliggande uttalandena inte avslutar meningen. 

Samtliga dessa tre drag av läraren visar sig i att eleverna fortsätter att utveckla vad de anser 

vara miljöfrågor. Ytterligare ett exempel på det repeterande draget sker när läraren [46] uttalar 

”Påverkar en inte lika mycket direkt, angår en inte…”. Här upprepar läraren det elev 1 [45] 

sagt tidigare men avslutar inte meningen. Uttalandena, av läraren samt av efterföljande elever, 

lämnar öppet för eleverna att utveckla det som sagts innan. Draget får effekten att elev 3 [47] 

säger ”men det är ju det”, detta som om uttalandet av elev 1 vore självklart och inte behöver 

förtydligas mera. Även elev 2 [48] svarar på lärarens drag och är den som försöker förklara 

varför miljöproblemen inte tycks angå människorna, vidare bidrar även elev 4 [50] med sin 

förklaring. Precis som i tidigare exemplifieringar av det repeterande draget visar det sig i att 

eleverna som svar på lärarens uttalande utvecklar och förtydligar sina diskussionsinlägg.  

 

Vidare återfinns i ovanstående transkript även det frågande draget, som bland annat får 

funktionen av att eleverna utvecklar och motiverar sina och/eller andra elevers tidigare 

uttalanden mera. På rad 51 frågar läraren varför elev 4 i uttalandet innan menar att ekonomin 

är viktigare för människor. Som svar konstaterar elev 4 [52] att ”människan är egoistisk”. Här 

fyller alltså lärarens drag funktionen av att eleven motiverar sitt tidigare uttalande, men elev 4 

nöjer sig med detta och utvecklar inte sitt svar mera. Ännu ett exempel på frågande drag är 

när läraren [56] återigen får eleverna att utveckla sina uttalanden mera. Genom att läraren [56] 

frågar ”Men miljöfrågor i sig då varför skulle inte det vara av ens eget intresse alltså?”, styr 

han tillbaka frågan på miljöfrågorna i sig och visar därmed att det är detta som diskussionen 

ska fokusera. Efter denna fråga motiverar elev 1 [57] och elev 2 [58] på två olika sätt, ”tror 

inte många tänker på det” respektive ”kanske inte går att påverka”, varför människor inte är 

intresserade av miljöfrågor. Av svaren att döma har lärarens drag den effekten att eleverna på 

detta sätt motiverar sina åsikter.  

 

Vidare återfinns ännu ett exempel på ett frågande drag, här efterfrågar läraren elevernas 

röster för att reda ut någonting som verkar oklart i diskussionen. Exempel på detta är när 

läraren [62] säger ”Vad skulle ni räkna som en miljöfråga?” Denna fråga skapar möjlighet för 

samtliga elever att säga vad de själva anser vara miljöproblem, samtidigt som det även skapar 
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förutsättningar för att få insikt i att miljöproblem kan definieras olika av olika individer. 

Efterföljande elev [63] svarar ”utsläpp”, men även svaren av eleverna 5 [66], 6 [67] och elev 

7 [69 och 71] kan knytas tillbaka till lärarens uttalande. Draget visar sig alltså i att ett flertal 

elever exemplifierar olika saker som de menar är miljöproblem.  

 

Under detta lektionsavsnitt finner jag även det nyanserande draget, där läraren bland annat 

skapar möjligheter för eleverna att nyansera sina uttalanden och exempelvis ta hänsyn till 

flera aspekter och utveckla det de sagt tidigare. När läraren på rad 53 säger ”Är det 

nödvändigtvis så att människan är egoistisk”, nyanseras det som elev 4 [52] sagt. Följden av 

detta uttalande av läraren är att elev 4 [54] nyanserar sitt tidigare uttalande och säger nu: ”Jag 

tycker det. Människan ger hellre pengar till sig själv än miljön”. Eleven förtydligar att detta är 

en personlig åsikt samt motiverar varför han/hon tycker att människan är egoistisk. Här 

nyanseras alltså det eleven sagt, från att vara ett allmänt konstaterande [52] till att bli en 

motiverad personlig åsikt [54]. Ytterligare ett exempel på den nyanserande draget är när 

läraren [64] säger ”Utsläpp av…”, här visar sig draget i att elev 4 [65] nyanserar sitt tidigare 

svar på vad som är en miljöfråga.  

