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Sammanfattning#
 
Syftet med denna undersökning var att genom aktionsforskning undersöka hur elever i en 

Jag använde mig av sociokulturell teori då jag planerade projektet och analyserade resultaten. 
Jag ville undersöka och analysera hur effektiva artefakterna och arbetssätten var. Genom 
självreflektion och samtal med min lokala lärarutbildare, LLU, kunde jag även analysera min 
egen insats och skapa en förståelse som kan hjälpa mig som lärare. Metoden jag använde mig 
av var aktionsforskning som realiserades med följande faser: planering, aktion, observation 
och reflektion som följde varandra. Aktionsfasen bestod av sex lektionstillfällen som 
genomfördes i en gymnasieklass i ämnet geografi. Observation och reflektion skedde från tre 
olika synpunkter: min egen, min handledares och eleverna som utvärderade momentet. 
Resultatet från aktionsstudien visade att eleverna fick fördjupade kunskaper om hållbar 
utveckling genom att arbeta med projektet och att de förstod sambanden mellan deras 
konstruerade stad och städer i verkligheten. Resultaten visade också att elevernas intresse och 
engagemang väcktes när de rent praktiskt fick arbeta med projektet. Slutsatsen man kunde dra 
av resultaten var att eleverna uppskattade praktiskt arbete och undersökande arbetsmetoder 
där de fick möjlighet att utmana sig själva och ta hjälp av varandra i grupp för att nå kunskap. 
 
 
Nyckelord: aktionsforskning, geografi på gymnasiet, hållbar utveckling, sociokulturellt 
perspektiv, undersökande arbetsmetoder 
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1 Inledning 
 
ag är uppvuxen i en familj där diverse politiska frågor diskuterats kring middagsbordet. Mitt 

engagemang och intresse för miljöfrågor väcktes tidigt och jag fick alltid stöd för dem 
hemifrån. Frågor som berör jämställdhet, feminism och andra rättvisefrågor växte också fram 
allt eftersom. När jag började läsa geografi på universitetet fick mitt engagemang vatten på 
kvarn och min D-uppsats i geografi kom att handla om hållbar utveckling.  
 
Det var drygt fem år sedan som jag började läsa geografi på Umeå universitet och under den 
tiden var det tal om att man skulle plocka bort geografiämnet från gymnasiet och ersätta det 
med ämnet hållbar utveckling. Det togs ett beslut i frågan som resulterade i att geografi skulle 
fortsätta vara en kurs på gymnasiet men att hållbar utveckling skulle integreras och vara en 
röd tråd genom alla ämnen (Skolverket, 2002). Frågan för många lärare blev hur man skulle 
integrera hållbar utveckling i sina ämnen och hur man skulle skapa ett engagemang för frågor 
som berör begreppet hos eleverna. Begreppet hållbar utveckling har kritiserats från både 
politiskt och akademiskt håll för sin komplexitet och sin vaghet (Björneloo, 2007).  

Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract - sustainable 
development - and turn it into -Kofi Annan, Secretary 
General of the United Nations, March 14, 2001, Bangladesh (UNESCO). 
 
I detta arbete syftar jag till att beskriva hur jag som lärarkandidat arbetar med hållbar 
utveckling i en gymnasieklass. Jag är intresserad av hur man kan arbeta med hållbar 
utveckling i geografi och vill veta hur eleverna får fördjupade kunskaper om ämnet i fråga 

har jag haft möjlighet att planera, observera och reflektera över hur elever har lärt sig om 
hållbar utveckling genom att arbeta med att planera och bygga en hållbar stad. Med tanke på 
mitt intresse för frågor som berör hållbar utveckling och elevers lärande så finner jag det som 
ett intressant forskningsområde. Jag tror att vi lär oss bäst i samspel med andra där vi kan ta 
hjälp av varandra och använda oss av olika artefakter för att nå kunskap. Därför har jag valt 
att undersöka hur eleverna i denna klass lär sig om hållbar utveckling genom att arbeta utifrån 
idéer från ett sociokulturellt perspektiv.  

1.1 Bakgrund 

 

I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till det som jag forskar på. Bakgrunden syftar till att 
skapa en förståelse för och ge en bild av undersökningens problemområde. Med tanke på 
begreppet hållbar utveckling och dess komplexitet så har jag först valt att förklara begreppet 
för att sedan sätta in det i ett skolsammanhang.    

1.1.1 Begreppet hållbar utveckling 

 
Människan har under de senaste 100 åren förändrat sin livsmiljö i stigande takt, främst på 
grund av moderna jordbruksmetoder, industrialiseringen, ökande transporter men också på 
grund av en mycket snabb befolkningsökning. Detta är en påverkan som syns på flera plan, 
både lokalt, regionalt men också globalt. Både forskare och politiker över hela världen är 
överens om att vi det måst ske ett samarbete för att också människor i framtiden ska kunna 
använda jordens naturresurser i mark, vatten och luft. Det är med andra ord nödvändigt med 
en hållbar utveckling (Andersson, Persson, Porsne, Schellenberg, 2008).  

J 
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Hållbar utveckling, eller sustainable development som är den engelska översättningen, är ett 
begrepp som inte nödvändigtvis behöver betyda samma sak för alla. Men vanligtvis används 
Brundtlandkommissionens definition som myntades på 1980-talet av Norges tidigare 
statsminister Gro Harlem Brundtland i den så kallade Brundtlandrapporten: 
 En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan  att 
 äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. ... I sin vidaste 
 mening syftar strategin för en hållbar utveckling till att skapa harmoni mellan människorna 
 inbördes och mellan människorna och naturen (Bruntlandkommissionen, 1988). 
  
Hållbar utveckling är enligt Hållbarhetsrådet bestående av tre olika perspektiv: ekologisk 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, och ibland tillkommer en fjärde del, 
kulturell hållbarhet. De är ömsesidigt beroende av varandra och hållbar utveckling är när inget 
av dessa tre eller fyra områden tillmäts större värde än de andra. Hållbar utveckling innebär 
att social välfärd och ekonomisk utveckling ska förenas tillsammans med en bra miljö. 
Samhället ska aldrig överstiga och överutnyttja resurserna för mer än vad miljön och 
människors hälsa tål utan istället investera långsiktigt i resurserna. Det handlar inte bara om 
att skydda naturen mot människan, utan att värna miljön för människans egen skull. Vilken 
del av hållbar utveckling som prioriteras är inte bara olika av olika organisationer i Sverige, 
utan är olika i fattiga länder jämfört med rika. Den svenska regeringen har dock betonat en 
ekologisk hållbar utveckling med bland annat 16 uppsatta miljömål. I mer fattiga länder 
framhåller hjälporganisationer ofta den sociala dimensionen, att människor först och främst 
behöver få sina vardagsbehov tillfredsställda, med mat, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
yttrandefrihet och tak över huvudet innan det blir tal om ekologisk hållbarhet. Medan en 
regering i ett fattigare land kan tycka den ekonomiska dimensionen är den allra viktigaste och 
mest grundläggande, där ekonomisk välfärd går före människors hälsa och välmående. 
Hållbar utveckling är en vision som FN:s medlemsländer har enats om, men hur en sådan 
utveckling ska genomföras finns det många olika uppfattningar om (Hållbarhetsrådet).  
  
Svenska Naturskyddsföreningen (2007) menar att man de senaste åren alltmer har börjat 
betrakta de tre dimensionerna av hållbar utveckling som lika viktiga. Att den ekonomiska och 
sociala dimensionen av hållbar utveckling fått allt större uppmärksamhet de senaste åren ser 
SNF faror i eftersom risk finns att den ekologiska dimensionen kommer försvagas och 
dämpas ner. I ett långsiktigt perspektiv är det ändå naturen som sätter gränserna för alla övriga 
system på jorden.  

1.1.2 Undervisning och hållbar utveckling 

 

Utbildning och lärande för hållbar utveckling bygger på en helhetssyn där strävan är att 
integrera de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Efter avslutad utbildning är 
det slutgiltiga målet att eleverna ska ha kunskaper men också kunna ta ställning i frågor som 
berör hållbar utveckling. Dessutom ska de ha utvecklat en kompetens där de aktivt kan delta i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle (Öhman & Östman, 2004). 
 