 

I transkriptet ovan finns även ett uttalande från läraren [59] som kan betraktas som ett svagt 

nyanserande drag. Detta uttalande från läraren liknar till utseendet ett nyanserande drag, 

eftersom läraren nyanserar vad elev 2 [58] tidigare sagt. Däremot får lärarens uttalande ingen 

funktion för det efterföljande elev säger. Uttalandet av elev 3 [60] saknar, vad jag kan se i 

transkripten, koppling till vad läraren sagt.  

 

Här följer nu ytterligare ett avsnitt från diskussionen som ägde rum, där jag funnit exempel på 

frågande och nyanserande drag. Denna gång inleder läraren med att fråga ”Kan man styra det 

som folk väljer att göra? Har ni någon uppfattning om det?” Detta ledde till en diskussion om 

att även reklamen speglar olika intressen hos företag och organisationer: 

 

75 Elev 9 Man gör väl bara mer eller mindre reklam för de olika grejerna. 
76 Läraren Reklam, vad menar du?                                                                   Frågande 
77 Elev 9 Vad man vill att folk ska tycka, man gör väl bara mer reklam för det. 
78 Läraren Man kanske kan förändra attityder genom att göra reklam, det skulle man 

ju kunna tänka sig.                                                                     Nyanserande  
79 Elev 3 Men det är ju inte så lätt för det finns ju en hel enorm bilindustri, och de 

gör ju också reklam hur mycket som helst, och de säger att det här är så 
miljövänligt och grejer, liksom, och vi har fått en så bensinsnål och det är 
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jättemiljövänligt, men egentligen så är det ju, även om det är lite mer 
miljövänligt än de andra så är det fortfarande väldigt farligt för miljön. 
Men de, vissa bilreklamer får det att låta liksom att: det här är så bra för 
naturen kör med den här bilen. Och det vill ju de att man ska tro. 

 

Ett frågande drag som har funktionen att elev 9 [75 och 77] utvecklar sitt resonemang kring 

reklam gör läraren [76] genom att fråga Reklam, vad menar du? Detta uttalande leder, som det 

ser ut i transkriptet ovan, till att elevens uttalande förtydligas och motiveras.  

 

Som uppföljning på ovanstående nyanserar läraren [78] det elev 9 [77] sagt genom att 

repetera det som eleven sagt men även lägga in ord som ”man kanske kan” och ”det skulle 

man ju kunna tänka sig”. På detta sätt öppnar läraren upp för andra alternativa sätt att se på 

detta samt att det kan finnas andra intressen. Detta visar sig i efterföljande uttalande av elev 3 

[79] där denne visar på att det finns en intressekonflikt inom reklambranschen. Lärarens 

nyanserande drag leder här till att elev 3 i sitt uttalande synliggör att det finns olika intressen i 

samhället.  

 

Nedanstående transkript kommer från en lektion i matematik i grundskolans skolår 8. 

 

5.3 Matteprov  

På denna lektion går eleverna igenom de rätta lösningarna på ett prov i matematik, detta sker 

genom att eleverna i halvklass själva får ansvara för att genom diskussion komma fram till de 

rätta svaren och lösningarna. Syftet med lektionen är enligt läraren att lära sig matematik, men 

fokus ligger på att eleverna ska få genomleva demokrati i undervisningspraktiken och därmed 

lära sig demokratiska arbetsformer. I det första avsnittet, där jag funnit exempel på det 

komparativa draget och dessutom funnit ett nytt drag vilket jag kallar ett inbjudande drag, 

går eleverna igenom det första talet och en av eleverna står framme vid tavlan och skriver ner 

det man kommer fram till i diskussionerna. 

 

80 Elev 1 Jag fick 50,24 
81 Elev 2 Ja, jag med, det ska det vara. 
82 Elev 1 50,24 
83 Elev 3 Jag gjorde samma som dig [lite otydligt], ja men det vart samma ungefär. 