Både lärare och elever berörs av undervisningen för hållbar utveckling, men frågan är hur 
lärare i undervisningen kan bidra till en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling som regeringen har formulerat uppdrag till. När de första frågorna om hållbarhet 
började komma på tapeterna runt om i världen så handlade de om miljöproblemen och ända 
sedan 1970-talet har det på skolschemat funnits miljöundervisning. Under denna tid var det 
främst naturvetenskapslärare som hade ansvar för miljöundervisningen. Idag har perspektiven 
på undervisning för hållbar utveckling breddats och handlar lika mycket om ett miljömässigt 
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perspektiv som ett socialt och ekonomiskt. Därför krävs det att alla skolämnen inkluderas i 
undervisningen för hållbar utveckling och frågorna berör alla som arbetar i skolan (Björneloo, 
2004).  
 
Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för 
att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. Förenta Nationerna och 
UNESCO har proklamerat att utbildning för hållbar utveckling ska ha högsta prioritet från år 
2005 till 2014. Satsningen går under benämningen United Nations Decade of Education for 
Sustainable Development (UNESCO) och innefattar all utbildning från förskola till 
folkbildning tvärsöver ämnesgränser, discipliner och kontinenter. År 2006 har hållbar 
utveckling som ett obligatoriskt innehåll i undervisningen skrivits in i svensk högskolelag 
(Rättsnätet) och på hemsidan för Myndigheten för skolutveckling kan man läsa följande:  
 
  (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
 
Vad människor lär och hur de omsätter detta i handling blir avgörande för om en hållbar 
utveckling ska bli möjlig. 
 
Lärares professionella uppdrag består bland annat i att producera ny kunskap i skolan 
(Carlgren & Marton, 2000). Författarna menar att många lärare inte kan få grepp om vad 
hållbar utveckling egentligen innebär och att lärarna ser det som ett innehållsligt stort och 
diffust undervisningsfält som inte tidigare funnits på skolagendan. Därför är det enligt 
författarna viktigt att lärarna förstår innebörden av hållbar utveckling. Det är ny kunskap för 
många lärare och elever och denna kunskap ska utvecklas hos de båda parterna. Även om 
kunskapen i sig inte är ny så kan sammanhang och relationer till andra ämnen åtminstone ses 
som relativt oprövade. 
beskrivs den svenska skolans miljöundervisning. Här belyses att hållbar utveckling inte är ett 
ämne i sig utan snarare ett synsätt som ska genomsyra och vara en röd tråd i hela 
undervisningen. Eftersom begreppet hållbar utveckling varken förklaras eller framhålls direkt 
tillgängligt i styrdokumenten så kan det vara svårt för den enskilda läraren att välja ut och 
belysa de olika dimensionerna (Björneloo, 2007 & Myndigheten för skolutveckling 2004).  
 
Björneloo (2007) undersöker i sin avhandling Innebörder av hållbar utveckling -en studie av 

 hur lärare föreställer sig ett undervisningsinnehåll i hållbar 
utveckling och det visar sig att många lärare tycker att det är viktigt att variera sin 
undervisning för att elever ska lära på olika sätt. De menar att det är lätt att fastna i samma 
metoder och att det finns en risk att det begränsar elevers möjlighet att bli medvetna. Lärarna i 
studien menar att de alltid har undervisat för en hållbar utveckling. Undervisningen de 
berättar om liknas vid och knyts an till den utomhuspedagogik, språkutveckling eller 
samhällskunskap som är deras trygga bas i verksamheten. Björneloo (2007) menar att lärarna 
tar för givet att hållbar utveckling passar in i vad de alltid har gjort. Detta bevisar enligt 
författaren att många lärare inte vet hur de ska integrera hållbar utveckling i undervisningen 
och att det förutom kunskap om hållbar utveckling också ofta krävs ett personligt engagemang 
från läraren för att denne ska belysa begreppet.  
 
I mycket av den undervisningsforskning som görs så diskuteras undervisning i 

typ av forskning framgår det ofta att läraren snarare ska handleda än undervisa. 
Undervisningen går ut på att elever själva ska söka kunskap men det framgår inte alltid vad 
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det är för kunskap de ska söka efter. Detta kan bli problematiskt och istället försvåra lärande, 
enligt den Nationella utvärderingen 2003 (Kärrqvist & West, 2004). Beroende på 
undervisningens syfte så kan en elevaktiv undervisning betyda. Om syftet exempelvis är 
hållbar utveckling och detta syfte är stort och gränslöst i alla riktningar så kan det bli till 
bekymmer för elever att själva söka kunskap i ämnet i fråga. Det kan också vara svårt för 
lärare att se vad eleverna egentligen har lärt sig eftersom det kan vara svårt att mäta deras 
kunskap.  
 
Det finns en rad komplexa lärandemiljöer i undervisningen om hållbar utveckling där sociala 
relationer och roller har stor betydelse och där det känslomässiga klimatet och vad som är i 
fokus för elevens intresse anses viktigt (Skolverket, 2002). Sammanhanget i klassrummet är 
viktigt för lärandet där både lärare och elever är delaktiga i det som sker. Innehållet och 
metoderna är också viktiga då form och innehåll vävs ihop och lärarna måste tänka igenom 
vilket innehåll man vill att eleverna ska fokusera på och förstå. Detta innebär att när man som 
lärare arbetar med undervisning om hållbar utveckling, vare sig det är i ett perspektiv som 
genomsyrar lektionerna eller som ett moment under en kortare period, så är det viktigt att man 
som lärare funderar över hur innehållet kan göras till föremål för kommunikation och 
reflektion (Skolverket, 2002 & Säljö, 2005). 

1.2 Sociokulturellt perspektiv  

 
Rickinson (2001) visar att mycket av den lärandeforskning som skett i stort har fokuserat på 
lärandets effekter och resultat medan själva lärandeprocessen verkar vara bortglömd och är 
utforskad i mindre grad. Hur olika faktorer så som kön, etnicitet och socioekonomisk 
bakgrund påverkar lärandet är enligt Rickinson (2001) inte heller utforskat i någon högre 
grad. Synen där elever ses som passiva mottagare av kunskap verkar överges mot ett synsätt 
där man ser elever som aktiva och kritiska individer i lärandet. Författaren menar att det är 
viktigt att både lärare och elever borde inta en aktivare hållning. När man har undervisning 
om hållbar utveckling så kan man inte passivt luta sig tillbaka och bli matad med information 
om hållbar utveckling, utan eleverna måste agera i sitt lärande för att det ska verkliggöras.  
 
Beroende på vilken individsyn man har som lärare så kommer dennes undervisning att formas 
efter den synen och därför kan det vara bra att fråga sig själv hur man ser på sina elever. Man 
behöver fråga sig vad det är för någonting man ska undervisa om? Vad är ens syfte? Vad ska 
eleverna lära sig? Följdfrågorna blir då hur ska undervisningen se ut och hur kommer 
eleverna att lära sig? Vi har tagit det som synonymt att eleverna lär sig det som läraren lär ut, 
men Säljö (2005) menar att det behöver inte alls vara så, utan eleverna kan lära sig på annat 
sätt än just på det sättet som läraren lär ut. Det är viktigt att förstå att undervisning inte är 
detsamma som lärande. 
 
Företrädare och den mest centrala inspirationskällan för den sociokulturella teorin är den 
ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij, som levde i det forna Sovjetunionen under 
första hälften av 1900-talet. Hans teorier är fortfarande aktuella för både psykologer och 
pedagoger (Bråten, 1998). Vygotiskij var särskilt intresserad av hur högre mentala processer 
bildades, och hans teori går ut på att de först uppstår genom social samverkan och sedan blir 
internaliserade. Mediering är ett annat centralt begrepp, och språket är enligt Vygotskij det 
viktigaste kulturella redskap som medierar lärande (Dysthe, 2003).  
 
Vygotskij ägnade sig speciellt åt undervisningens sociala organisation. Han ansåg att själva 
kärnan i undervisningsprocessen var samarbetet mellan vuxna och barn. Vygotskij menade att 
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psykologisk utveckling inte går framför och skapar förutsättning för undervisning och 
lärande, utan att utveckling kommer efter lärande och är beroende av detta. Därför är 
undervisningen mycket viktig och avgörande för individens psykologiska utveckling (Bråten, 
1998).  
 