Jag fick 50,26. 
84 Lärare Varför blev det olika då?                                                          Komparativt 
85 Elev 3 För jag använde fler, jag tog pi här [håller upp sin miniräknare], det är ju så 

här fler decimaler. 
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86 Lärare Är ni överens om allt det där nu?                                       Inbjudande 
87 Elever Ja! [Svarar samtliga elever som yttrar sig] 
 

Läraren första drag i ovanstående transkript är vad jag kallar ett komparativt drag. Detta på 

grund av att läraren [84] skapar förutsättningar för eleverna att förhålla sig till någonting nytt i 

sina diskussioner. Från att ha diskuterat att de fått olika svar på talet lägger nu läraren i frågan 

”Varför blev det olika då?”, och på detta sätt förskjuts diskussionen till varför svaren blivit 

olika. Draget visar sig i att elev 3 [85] förklarar varför svaren skiljt sig åt.  

 

På rad 86 gör läraren vad jag kallar ett inbjudande drag, vilket skapar möjlighet för alla elever 

att göra sina röster hörda om de exempelvis har ytterligare synpunkter på lösningen av talet 

eller kanske inte förstått hur lösningen gått till. I detta fall är den enda responsen från eleverna 

att samtliga som svarar på lärarens fråga svarar ”ja”.  

 

I nedanstående avsnitt går eleverna igenom ytterligare ett tal och en ny elev befinner sig nu 

framme vid tavlan för att skriva upp det man kommer fram till genom diskussion. Här har jag 

återigen funnit exempel på frågande och inbjudande drag. 

 

88 Elev 4 Hur stor är den streckade arean, svara i hela centimeter? 
89 Lärare Ja, hur ska ni lösa det här nu då?                                      Inbjudande 
90 Elev 5 Då tar vi 6 gånger 6… 
91 Elev 4 36 
92 Elev 5 7,73 
93 Lärare Ja, och hur blev det det?                                     Utvecklande 
94 Elev 6 Man tar bort det runda och sen sätter man ihop det gråa. 
 
Efter att elev 4 [88] läst uppgiften som ska lösas gör läraren ett inbjudande drag, och skapar 

därmed möjlighet för eleverna i klassrummet att göra sina röster hörda.  Detta visar sig i att 

elev 4 och elev 5 [90-92] börjar resonera sig fram till vad rätt svar på talet ska vara.  

 

När eleverna gemensamt ska komma fram till lösningen på detta tal börjar de direkt tala om 

vilka siffror som ska behandlas och vad svaret blir. Genom ett frågande drag förflyttas fokus 

från siffrorna och det rätta svaret till hur eleverna kom fram till lösningen. Genom att läraren 

[93] frågar ”Ja, och hur blev det det?”, skapar denne förutsättningar för eleverna att utveckla 

diskussionen kring svaret på talet, mera specifikt kring hur eleverna kom fram till lösningen. 

Detta drag har funktionen av att elev 6 [94] förklarar att ”Man tar bort det runda och sen sätter 

man ihop det gråa”, och därmed visar på hur man kom fram till rätt lösning på talet.  
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Jag kommer i det följande att sammanfatta de kategorier av epistemologiska drag jag funnit i 

analysen samt även kortfattat beskriva dess specifika karaktärsdrag. 

 

5.4 Sammanfattning  

Analysen visar på ett antal kategorier av epistemologiska drag som förekommit i den 

undervisningspraktik som studerats. Här summerar jag nu i korta ordalag de exempel på 

epistemologiska drag jag funnit samt, för var och ett, specifika egenskaper.  

 

Det rekonstruerande draget kännetecknas av att läraren förtydligar och omformulerar det som 

sagts tidigare i diskussionerna i klassrummet. Här ger läraren uttalandet en riktning och en 

förstärkning som inte kunde iakttas i det som eleverna tidigare sagt, vilket också medför att 

läraren talar om vad som är viktigt att notera i det som tidigare sagts. 

 

Det som kännetecknar ett komparativt drag är att det skapar förutsättningar för eleverna att 

förhålla sig till och jämföra med någonting nytt i diskussionerna. Ofta förs här även 

diskussionerna tillbaka till det som var lärarens syfte att eleverna skulle förhålla sig till.    