I boken Lärande och kulturella redskap beskriver Säljö (2005) ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande. Att vi människor lär i samspel med andra och att vår kunskap utvecklas i relation 
till vår omgivning. Dysthe (2003) har i sin bok Dialog, samspel och lärande samma 
perspektiv som Säljö och menar att det är viktigt men också mycket svårt att åstadkomma ett 
väl fungerande samspel, dvs. ett samspel där lärande faktiskt sker i klassrummet.  
 
Säljö (2005) beskriver människan som en historisk, social och kulturell varelse och menar att 
lärande och utveckling sker i relation till samhälle och kultur. Teorin brukar också kallas för 
en kulturhistorisk teori eftersom människan är en historisk varelse som behövs sättas in i ett 
historiskt sammanhang. Socio innebär att vi människor ständigt befinner oss i ett socialt 
sammanhang, med en gemenskap med dem som är i samma sammanhang, vi kan exempelvis 
tillhöra ett västerländskt eller ett österländskt samhälle. Kulturell innebär att vi är i ett 
kulturellt sammanhang. I samhället finns ett kollektivt minne med kollektiva erfarenheter som 
förvaras och förmedlas till oss exempelvis genom data, teknik, böcker, internet osv.  
 
I den sociokulturella teorin ser man människan som både objekt och subjekt. Objekt på så sätt 
att vi inte kan rå för var någonstans vi är födda och uppväxta, subjekt då vi kan vara med och 
påverka i olika sammanhang. Man menar att vi alla har en inneboende kraft att vilja påverka 
och att vilja lära. Detta innebär att alla elever har möjlighet att lära, att de vill lära och att 
ansvaret ligger hos läraren som måste hitta ett sätt eller en metod som motiverar och 
engagerar eleven. Man menar att aktiviteten är mycket viktig och om det är något som går fel 
eller att eleverna inte är motiverade eller engagerade så ligger problemet förmodligen i valet 
av aktivitet (Säljö, 2005).  
 
Inom sociokulturell teori menar man att det är avgörande för motivationen i vilken mån 
skolan lyckas skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. 
Detta perspektiv visar tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i 
sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man ingår i. Både 
hemmiljön och klassen påverkar motivationen. Därmed blir det avgörande att skapa en 
klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara läraren (Dysthe, 2003).  

1.2.1 Begrepp inom sociokulturell teori 

 
Olika psykologiska processer så som tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, 
emotioner och vilja kommer inte ur en inre mental idévärld, utan borde förstås som resultat av 
olika aktiviteter. Det är i människors faktiska och praktiska liv som psykologiska processer 
har sin grund. Därför är elevernas aktiviteter i skolan avgörande för deras utveckling och inte 

ktiviteten är på så sätt mycket viktig och är också ett nyckelord inom 
sociokulturell teori. De aktiviteter som leder till lärande och utveckling har enligt Vygotskij 
vissa mycket påtagliga kännetecken (Strandberg, 2006). Dessa presenteras nedan.  
 
Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger största 
vikt vid att kunskap skapas genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 
processer. Därför betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte 
bara som ett positivt element i läromiljön. Man kan därför inte skilja på innehållet och på 
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processen, utan dessa två element är ömsesidigt beroende av varandra (Säljö, 2005). Nedan 
kommer jag förklara sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande. 
 
Lärande är situerat, dvs. lärande sker i ett sammanhang. Hur en person lär och situationen där 
denne lär är en fundamental del av det som lärs. Därför krävs autentiska aktiviteter i skolan 
där man exempelvis kan skapa en läromiljö som liknar livet utanför skolan så mycket som 
möjligt, ett annat exempel är att man kan förbereda eleverna för livslångt lärande (Dysthe, 
2003).  
 
Lärande är huvudsakligen socialt
Den ena inriktar sig på historiska och kulturella sammanhang och den andra på relationen 
mellan människor. Kunskap och färdigheter har inte sitt ursprung i hjärnan som ett biologiskt 
fenomen. Dessa biokemiska processer är en viktig förutsättning för vår förmåga att analysera 
begrepp, lösa ekvationer och skriva poesi. Men begreppen, ekvationerna och de poetiska 
uttrycken finns inte i hjärnan som sådan. De har istället med innebörd och mening att göra, 
och innebörd och mening är kommunikativa, och inte biologiska, företeelser. Interaktionen 
med andra i läromiljön är avgörande både för vad som lärs och hur det lärs. Kunskapen är 
distribuerad bland människor i en grupp där alla kan någonting som bidrar till en 
helhetsförståelse. I en klass finns det många individer och alla dessa besitter kunskap som är 
byggklossar och tillsammans med andra kan man bygga vidare och bredda sin kunskap och 
förståelse (Dysthe, 2003).  
 
Lärande är medierat. Mediering eller förmedling används om alla typer av stöd eller hjälp i 
läroprocessen. Det kan handla om personer eller verktyg, så kallade artefakter. Mediering 
innebär att världens förmedlas till oss via olika tecken och symboler, dvs. olika verktyg som 
gör att vi kan tolka omvärlden. Tanken är att människan inte upplever världen direkt i någon 
ursprunglig mening, utan ser och agerar i den sådan den medieras för oss genom redskap som 
beskriver färg, form, funktion och allehanda andra egenskaper som är intressanta i en viss 
verksamhet. De medierande artefakterna är som sagt tecken eller symboler som gör att vi inte 
bara reagerar på signaler, utan det innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställning till den och 
handla på olika sätt (Säljö, 2005). I ett klassrum innebär detta att artefakterna medierar 
lärande på många olika sätt. Böcker, filmer, pennan och datorn är exempel på fysiska 
artefakter som fungerar som informationskällor för eleverna och som medierar organisation, 
lagring och vidareutveckling av innehåll i texter eller egna tankar. Detta kan ses som 
självklara saker, men i sociokulturell teori ägnar man sig åt det ofta komplicerade samspelet 
mellan artefakten och den lärande. Den allra viktigaste medierande artefakten för människan 
är språket. Ett viktigt tema inom denna teori är hur språket kan fungera som ett kulturellt, 
medierande redskap (Dysthe, 2003 & Säljö, 2005). 
 
Språket är grundläggande i läroprocesserna. Språklig framställning innebär hållningar och 
värderingar som placerar oss i en kulturell och historisk tradition. Språket är den allra 
viktigaste artefakten eftersom det är så vi lär oss av varandra och samspelar med varandra. 
Som lärare är det viktigt med samtal och ögonkontakt med eleverna för att skapa samförstånd. 
Enligt sociokulturell teori så är kommunikativa processer förutsättningar för människans 
lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som 
vi lär oss (Dysthe, 2003).  
 
Proximal utvecklingszon, är elevernas möjliga utvecklingszon, dvs. det som eleverna kan 
utveckla. I undervisningen ska läraren utmana eleverna och deras lärande och läraren ska 
sträva mot att lägga sig lagom över elevernas nivå, inte för långt ute eftersom det då blir för 
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svårt och deras motivation sjunker. I ett utvecklingssammanhang är det viktigt att läraren 
tränas att aktivt söka efter positiva egenskaper och resurser och inrikta undervisningen på 
zonen för möjlig utveckling. Det innebär att man försöker se till att eleverna får en chans även 
om deras prestationer är svaga, och att man utgår från att det alltid finns en utvecklingszon där 
elevernas motivation och vilja att prestera kan mobiliseras genom positiv bekräftelse och 
uppmuntran. Detta bör vara en av lärarens allra viktigaste uppgifter enligt Dysthe (2003). 
 

1.3 Styrdokument 

 

Här redogörs för vad som står skrivet om hållbar utveckling samt arbetssätt utifrån 
sociokulturellt perspektiv i Läroplan för frivilliga skolformer 94 och Kursplan för geografi A. 
Det mesta består av tolkningar som jag gjort.  
 