 

I analyserna har jag även funnit exempel på vad jag kallar ett nyanserande drag, vilket skapar 

möjligheter och uppfordrar eleverna att nyansera sina uttalanden genom att exempelvis ta 

hänsyn till flera sidor av ett problem och/eller ta hänsyn till flera aspekter i en fråga. Här 

förkommer vidare att läraren provocerar eleverna till att nyansera det de säger och vidga sina 

synsätt. 

 

Det finns även två olika typer av drag vilka båda har funktionen av att eleverna ytterligare 

utvecklar sina åsikter och förtydligar sina diskussionsinlägg. För det första rör det sig om ett 

frågande drag där läraren genom att ställa exempelvis en följdfråga skapar möjligheter för de 

deltagande eleverna att utveckla och förtydliga sina argument i diskussionen. Här skapar 

också läraren utrymme för eleverna att ytterligare problematisera sina uttalanden och motivera 

det de sagt tidigare. Inom detta drag kan det också handla om att läraren skapar 

förutsättningar att reda ut någonting som verkar oklart i samtalet, genom att möjliggöra för 

eleverna att utveckla sin syn på den aktuella frågan. För det andra finns i analyserna exempel 

på ett repeterande drag vilket i diskussionerna har liknande funktion som det frågande draget, 
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men här skapar läraren dessa förutsättningar genom att repetera det som sagts tidigare i 

diskussionen. Även här öppnar läraren även upp diskussionen för flera elevuttalanden. Dessa 

två drag har alltså i undervisningspraktiken i stort samma effekt, de visar sig på samma sätt i 

diskussionerna, trots att läraren gör sina uttalanden på olika sätt.  

 

Till sist har jag även i analyserna funnit exempel på ett inbjudande drag. Här öppnar läraren 

för samtliga elever att göra sin åsikt hörd, vidare markerar läraren att samtliga elevers åsikter 

är betydelsefulla. Här efterfrågar läraren med andra ord bland annat fler möjligheter, 

synpunkter och/eller synsätt. 

 

I nästkommande avsnitt avser jag att föra dels en diskussion kring innehållet i resultatet av 

mina analyser och dels att föra en diskussion kring det angreppssätt jag använt mig av i 

studien. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till, för det första den metod och det 

angreppssätt som ligger till grund för analyserna samt för det andra utbildning för hållbar 

utveckling i allmänhet och ett pluralistiskt förhållningssätt i synnerhet.  

 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till den metod och det angreppssätt 

som använts, i syfte att kritiskt granska rimligheten i studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

Det metodologiska ramverk som studien grundas på utgår från tidigare arbeten kring 

lärandemekanismer. Lidar m fl (2005) har genom analyser av transkript från undervisning i 

skolan visat att det metodologiska ramverket kan användas för analyser av relationer mellan 

undervisningspraktik och elevers meningsskapande. I sina analyser har författarna studerat 

både lärares epistemologiska drag och elevers praktiska epistemologi, för att sedan analysera 

elevers meningsskapande i en undervisningssituation. Jag har ingen avsikt att uttala mig om 

vad eleverna lär sig, alltså vilket meningsskapande som sker. I denna studie använder jag 

alltså inte det metodologiska ramverket fullt ut, utan studerar endast de epistemologiska drag 

läraren gör. Detta kan givetvis betraktas som en svaghet, men eftersom jag endast har för 

avsikt att tala om vad lärare säger och vad detta i sin tur möjliggör inom utbildning för hållbar 

utveckling anser jag att det metodologiska ramverket är rimligt att använda i förhållande till 

studiens syfte.  

 

Bland fördelarna med det angreppssätt som använts kan nämnas att det är strikt empiriskt, det 

sker alltså inga spekulationer vad gäller exempelvis lärares intentioner, uppfattningar eller 

mentala strukturer. Att angreppssättet är strikt empiriskt gör också att det hamnar mycket nära 

den undervisning som faktiskt bedrivs i skolan, det medför med andra ord förutsättningar för 

en mycket praktiknära forskning som studerar handlingar som sker i undervisningssituationer. 

Detta borde som jag ser det även göra forskning och forskningsresultat mera lättillgängliga 

för till exempel undervisande lärare.  

 

Studiens empiri utgörs av transkriberade avsnitt från videoupptagningar av 

undervisningspraktik som utförts inom ramen för projektet Hållbar utveckling i skolan. Med 
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denna typ av empiri finns som jag kan se både för- och nackdelar. Bland fördelarna kan 

nämnas att videoinspelningar ger möjlighet att se exempelvis gester och minspel som 

individer utför i samband med vad som sägs. Detta hade inte varit möjligt om jag istället 

använt mig av till exempel enbart ljudupptagningar. En annan fördel är att videoupptaging är 

väl anpassat till det metodologiska ramverk på vilket studien grundas, samt att det även 

överensstämmer med de pragmatiska utgångspunkter som det transaktionella perspektivet 

innebär.  

 

Som jag nämnde ovan finns även nackdelar med att använda sig av videoupptagningar, bland 

annat eftersom det kräver att jag själv är närvarande under de lektioner som spelas in. Vad 

gäller hur videoinspelningarna påverkat undervisningspraktiken så är det inte något som jag 

uppfattar som problematiskt, varken i materialet eller vid de lektioner då videoinspelningarna 

utfördes. Jag kan givetvis inte säga säkert huruvida vår närvaro påverkat elevernas och 

lärarens agerande i klassrummet, men det är inte någonting som har noterats. Ytterligare en 

svårighet med videoinspelning är att det är mycket begränsad ljudupptagning med kameran. 

Detta har medfört att vissa delar av materialet inte gått att använda på grund av att 

diskussioner och samtal under lektionerna inte går att höra. Speciellt gäller det de lektioner 

som filmats av lärarna själva och där videokameran stått på stativ. Även vid exempelvis 

grupparbeten med flera grupper i ett och samma klassrum har det ibland varit svårt att urskilja 

de samtal som förts. Ett sätt att förbättra ljudupptagningen är att komplettera med mikrofoner 

utställda på bänkar i klassrummet. I de flesta fall har dock hörbarheten i videomaterialet varit 

fullt tillräcklig. Enligt min mening verkar det dock som om resultatet av denna studie är 

rimligt och att ett tillfredsställande tillvägagångssätt har använts. 

 

Jag kommer i det följande att föra en innehållslig diskussion kring studiens resultat, de 

epistemologiska drag jag funnit sätts här i relation till utbildning för hållbar utveckling och 

den internationella debatten kring detta. Här diskuteras dock framför allt om och i vilken mån 

de olika kategorierna av epistemologiska drag skapar en pluralistisk undervisningspraktik.  

6.2 Innehållsdiskussion 

Projektet Hållbar utveckling i skolan, från vilket empirin till denna studie är inspelad, 

kännetecknas av fokus på demokrati. Detta hanterades inom projektet genom en strävan efter 

en pluralistisk undervisningspraktik. Denna pluralistiska undervisningspraktik angavs i 

projektet av vissa eftersträvansvärda utbildningskaraktärer. Utifrån dessa karaktärer diskuteras 
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nedan huruvida de epistemologiska drag jag funnit i analyserna också överensstämmer med 

utbildningskaraktärerna, det vill säga huruvida de epistemologiska dragen skapar en 

pluralistisk undervisningspraktik. 

6.2.1 En pluralistisk undervisningspraktik? 

Ovan (se kapitel två) beskrev jag ett möjligt sätt att se på utbildning för hållbar utveckling 

som en pluralistisk miljöundervisning och de eftersträvansvärda utbildningskaraktärerna för 

detta synsätt. De karaktärer (samtliga hämtade från Sandell m fl 2003 och Öhman & Östman 

2005) jag tar upp nedan är de som direkt kan kopplas till HUS-projektets syfte, det finns 

säkerligen flera möjliga karaktärsdrag som kan ses som lika centrala. Anledningen till att jag 

ändå nöjer mig med att diskutera kring nedanstående är dess koppling till projektet, från vilket 

studiens empiri är inspelad.  