1.3.1 Hållbar utveckling i Lpf 94 och kursplan för Geografi A   
 
Det står en hel del i Läroplan för frivilliga skolformer, Lpf 94, som man kan rymmas under 
begreppet hållbar utveckling, men det största fokuset ligger på social hållbarhet och endast 
några meningar kan tolkas vara ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Exempel på några 
punkter som kan tolkas vara hållbar utveckling: 
 
  
 tegritet, alla människors lika  värde, 
 jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
  
  
  
 
 medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
 förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör därför belysa 
 hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
  
  är viktigt för att kunna se den egna  verkligheten i 
 ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna 
 för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations-  
 
Kursplanen för Geografi A (Skolverket, 2002) kan man säga är själva grundstenen i 
undervisningen som läraren ska utgår ifrån när hon gör sin planering. Kursplanen är också ett 
stort hjälpmedel och stöd för läraren. Målen som är uppsatta i kursplanen ska eleverna ha 
uppnått efter avslutad kurs. Vissa av dessa mål kan jag tolka som att de har med hållbar 
utveckling att göra: 
 
  
 ursanvändning och 
  
 
  
 ra och diskutera samband mellan befolkningsfördelningar, ökad 
 resursförbrukning och omvandling av landskapet och se konsekvenserna därav för miljö och 
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1.3.2 Sociokulturellt perspektiv i Lpf 94 

 

I Läroplanen för frivilliga skolformer 94 kan man hitta en del som kan tolkas enligt 
sociokulturellt perspektiv. Exempel på detta är; 
 
 
 problem både självständigt och tillsammans m  
  
  
  
 - utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
 sin förmåga 
 - upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
 - får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
 - successivt får fler och större självs  
 
Dessa mål avspeglar några av de huvudpunkter som finns inom sociokulturell teori och som 
jag kopplar tillbaka till i min analys och diskussion.  
 
Denna undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv och stora delar av de mål och 
riktlinjer som finns i Läroplanen för frivilliga skolformer 94 kan tolkas i enlighet med detta 
perspektiv. Många av dessa mål och riktlinjer handlar om att eleverna ska ta initiativ och eget 
ansvar över sitt arbete och de ska arbeta och lösa problem självständigt och tillsammans med 
andra; 
 
 

  
 

leverna tillsammans i grupp där de hela tiden var aktiva 
och där jag hade en handledande roll. Eleverna arbetade med ett undersökande arbetssätt där 
de i gruppen prövade antaganden och tillsammans löste problem, de reflekterade och 
analyserade. Arbetssättet ligger väl i linje med målen i Lpf 94; 
 
  formulera och pröva antaganden  och 
 lösa problem, reflektera över erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden och 
 förhållanden, lösa praktiska p  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i en geografiklass lär sig om hållbar 

de artefakter och arbetssätt som används i projektet. Genom självreflektion och samtal med 
min Lokala lärarutbildare, LLU, syftar jag även till att analysera min egen insats och skapa en 
förståelse som kan hjälpa mig som lärare. För att besvara mitt syfte har jag formulerat 
följande frågeställningar;  
 

1. På vilket sätt kan vissa artefakter och arbetssätt hjälpa eleverna att få 
fördjupad förståelse om hållbar utveckling?  

2. Vad tycker eleverna om projektet och hur upplever de att de lär sig om hållbar 
utveckling genom att planera och bygga en hållbar stad?  

3. Vad har jag lärt mig av aktionsforskningen i avseende på val och 
genomförande av min undervisningsinsats?  

 
Den första frågeställningen utgår från observationer medan den andra handlar om elevernas 
tankar och åsikter. Den tredje frågeställningen fokuserar på mitt lärande. Vad jag lärt mig för 
någonting som kan hjälpa mig i min framtida yrkesroll. För att besvara syftet och 
frågeställningarna används aktionsforskning som metod. Denna presenteras i nästa kapitel.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenteras först vilken innebörd aktionsforskning har och sedan förklaras hur 
aktionsforskning har använts som metod i undersökningen.  
 

2.1 A ktionsforskning som metod 

 
Aktionsforskning, eller Action Research dom det kallas på engelska, har sin grund i de teorier 
som Kurt Lewin introducerade redan 1946 (Lewin, 1946). Teorierna har sedan dess utvecklats 
i olika riktningar men alla med den deltagande, reflekterande och iterativa 
forskningsmetodiken som grund. Aktionsforskning innebär att man prövar något med syfte att 
förändra verksamheten i önskvärd riktning. Det handlar alltså om att utveckla och förändra 
verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad 
som sker under arbetets gång, vilket då kan resultera i lärande (Baumfield, Hall & Vall, 2008). 
Centrala moment inom aktionsforskning är att hänvisa till en spiral (figur 1) där de olika 
delarna planera  agera  observera  reflektera ingår. De olika delarna hakar i varandra i en 
pågående process. Utifrån det vardagliga och kända formulerar man en fråga om det man vill 
vet mer om. Vidare handlar aktionsforskning om att förhålla sig till forskning generellt men 
att söka kunskap om hur det förhåller sig i den egna praktiken specifikt. Ingen praktik är den 
andra lik och därför är de resultat som jag får fram inte direkt överförbara till en annan 
praktik. Men resultaten är ändå viktiga eftersom de fungerar som referens till det egna arbetet 
och man kan därmed förhålla sig till dem genom att se skillnader och likheter (Rönnerman, 
2004).  
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
Figur 1: Aktionsforskningsspiralen 

 
Vad som skiljer aktionsforskning från strikt akademisk forskning är att det sker ett fungerande 
samarbete mellan forskare och dem som forskningen sker på. Aktionsforskningen utförs utan 
att man försöker distansera eller separera sig från den verksamhet eller det område som är 
subjekt för forskningen (Rönnerman, 2004). Det är enligt Baumfield m.fl. (2008) viktigt att 
forskningen är nära relaterad till egna erfarenheter som lärare för att undersökningen ska bli 
givande. Avsikten är att forskaren och de som blir studerade gemensamt ska komma till någon 
form av insikt om exempelvis en önskvärd riktning i klassrummet eller arbetssätt. Detta sker 
enklast när man arbetar med individer eller mindre grupper. Eftersom det finns ett nära 
samarbete mellan forskaren och forskningssubjektet så är det även sannolikt att båda parter lär 
sig något av själva processen under forskningen. I detta samarbete finns en strävan mot att ta 
tillvara de olika kompetenser som finns hos forskningssubjektet och forskaren. 

Plan 
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Aktionsforskning är inte inriktad mot teoriutveckling utan handlar snarare om lokala aktioner 
och utvecklingsarbeten (Rönnerman, 2004). Aktionsforskning är ofta grundat i forskares 
brinnande sociala engagemang (Tiller, 2009). 

2.2 Urval 

 
I undersökningen ingick en blandad klass med elever som läste geografi A. Sammanlagt var 
de 23 stycken och gick i andra årskurs på gymnasiet och tillhörde tre olika klasser, en 
fotbollsklass och två friskvårdsklasser. Anledning till urvalet av klassen berodde på att jag 
under min skrivperiod hade praktik i geografi och hade ansvar för lektionerna med denna 
klass under sex veckors tid. Skolan var en medelstor gymnasieskola i Västerbotten.  
 
Det grundläggande individskyddskravet från de forskningsetiska principerna kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet). Genom att jag 
följde dessa forskningsetiska principer så visade jag respekt för mina informanter. Kraven 
kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 
har beaktat dessa krav enligt följande: informationskravet, genom att jag berättade för min 
klass vilket syfte jag hade med forskningen och med klassrumsobservationerna. Jag 
förklarade även för de grupper jag spelade in vilket mitt syfte var med inspelningarna. 
Samtyckeskravet, genom att jag via min LLU frågade dem om de ville vara med i min 
observationsstudie och här framgick det tydligt att det inte var något tvång. Jag frågade två 
grupper om jag kunde spela in dem och förklarade att de hade all rätt att säga nej och dra sig 
ur när de ville. Jag förklarade också att de kunde ångra sig efter jag spelat in dem och att jag i 
så fall skulle radera inspelningen och inte använda mig av den till min uppsats. 
Konfidentialitetskravet, genom att jag i min uppsats inte skriver elevernas namn, utan de är 
anonyma. Även de utvärderingar som eleverna gjorde var anonyma. Nyttjandekravet, genom 
att jag endast använde den information som jag fått från observationerna och inspelningarna i 
denna uppsats.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

 
Det finns en mängd olika metoder man kan använda sig av för att undersöka något eller få 
reda på information. Den metod som används beror på forskarens syfte och vad denne ska 
undersöka. I mitt fall är det framförallt ett utvecklingsarbete som har undersökts och med 
hjälp av aktionsforskning som metod så kunde jag besvara mina frågeställningar på bästa sätt 
och därför såg jag denna metod som det bästa valet.  
 