 

I HUS-projektet (se Öhman och Östman 2005) anses konfliktperspektivet  vara centralt för att 

bedriva en pluralistisk undervisningspraktik, konflikter mellan olika värderingar och 

intressen. Här kan det som jag ser det även handla om att som individ förhålla sig kritiskt till 

olika alternativa synsätt samt att kunna reflektera kring konsekvenserna dessa alternativ. Sett i 

relation till de olika epistemologiska drag jag funnit i studien anser jag att de som främst 

skapar möjligheter för att synliggöra konfliktperspektivet är komparativt, nyanserande, 

rekonstruerande samt frågande drag. Detta visar sig i analyserna genom att läraren med de 

komparativa dragen möjliggör för eleverna att förhålla sig till något nytt i en diskussion, här 

är det också vanligt förekommande att läraren för tillbaka diskussionen till just en konflikt. 

Inom det rekonstruerande draget ges elevers uttalanden en riktning och en förstärkning, där 

läraren också har en möjlighet att synliggöra att det finns olika värderingar och intressen. 

Detta är något som sker i några av de exempel på rekonstruerande drag jag funnit. Genom det 

nyanserande draget skapar läraren förutsättningar för eleverna att se ett problem ur olika 

synvinklar samt ta hänsyn till att det finns ytterligare aspekter än det eleven själv tagit upp. 

Slutligen anser jag att även det frågande draget i studien bidrar till att synliggöra 

konfliktperspektivet, detta genom att detta drag ofta leder till att eleverna problematiserar och 

motiverar det som sagts tidigare i diskussionerna. Här möjliggörs med andra ord också för 

ytterligare reflektioner kring olika frågor som rör hållbar utveckling.  

 

Vidare ses demokratiska arbetsformer som väsentliga för pluralistisk miljöundervisning och 

centralt blir elevernas medbestämmande. Här kan auktoritetsdistrubutionen i klassrummet, 
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alltså vilka som ges rätten att tala och vilka som blir lyssnare, ses som något som indikerar 

elevernas medbestämmande. Vidare handlar det också om vilka åsikter som värderas högt, det 

blir vidare viktigt för både lärare och elever att vara lyhörda och lyssna på andras åsikter. I 

analyserna visar sig detta genom att läraren exempelvis inte värderar elevernas uttalande som 

rätt eller fel samt att alla elevers åsikter är lika mycket värda. I förhållande till studiens 

resultat är det framför allt det inbjudande draget som skapar möjlighet för alla elever att 

uttrycka sin åsikt. I studiens exempel visar läraren här att alla röster är betydelsefulla. Även 

genom det repeterande draget öppnas diskussionerna för flera elever att uttala sig och 

utveckla det som sagt tidigare. Här anser jag även att det bör poängteras att alla de drag jag 

funnit i analysen skulle kunna bidra till att öppna för samtliga elever att vara talare samt 

värdera allas åsikter som lika mycket värda.  

 

Ett annat kännetecken är handlingskompetens och ett av huvudsyftena med det beskrivna 

sättet att se på utbildning för hållbar utveckling är att eleverna utvecklas till en aktiv 

demokratisk medborgare med en god handlingskompetens. Något som också nämndes ovan 

(se kapitel två) är att det här är viktigt att skilja på aktivitet och handling, för att en elev ska 

handla krävs ett intresse för uppgiften som behandlas. Här rör det sig exempelvis om att 

läraren skapar stort handlingsutrymme för eleverna och att det inte på förhand är givet vilken 

kunskap eleverna ska tillägna sig under lektionen. I förhållande till studiens resultat är det 

enligt min mening främst inom det inbjudande draget, men även inom det frågande samt det 

repeterande draget, som det skapas allra störst handlingsutrymme för eleverna. Det är i dessa 

tre drag som läraren främst öppnar upp för alla elever att yttra sig och delta i det som sker 

under lektionsavsnitten jag studerat. Givetvis kan jag inte av det material jag studerat säga 

något om elevernas intresse för uppgiften, men inte i något av fallen är det på förhand givet 

exakt vad eleverna ska tillägna sig för kunskaper under lektionerna. Att jag här inte nämner de 

andra tre dragen beror på att i de exempel på dessa som jag funnit är uttalandena från läraren 

mera styrande mot vad som räknas som relevant inom respektive diskussion.  

 

Av studiens resultat verkar det vara en rimligt slutsats att de epistemologiska drag som 

identifierats också kan anses vara pluralistiska, med andra ord att de skapar en pluralistisk 

undervisningspraktik. Samtliga drag representerar dock inte, vilket framgår ovan, alla de 

utbildningskaraktärer som inom HUS-projektet var typiska för en pluralistisk 

undervisningspraktik men alla drag går att placera in i något av kännetecknen. Här bör också 

poängteras att jag bara uttalar mig om de lektionsavsnitt jag studerat och de drag som lärarna 
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gör i samspel med eleverna inom dessa avsnitt, jag har inte heller någon avsikt att generalisera 

eller försöka uttala mig om epistemologiska drag i allmänhet.  

 

I avsnittet som nu följer avser jag, i syfte att ytterligare problematisera 

undervisningspraktiken där utbildning för hållbar utveckling fokuseras, diskutera studiens 

resultat i förhållande till den debatt som råder kring utbildning för hållbar utveckling i 

synnerhet. 

6.2.2 Pluralism eller indoktrinering? 

I kapitel två beskrevs den pågående internationella debatten kring hållbar utveckling och 

utbildning för hållbar utveckling som bestående av två sidor. Där den ena sidan (se 

exempelvis Bonnet 1999 och Elliot 1999) talar om att det råder en ambivalens i begreppet 

hållbar utveckling och hävdar då att de politiska dokumenten använder ett språk som är 

tydligt antropocentriskt, alltså att man utgår från människans intressen. Även utbildningen 

riskerar därmed att bli antropocentrisk. Relaterat till den undervisningspraktik jag studerat och 

egenskaperna inom de kategorier av epistemologiska drag som identifierats, kan jag inte se att 

utbildningen är styrd till att utgå från människans intressen. Inget av det som sägs värderas 

som rätt eller fel av läraren. Studerar man däremot transkripten i stort, vad gäller de 

påståenden som lärarna uttalar och det som sedan diskuteras, så utgår mycket från människans 

intressen. Lärarna försöker dock vid ett flertal tillfällen, exempelvis inom det nyanserande 

och det komparativa draget, att möjliggöra för eleverna att se ett problem ur andra synvinklar. 

Relaterat till debatten stöter man här på ytterligare en svårighet, nämligen balansgången 

mellan att visa på olika intressen och att tala om för eleverna vad de ska tycka. Att som lärare 

framhålla pluralism kan också riskera att det blir en prioritering av vissa värden, ska 

undervisningen ses som pluralistisk måste det vara acceptabelt med elever som helt vänder sig 

emot dessa värden utan att deras åsikter för den skull nedvärderas. Här gäller det som jag ser 

det att ha en stor medvetenhet om denna svårighet för att som lärare kunna bedriva en väl 

fungerande pluralistisk undervisning.  

 

Utbildning för hållbar utveckling föreskriver, enligt den kritiska sidan i debatten, en specifik 

ideologi, där utbildningen behandlas som ett instrumentellt och ideologiskt verktyg, vilket får 

till följd att det ses som ett toppstyrt projekt. Här går författarna så långt att man jämför 

utbildningen med indoktrinering eftersom risken finns att lärarnas jobb blir att lära eleverna 

vad de ska tycka och tänka istället för hur de ska lära sig att kritiskt överväga olika alternativ. 

  
 



 49

Man är alltså kritiska till att skolan gynnar vissa ideologier och menar att detta inte hör 

hemma i ett demokratiskt samhälle (Jickling 2003 och Jickling & Spork 1998). Jag kan i mina 

resultat inte se att en viss typ av ideologier eller åsikter prioriteras eller värderas högre. 

Samtliga resultat pekar på att de epistemologiska drag lärarna gör i denna studie öppnar 

möjligheterna för olika synsätt i frågorna som tas upp. Dock anser jag det relevant att här 

poängtera att även pluralism kan ses som en form av styrning. Att som lärare förespråka 

pluralism kan också innebära en previligiering de värden detta medför. Ytterligare en 

problematik med en pluralistisk undervisningspraktik är hur eleverna ska kunna känna 

engagemang för miljö och hållbar utveckling om alla åsikter och synsätt är lika mycket värda 

och lika riktiga (Öhman 2006). Jag har ingen lösning på denna svårighet, men anser att det är 

mycket viktigt att som lärare vara medveten om och hantera detta. En väl fungerande 

pluralistisk undervisning ställer som jag ser det stora krav vad gäller val av innehåll och 

arbetsformer i undervisningen, och det kräver en medvetenhet och värdering kring effekterna 

av olika val.  