De verktyg som jag har använt mig av är dagboksskrivande, observationer av lektioner och 
handledningssamtal med den ordinarie läraren som var min Lokala lärarutbildare, LLU. Jag 
har även spelat in två grupper under deras arbete för att kunna ta del av deras diskussioner och 
samtal utan min närvaro. Dessa grupper valdes efter var de satt. Jag ville spela in en grupp i 
taget och helst inte få med hela klassrumssnacket och valde därför två grupper som verkade 
sitta relativt ostört. Den ena gruppen satt ostört utanför klassrummet medan den andra 
gruppen satt längst bak i klassrummet. 
 
Ytterligare ett verktyg är den utvärdering som eleverna gjorde i slutet av momentet. Jag har 
även samtalat med eleverna under lektionerna för att få fram hur det gick. Under varje aktion 
skedde det informella samtal som har varit av stor betydelse. Anteckningar om vad som sades 
skrev jag ner efter lektionen.  
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Dagboken är ett välbekant fenomen för många från ungdomstiden och den representerar en 
skrivform där den personliga dimensionen är mycket stark. I en dagbok skriver man ner sina 
innersta tankar och känslor och man skriver lika mycket från hjärtat som från hjärnan. Tanken 
med dagboksskrivandet som redskap i mitt fall är att följa det egna tänkandet och handlandet i 
verksamheten. Jag skriver det som sker integrerat med de tankar och känslor som händelserna 
föder men kommer inte bli alltför personlig. Skrivandet ska vara en väg till självinsikt där jag 
ser och upptäcker den egna praktiken. Motivet till mitt val av verktyg beror på att dessa på 
bästa sätt kan tillföra kunskap kring min aktuella fråga.  
 
Med hjälp av observationer har jag och min LLU iakttagit beteenden, studerat samspel och 
synliggjort mönster. Vi använde oss av en färdig observationsmall (se bilaga 1) för att 
begränsa vår fokusering. Datan som jag fick in i form av observationer, ljudinspelningar, 
utvärderingar och handledningssamtal har jag analyserat framförallt tillsammans med min 
LLU för att komma till bättre insikt om den egna praktiken och vad som skett.   

2.4 Procedur 

 
Eftersom de centrala momenten inom aktionsforskning innehåller de fyra stegen planera, 
agera, observera och reflektera så var det så jag lade upp min forskning. Jag skrev inför varje 
lektion en planering där jag beskrev förberedelsen och hur mina tankar gick. Hur jag tänkte 
mig att lektionen skulle gå och vilka mina mål var med lektionen. Jag skrev saker som jag var 
nyfiken på, saker som jag ville lära mig mer om, saker som jag ville testa, saker som jag ville 
förändra osv. Sedan planerade jag själva aktionen där jag tänkte ut vad som skulle göras i den 
aktuella situationen. Aktionen observerades av mig och min LLU och efter aktionen 
samtalade vi om vad vi observerat. Vi reflekterade gemensamt och analyserade våra 
observationer utefter observationsmallen. Sedan skrev jag ner saker som vi kommit fram till 
och saker jag ville förändra till nästkommande lektionstillfälle.  
 
Min hypotes var att eleverna skulle få fördjupade kunskaper om hållbar utveckling genom att 

mig av ett flertal metoder, så kallad triangulering i datainsamlingen. I figur 2 visar jag hur mitt 
syfte besvaras med hjälp av fyra olika metoder. Det framkomna resultatet från dessa metoder 
kommer att analyseras och reflekteras kring. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
Figur 2: F lera metoder svarar på syftet 
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Jag har genom observationer av undervisningen i en gymnasieklass undersökt hur eleverna lär 

tid har jag haft min praktik i klassen och ansvarat för undervisningen. Jag lät min handledare 
fråga eleverna om de gick med på att bli observerade under fyra veckors tid och fick deras 
godkännande. Under första lektionen presenterade jag mig själv och förklarade hur 
observationerna gick till. Observationerna gjordes både av mig och min LLU, dvs. elevernas 
ordinarie lärare. Min LLU satt längst bak i klassrummet medan jag som lärare rörde mig i hela 
klassrummet, jag var därför en deltagande observatör. Vi hade inte beslutat över hur vi skulle 
gå tillväga för att observera 23 stycken elever samtidigt, utan vi försökte vara alerta och se så 
mycket som möjligt.  
 
Andrén och Rosenqvist (2006) tar upp två sätt som en deltagarobservation kan göras på, det 
första sättet är att försöka inta de eller den observerades perspektiv och notera 
händelseförlopp, utsagor med mera och det andra sättet kan vara att följa med vad som händer 
och notera efteråt. Min handledare antecknade vad som skett under lektionen med papper och 
penna och jag skrev ner vad jag observerat efter lektionen på min dator.  
 
Under fyra veckor har vi arbetat med ett moment om hållbar utveckling. Varje vecka bestod 
av två lektioner i geografi som var 60 respektive 80 minuter långa. Under första veckan hade 
vi två lektioner och där gav jag en introduktion till begreppet hållbar utveckling och vad det 
kan innebära. Sedan hade eleverna fyra lektioner på sig att i grupp arbeta fram en hållbar stad. 
De diskuterade, analyserade och använde sig av olika artefakter. Eleverna arbetade i par eller i 
grupp på max tre personer som de själva fick välja. Under den femte lektionen redovisade de 
sin hållbara stad för varandra där de berättade hur de tänkt, resonerat och analyserat för att få 
fram den mest hållbara staden. I samband med redovisningarna lämnade de även in cirka 1 
A:4 där de kortfattat skrivit ner deras viktigaste resonemang och stadsplaner (se bilaga 2 för 
uppgiften). 
 
För min forskning var det relevanta att se händelser som skedde i klassrummet när eleverna 
arbetade i grupp och med hjälp av olika artefakter, så som penna, papper, datorer, internet, 
böcker, uppslagsverk, tankekartor, foton, bilder, färg, kommunikation mellan varandra och 
mig. Vid projektets slut så utvärderade eleverna både sig själva, mig och processen. Vad de 
funnit intressant, vad de lärt sig, vad har varit problematiskt osv. (se bilaga 3 för 
utvärderingen).  
 
Med hjälp av mitt teoretiska ramverk har jag kunnat analysera mitt resultat. Detta har jag gjort 
i min analys och diskussion.  

2.5 Databearbetning och tillförlitlighet  

 

Om en undersökning ska kallas pålitlig, eller reliabel, så innebär det att resultatet ska vara 
detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet. Om man 
använder sig av intervjuer så ska alla intervjuare ställa samma frågor på samma sätt och 
situationen ska vara likvärdiga för alla intervjusubjekt. Validiteten i en undersökning innebär 
att man mäter det som man har till syfte att mäta, dvs. det är ett mått på att det som ska 
undersökas verkligen undersöks. Bara för att en undersökning har reliabilitet så betyder inte 
det automatiskt att man har validitet. Resultatens trovärdighet bygger på en ständig kontroll 
av forskningsresultatens rimlighet och tillförlitlighet (Kvale, 2009). 
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I denna undersökning, som främst är baserad på observationer, kan det vara svårt att mäta 
validiteten eftersom man aldrig kan veta vilken betydelse en viss händelse har för den som 
varit med om den, och för den som observerar. Observationerna som jag och min LLU tolkar 
görs utifrån de referensramar som vi har. Exempelvis vår sociala och kulturella bakgrund. När 
man använder sig av aktionsforskning som metod så ingår det konkret experimentering. I 
denna undersökningen innebär det att jag testar en uppgift som eleverna ska arbeta efter. 
Något som måste poängteras är att observationerna som sker av både mig och min LLU är 
subjektiva och forskningen kan därför inte återges exakt. Detta innebär att resultaten inte är 
reliabla, något som inte heller är tanken med undersökningen, utan mitt mål är främst att 
fokusera på processen och granska elevernas utveckling.  
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3 Resultat  
 
Vanligt är att resultatdelen presenteras utifrån arbetets frågeställningar. Jag har valt att 
redovisa resultatet enligt en av Johanssons och Svedners (2006) rekommendationer där det i 
fallstudie kan vara bättre att göra en fullständig redovisning av de undersökta fallen i tur och 
ordning (Johansson & Svedner, 2006). Jag redovisar resultatet på detta sätt där varje lektion är 
ett undersökt fall. Sammanlagt är det fyra lektioner och dessa är också mina aktioner, dvs. 
varje lektion är en aktion. Jag utgår från observationsmallen (bilaga 1) för att strukturera och 
begränsa resultatet. Resultatet består av min planering inför första aktionen, sedan presenterar 
jag det väsentliga från mina observationer, ljudinspelningar och handledarsamtal. Senare i 
resultatet redovisar jag det viktigaste från elevernas utvärderingar av momentet.  

3.1 Planering av aktioner   

 
Jag hade hört från min handledare att klassen var ganska lat och att det förmodligen skulle 
vara svårt att dra igång dem i ett grupparbete. Hon hade lagt upp sina lektioner på samma sätt 
under stora delar av kursen med lärarledda lektioner. Därför tänkte jag noga ut innan att 
försöka hitta elevernas utvecklingszon så snabbt som möjligt. Jag hade egentligen inte mer än 
en lektion på mig för att försöka hitta deras kunskaps- och intressenivåer och därefter försöka 
formulera uppgiften efter dem. Under första lektionen kände jag att det var viktigt att jag 
snabbt fångade elevernas intresse för att arbetet sedan skulle gå lättare. Jag presenterade mig 
och ville att alla elever skulle göra detsamma och jag ville också att de skulle säga minst en 
sak som de tyckte var extra intressant med geografi. Anledningen till detta var att jag ville 
höra hur deras svar löd, om de var intresserade av geografi eller inte och kanske också få reda 
på lite om deras kunskapsnivå i ämnet. Presentationerna varierade ganska stort mellan 

 spännande för man kan förstå massa saker 

fanns det också elever som inte ville säga någonting som var intressant med geografi och en 
 

 
Min första tanke efter mina genomgångar och efter elevernas egna presentationer var att 
klassens proximala utvecklingszon varierade stort mellan olika individer där vissa var mycket 
intresserade av geografi och hängde med under mina genomgångar och ställde frågor och 
själva drog slutsatser. Andra elever satt med sina datorer uppfällda och vägrade stänga dem 
fast jag sa till flera gånger. Dessa elever verkade inte speciellt intresserade av att lära sig. En 
del elever kunde innan jag förklarade betydelsen av hållbar utveckling förstå innebörden, 
andra elever kunde inte tänka sig vad det kunde röra sig om. 
 
För att ge eleve
så hade jag två lektioners introduktion med dem. Under den andra lektionen gick jag igenom 
städers framväxt och förändring och visade på tre olika stadsmodeller, Burgess Model, The 
Hoyt Model och Harris and Ullman´s Model. Tanken var att eleverna skulle få se tre olika 
modeller, dess fördelar respektive dess nackdelar. Eleverna kunde sedan, om de ville, använda 
sig av någon av modellerna, eller välja en annan modell eller hitta på en egen till sina hållbara 
städer. Under slutet av andra lektionen fick eleverna välja vilka de skulle arbeta med och 
skrev upp sin grupp och sina namn på tavlan. Sammanlagt blev det åtta grupper. Eleverna fick 
sedan i sina grupper prata ihop sig och bolla idéer med varandra. De skulle även rita en 
tankekarta per grupp där deras stadsidé skulle finnas. Denna tankekarta samlade jag in när 
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lektionen var slut. Jag läste igenom deras tankekartor för att få insikt i hur de tänkte. Alla 
grupper hade gjort bra tankekartor och både jag och min handledare märkte tydligt att 
eleverna tyckte projektet verkade roligt. Trots min handledares varnande ord att eleverna var 
lata och hade svårt att göra saker själva så tyckte jag att de började arbeta med sina idéer 
snabbt och hakade på idén direkt. Eleverna fick under nästkommande lektion tillbaka sina 
tankekartor.  
 
Jag var till min första aktion nyfiken på hur det skulle gå när eleverna fick tillbaka sina 
tankekartor och feedback av mig. De fick under aktion 1 påbörja det praktiska arbetet med 
deras städer. Jag hoppades att deras engagemang och intresse fanns kvar ännu. Nu kom 
eleverna att få jobba i sina grupper och utveckla sina idéer tillsammans. Det skulle bli 
intressant att se hur deras idéer utvecklades och kanske ändrades eftersom. Mina mål inför 
denna lektion var att alla elever skulle komma och att alla skulle fortsätta arbetet med sina 
städer. Förhoppningsvis skulle de hitta information som kunde stödja deras idéer och kanske 
föda nya idéer. Jag hoppades att det praktiska arbetssättet skulle motivera och engagera 
eleverna. Efter att ha arbetat ganska enformigt under geografilektionerna tidigare så hoppades 
jag att detta kunde engagera och motivera dem och att deras kunskaper och förståelse om 
hållbar utveckling skulle fördjupas och stärkas. Eftersom eleverna inte hade mer än fyra 
lektionstillfällen på sig att planera och bygga sin stad så var det viktigt att de kom igång med 
arbetet på en gång. De kunde utifrån sina tankekartor arbeta vidare och utveckla sina idéer 
och planer.  

3.2 A ktion 1  

 

Jag började lektionen med att dela ut tankekartorna till eleverna med mina egna tips och råd 
som de kunde tänka på. Det första eleverna sa var att de inte skulle hinna med att både lämna 
in skriftligt till mig och redovisa projektet muntligt. Jag svarade att jag förstod att de inte hade 
så mycket tid på sig, men att om de utnyttjade alla lektioner och arbetade effektivt så skulle 
tidsplanen räcka. De accepterade mitt svar och satte sig sedan i sina grupper och projektet 
drog igång.  
 
Alla elever på skolan får en dator som de ska ha med sig till lektionerna. Datorn ska användas 
som ett verktyg där eleverna ska kunna anteckna, söka information mm. Alla elever tar dock 
inte med datorerna till lektionerna, och under denna lektion var det cirka hälften som hade 
dem med sig. Detta ledde till problem om deltagarna i en grupp saknade dator eftersom denna 
lektion gick ut på att de skulle hitta information och idéer till sina projekt på nätet. Vissa valde 
att läsa i sina geografiböcker och andra ville använda mig som informationskälla. Det var 
minst en person i varje grupp som använde sig av papper och penna och började lite smått rita 
på staden. Alla grupper valde att rita sina städer på plakat där de kunde använda sig av olika 
färgpennor och bilder om de så önskade. Plakat och pennor bidrog jag med. Språket ses i 
sociokulturell teori som den absolut viktigaste artefakten och här kunde observeras att det 
diskuterades och samtalades i olika grad beroende på grupp. I de flesta grupper var 
diskussionerna livliga och idéerna verkade flöda. I en grupp med två deltagare var det relativt 
tyst under hela lektionen. De satt med sina datorer och när jag gick förbi så försökte de hitta 
information om hur mycket elström ett vindkraftverk kan producera.  
 
Städerna som eleverna planerar och bygger består av minst 50.000 invånare och för att de 
skulle förstå hur stor en sådan stad är så bad jag dem söka upp en verklig stad i denna storlek 
och se hur den ser ut. Tanken med detta var att jag ville att eleverna skulle få en förståelse för 



17 
 

hur stora deras egna städer måste planeras och att de kan se ett samband mellan deras stad och 
en verklig stad.  
 
Elevernas kreativitet varierade stort. I instruktionerna till uppgiften som eleverna fick av mig 
hade jag skrivit förslag på saker som man kan förändra för att utveckla en mer hållbar stad. 
Någon grupp hade kopierat mina förslag och inte hittat några egna lösningar. Andra elever var 
mycket kreativa med sina lösningar, allt från att ha bilfria centrum, häst och vagn, till att 
endast tillåta bilar som går på solceller. Andra lösningar som en grupp kommit på var att 
endast odla grödor som krävde lite vatten och endast odla ekologiskt, skapa importstopp på 
produkter från andra länder och istället odla dessa produkter själv och att köttproduktionen 
och konsumtionen skulle minimeras.  
 
En vision var att alla elever skulle bidra lika mycket med arbetet i gruppen så att det inte 
behövde vara någon som drog hela lasset medan en annan åkte räkmacka. Under 
observationerna kunde vi se att arbetet skiftade en del. I fyra av grupperna var det livliga 
diskussioner kring idéerna och grupperna delade upp arbetet mellan sig så att alla skulle ha 
saker att göra. I två grupper var det främst en person i varje grupp som arbetade medan deras 
gruppmedlemmar satt med sina datorer och gjorde saker som inte hade med arbetet att göra, 
exempelvis var de inne på sidor som facebook, twitter och youtube. Under första aktionen 
märkte jag och min handledare att elevernas ansvar varierade stort.  
 