 

På den andra sidan i den internationella debatten framhålls möjligheterna med utbildning för 

hållbar utveckling, här ses utbildningen som en process snarare än ett mål. Här anses det inte 

finnas någon motsättning mellan utbildning för hållbar utveckling och ett pluralistiskt 

angreppssätt på utbildning, utbildning för hållbar utveckling betraktas här även som ett 

verktyg för att sträva efter hållbarhet genom en demokratisk undervisningspraktik (se 

exempelvis Fien 1995, Gough 2002, Rauch 2002 och McKeown & Hopkins 2003). I de 

kategorier av epistemologiska drag, vilka också på olika sätt kan ses som pluralistiska, ser jag 

även att utbildning för hållbar utveckling kan betraktas som en pluralistisk miljöundervisning. 

I samtliga kategorier jag funnit är öppenheten för oliktänkande stor, alla åsikter värderas som 

lika mycket värda och alla har rätten att uttala sig, vilket tyder på att det verkar rimligt att en 

verksamhet som präglas av ett pluralistiskt förhållningssätt också kan ses som en demokratisk 

undervisningspraktik.  

 

I det avslutande kapitlet tar jag upp vidare forskning där syftet är att gå vidare och utveckla 

det angreppssätt som använts i denna studie.  
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7. Vidare forskning 
 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att få tillfälle att utföra denna studie. Jag har också 

hittat ett angreppssätt som jag skulle vilja utveckla och fördjupa i framtida studier. Att utgå 

från ett transaktionellt perspektiv och studera det som sägs och görs i handling i undervisning 

är ett angreppssätt som tilltalar mig. Den framtida forskning som jag ämnar delta i utförs 

främst inom ramen för två forskningsprojekt. 

 

Jag deltar i ett projekt ”Naturmöten och miljömoraliskt lärande” där syftet är att fördjupa det 

vetenskapliga kunskapsunderlaget för miljömoraliskt lärande. Detta sker genom studier av ett 

kvalitativt brett spektra av institutionaliserade naturmötespraktiker av särskild relevans för 

miljöetik och utbildning för hållbar utveckling. Forskningsresultaten kommer att inkludera en 

kvalitativt grundad kategorisering av miljömoraliska naturmötesrelaterade praktiker i skolan 

och i samhället i övrigt och kommer att belysa hur miljömoraliskt lärande är invävda i dessa 

olika former av naturmöten. Arbetet består av två tätt sammanvävda delprojektet. Först en 

bredare diskursorienterad miljöhistorisk översikt av institutionaliserade naturmötespraktiker 

med fördjupade studier av preliminärt: ”exkursionskulturen”, ”friluftskulturen” och den 

”utomhuspedagogiska kulturen”. Det andra delprojektet kommer att utifrån det första 

delprojektet empiriskt studera det miljömoraliska lärandet i dessa naturmöteskulturer med 

hjälp av video- och ljudupptagningar för en processinriktad analys. Sammantaget avses 

forskningsresultaten skapa en referensram för utvecklandet av utbildningspraktiker inom 

perspektivet utbildning för hållbar utveckling.  

 

Jag är även med i en forskningsansökan till ytterligare ett projekt som syftar till att fördjupa 

kunskapsläget i arbetet med införandet av utbildning för hållbar utveckling i den svenska 

skolan. Studien består av två delprojekt. Det första delprojektet handlar om att undersöka de 

strukturer inom skolan som anger riktningen för vad som bör göras, det vill säga vad som 

framstår som önskvärt innehåll i frågor som rör hållbar utveckling. Det andra delprojektet 

handlar om analyser av det som görs i den konkreta undervisningspraktiken med avseende på 

etiska och moraliska lärandeprocesser. Studierna kommer att ske genom ett urval av de skolor 

där arbetet med frågor som rör utbildning för hållbar utveckling redan är långt fortskridet, 

men även andra skolor med lång erfarenhet av demokrati och miljötema kommer att studeras.  
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