Det var fem elever som var frånvarande från lektionen och jag hoppades de skulle komma 
nästa gång, annars skulle det vara svårt att hinna med arbetet. Jag märkte snabbt att det fanns 
svårigheter med att vara deltagande observatör eftersom gruppernas diskussioner och samtal 
avslutades så fort jag satte mig tillsammans med dem och de vände istället all uppmärksamhet 
mot mig och ställde frågor till mig. Jag märkte på elevernas frågor att de ville att jag skulle 
bekräfta deras idéer. Under nästa lektion tänkte jag fråga eleverna i en grupp om jag kan lägga 
en bandspelare vid deras bord och spela in deras samtal och diskussioner, detta skulle 
förhoppningsvis leda till att jag i högre grad fick ta del av deras samtal. Jag var till aktion 2 
nyfiken på hur arbetet skulle fortsätta. Jag ville se om de lyckades med att i grupp hitta 
lösningar till hur man kunde planera och bygga en hållbar stad. Jag var också nyfiken på hur 
arbetsprocessen såg ut, arbetade alla lika mycket? Var de överens om allt? Kunde gruppen 
tillsammans hjälpa varandra för att nå de bästa resultaten eller lyssnade man inte på varandra?  
 
3.3 A ktion 2 

 

Under andra aktionen frågade jag öppet i klassen om jag skulle kunna spela in någon grupp 
och deras samtal. Alla verkade tycka det var okej så jag valde en grupp som gick och satte sig 
utanför klassrummet i korridoren och jag frågade dem en gång till om de tyckte det var okej 
om jag skulle spela in dem. De frågade vad jag skulle ha det till och frågade om det skulle 
användas som betygsunderlag, men jag förklarade att så inte var fallet, utan att jag skulle 
behöva lyssna på deras samtal och använda mig av det till mitt examensarbete. Jag förklarade 
också deras rättigheter, om de ångrade sig så var det bara att säga till så skulle jag radera allt 
och att de självklart kommer vara anonyma i min uppsats och att jag endast kommer använda 
mig att deras inspelning till just detta arbete och kommer sedan radera den. De sa att det var 
lugnt och jag kunde använda deras namn om jag ville, men det gör jag inte, utan använder mig 
av bokstäverna A, B och C, där C är en kille och A och B är tjejer.  
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Under denna aktion använde jag mig alltså av flera metoder, dels observation som min LLU 
och jag gjorde, men också ljudinspelning av en grupp. Gruppen bestod av tre medlemmar med 
två tjejer och en kille. De satt på rad i en soffa utanför klassrummet så jag la min mobiltelefon 
på ryggstödet på soffan bakom dem, detta för att de gärna skulle glömma bort att den låg där 
och spelade in vad som sades. Efter lektionens slut så lyssnade jag av hela samtalet och skrev 
ner deras dialoger. I detta resultat valde jag ut de viktigaste dialogerna.  
 
När jag kom till klassrummet tio minuter innan lektionen startat så var det redan två grupper 
som satt i klassrummet och börjat arbeta med sina projekt. De sa att de ville börja tidigare för 
att få så mycket tid på sig som möjligt. Sedan kom resten av eleverna och även de satte igång 
med sina arbeten. De flesta kom igång snabbt och vi kunde observera att eleverna var mer 
självgående under denna lektion i jämförelse med förra, detta kanske berodde på att de kände 
sig tryggare med uppgiften och hade satt sig in i vad de skulle göra. Vi kunde också observera 
att eleverna diskuterade och värderade olika idéer och frågade mig först efter att de själva 
diskuterat om något. Exempelvis i en grupp så hörde jag hur de pratade om att bara använda 
elbilar i staden. De pratade i gruppen om hur man laddade dessa men ingen visste riktigt hur 
det fungerade. En gruppmedlem kollade upp det hela på internet och så delade hon med sig av 
vad hon fick reda på. På internetsidan stod det också att mycket av den el som används till 
elbilar i exempelvis London kommer från kärnkraftverk. De började diskutera i gruppen om 
det verkligen var så bra. Sedan frågade de mig om det var värt att ha elbilar istället för 
bensinbilar om elen ändå kom från kärnkraftverk. Jag frågade dem tillbaka vad de själva 
trodde och de var alla överens om att det hade varit bättre att få energin från vattenkraft eller 
solceller istället för kärnkraftverk.  
 
I gruppen som jag spelade in kunde jag höra att de under stora delar av lektionen arbetade på 
bra, men att de vissa stunder tappade fokus och kom in på andra saker, men de kom snabbt 
tillbaka in på grupparbetet. Jag vet inte om deras arbetsvilja berodde på att jag spelade in dem, 
vilket kunnat ha gjort så att kände att de ville visa att de jobbade på bra, men när jag kom 
tillbaka till dem i slutet av lektionen och tog min mobil så sa de att de hade glömt bort att den 
låg där. Jag vet inte om detta var sant eller inte, men jag fick hur som helst ta del av samtal 
från eleverna som jag aldrig skulle kunnat ta del av om jag inte spelade in dem. Till 
nästkommande lektion så kommer jag att fråga en annan grupp om jag kan spela in dem. Då 
kommer jag få jag två olika gruppers samtal från två olika lektioner.  
 
Jag kunde lyssna till elevernas samtal och diskussioner och märkte att alla i gruppen bidrog 
till resultatet och att de alla hjälptes åt. De började samtalet kring stadens transportsystem och 
här kunde man höra att de tre gruppmedlemmarna hjälptes åt att lösa och reda ut problem 
tillsammans: 
 
(C): Men hur ska människorna som bor i utkanten ta sig in till centrum egentligen? 
(B): Ja, med bil och buss kanske... 
(A): Nej, men vi sa ju att det ska finnas en tunnelbana som drivs av el och att det ska vara en 
bilfri stad, eller hur? 
(C): Ja, just det, men de som inte vill åka så långt då? Får inte de åka tunnelbana? 
(A): Jo, de måste de ju få göra 
(B): Men om man bara vill åka jättecentralt och inte så långt så kan man ju åka häst och vagn 
(C): Ja, vilken bra idé! Men var ska dessa hästar vara under natten eller då när inga människor 
behöver åka med dem och när det ska vila? 
(B): Vi har ju en ganska så liten stad så det kanske skulle räcka med typ 4 stall där de kan vara 
under natten.  
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(A): Men, ska de stå i sina stall hela natten och jobba hela dagarna, stackars hästar... 
(B): Ja, men om de har stall och hagar lite i utkanten av staden så kan de vila varannan dag 
och vara i sin hage och jobba varannan dag. 
(A): Men då behöver vi ju mer än 4 stall, då behöver vi ju typ åtta, minst.  
(C): Ja, åtta stall blir ju bra och då kan de ligga i olika områden så att de har nära till centrum 
från olika vinklar liksom, fattar ni? 
(A): Ja, precis. Och maten som hästarna äter kommer från odlingarna på vår stora åker utanför 
staden och den kommer in till staden så som maten kommer in till människorna, alltså med 
tunnelbanan.  
 
Gruppens idéväxlingar fortsatte och nu hade de kommit in på frågor som berörde vatten och 
avlopp. Även här kunde man höra hur gruppmedlemmarna var med och samtalade och delade 
med sig av sina kunskaper och dessa kunskaper bidrog till att hela gruppens kunskaper ökade:  
 
(A): Ska vi ha vanliga toaletter i staden?  
(B): Nej, vi ska separera kiss och bajs.  
(C): Ska vi inte ha mulltoa då?  
(B): Nej, fan vad ofräscht! Jag tycker vi kan ha sådan där som separerar kiss och bajs. Vad 
heter dem? 
(A): Jag vet inte. 
(C): Ja, Separett tror jag, vi har en sådan i sommarstugan. Den funkar nog bra. Ska alla husen 
ha sådana då? 
(B): Ja, precis, det finns ju såna där ekohus på Tomtebo och där kissar man i ett hål och bajsar 
i ett hål. Det är ju jättemiljövänligt. 
(A): Men jag fattar inte. Hur funkar det? Vad gör man med vattnet? 
(C): Bajset kommer att åka till vårt reningsverk 
(B): Varför då? 
(C): Men det måste ju renas. 
(B): Men nej, det ska ju till åkrarna, det ska ju användas som gödsel ju och samma sak med 
djurbajs. Kisset kommer åka till reningsverk 
(C): Men allt avloppsvattnet måste ju renas innan det kan användas som gödsel 
(B): Är du säker? 
(C): Ja, man använder ju slammet, men det har ändå renats så att vissa tungmetaller försvinner 
typ, Kristina sa ju det 
(B): Jaha, men sen kan man använda det som gödsel då? 
(C): Ja, det är slammet man kan använda, det innehåller typ näring och sånt 
(A): Men hur ska det renas då? Jag tycker att det borde renas biologiskt. Eller? 
(C): Ja, men det låter bra. 
(B): Hur funkar det egentligen? Jag har aldrig fattat det 
(A): Ja, alltså man kan använda sig av rotväxter typ 
(B): Är det inte rotfrukter? Blir det riktigt rent då? 
(A): Nej, inte rotfrukter, rotväxter, det är något helt annat, men jo, det blir det ju, det är ju 
också filter.  
(B): Men ok, då använder vi oss av biologisk rening med rotväxter. Är det rötterna som är 
som ett filter då eller? 
(A): Ja, precis. Jag läste om det precis på nätet.  
 
Gruppens dialog kring vatten och avlopp startade med att de frågade sig om de skulle ha 
vanliga toaletter i hemmen och diskussionerna ledde sedan fram till att de tillsammans i 
gruppen var överens om att de ska installera Separett och att avloppsvattnet ska åka till 
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reningsverk och renas biologiskt. Samspelet i gruppen fungerade positivt och en 
gruppmedlem delade med sig av sina kunskaper om biologisk rening och förklarade hur det 
fungerade och sedan kunde de i gruppen tillsammans komma överens om att det var ett bra 
alternativ till kemisk rening. De var överens om att de skulle återanvända slammet från 
avloppsvattnet till gödsel men varken A eller B visste att man behövde rena även detta vatten, 
det hade C koll på och kunde bidra med denna information till gruppen. Man kunde tyda från 
dialogen att kunskapen konstruerades kollektivt i gruppen. De använde sig av en dator där de 
skrev ner vad de kommit fram till, de använde den även för att söka information på internet. 
Jag tyckte att gruppens kreativitet var bra, de hade många idéer och de hittade egna lösningar 
på de problem en stad kan ha.  
 
De observationer jag och min LLU gjorde hade gemensamma resultat. Arbetsklimatet i 
klassrummet varierade, men i det stora hela var det bra. De flesta grupper började rita upp 
sina städer och använde sig av olika färgpennor. En kille var ensam, han hade under första 
aktionen jobbat ihop med en annan klasskompis, men denna klasskompis var sjuk och hade 
tagit alla papper, dvs. deras tankekarta, min feedback och deras början på staden. Killen kände 
inte att han kunde göra så mycket. Jag frågade om han minns vad de hade gjort förra gången 
och om han kunde fortsätta därifrån så det gjorde han, men vi kunde observera att han inte 
gjorde så mycket under lektionspasset, utan satt mestadels och spelade spel på internet. Så fort 
jag gick fram till honom så öppnade han ett annat fönster på datorn och visade upp att han 
hade skrivit cirka fem meningar på idéer han hade på sin stad.   
 
Under förra aktionen var det två grupper där det var en person i varje grupp som arbetade 
medan de andra sysselsatte sig med saker som inte hade med projektet att göra. Även under 
denna lektion kunde vi observera att mönstret fortsatte på liknande sätt. Jag försökte engagera 
dessa elever och försökte få dem att hitta information om olika saker som deras stad skulle ha. 
I den ena av dessa grupper lyckades jag få de två gruppmedlemmar som inte bidrog med 
något att faktiskt börja skissa på staden och när jag senare kom tillbaka till dem en kvart 
senare så arbetade de alla tre med att rita upp staden och diskuterade kring hur de skulle 
lokalisera bostäderna och skolorna. I den andra gruppen var det främst en person som inte 
gjorde någonting, han satt på bänkraden framför sina gruppmedlemmar och verkade inte 
speciellt intresserad av att delta. Jag bad honom vända sig om och sätta sig med de andra, 
vilket han gjorde, men vad jag än föreslog att han kunde göra avslog han. Jag tyckte inte jag 
kunde få någon kontakt med honom, och han vägrade titta på mig när jag pratade. Resten av 
gruppen verkade inte bry sig om varken honom eller hans frånvaro. När jag kom tillbaka till 
dem en stund senare så hade killen satt sig på bänken framför igen.  
 
Jag var till aktion 3 nyfiken på hur deras näst sista lektion innan redovisningarna skulle gå. 
Jag hoppades att det skulle vara full närvaro och mitt mål var att eleverna skulle arbeta på sina 
städer och jag ville till denna lektion att alla gruppmedlemmar skulle hjälpa sin grupp framåt 
och att alla tog ansvaret för resultaten. Om mönstret skulle fortsätta och vissa 
gruppmedlemmar inte skulle hjälpa till så skulle jag satsa extra på dessa grupper. Jag skulle 
prata med hela gruppen och förklara att det är viktigt att alla är med i arbetet och om det är 
någon som inte gör något så skulle jag be resterande medlemmar att ställa krav och ge 
uppgifter ut uppgifter.  
 

  

 



21 
 

3.4 A ktion 3 

 
Näst sista lektionen innan eleverna skulle redovisa sina projekt. Jag kom även till denna 
lektion tio minuter innan den började och fann precis som förra gången två grupper som redan 
hade startat sina byggen. Stämningen i klassrummet var ganska stirrigt. Det verkade som om 
det helt plötsligt hade slagit dem att de endast hade två lektioner på sig för att slutföra sina 
städer. Även om stämningen var stirrig så var det mycket produktiva elever som verkade göra 
sitt yttersta för att hinna klart.  
 
Jag frågade även under denna lektion om jag kunde spela in någon grupp. Det var flera som 
räckte upp handen och gav sitt medgivande. Jag valde en grupp som satt längst ner i 
klassrummet och förklarade för dem mitt syfte och deras rättighet. Jag lade mobilen på 
bänken jämte dem och lät den ligga där under hela lektionen. Denna inspelning, precis som 
den förra, visade att gruppen arbetade på bra under lektionen. Det var sällan de tappade fokus 
och när de gjorde det så kom de snabbt tillbaka in i projektet. I denna grupp, liksom i den 
förra jag spelade in, kunde jag märka att deras samtal och diskussioner ledde fram till 
konkreta lösningar på hur deras hållbara stad skulle fungera. Gruppen bestod av tre tjejer och 
jag har valt att kalla dem för D, E och F. De samtalade om vilka industrier de skulle ha i 
staden:   
 
(D): Var ligger vår stad egentligen? Sa vi i Västerbotten eller? 
(E): Ja, där Umeå ligger nu typ, så ska Umeälven dela av staden kanske  
(F): Hur ska vi lägga upp staden då? 
(D): Och var ska industrierna ligga? 
(E): Utanför staden 
(F): Men vad ska vi ha för industrier då? Vad finns det för några?  
(D): Det är så svårt med industrier. Jag vet inte vad det finns för olika industrier 
(E): Men vi måste ju importera vissa saker, vi kan ju inte producera allting själva 
(F): Vi ska ha mjölk, vi behöver ett mejeri. 
(D): Ja, och sen ska vi ju ha djur som vi ska slakta så då måste vi ju ha slakteri också. Kan 
man ha det på mejeriet? 
(F): Nej, vi behöver i så fall ett eget slakteri också.  
(E): Men då behöver vi inte ha mer industrier, för vår stad ska vara hållbar men vi kan ju inte 
tänka på resten av världen. Sen importerar vi från andra ställen det vi behöver  
(F): Men det är väl inte så hållbart heller, jag menar, ska alla äta kött? Tänk på allt foder 
djuren behöver. Ska inte alla äta vegetariskt istället? 
(E): Nej, det skulle väl aldrig hålla 
(F): Jo, det är väl just det skulle, det är ju bättre för miljön 
(E): Varför då? 
(F): Ja men, det behövs massa mer energi för att få fram kött än grönsaker 
(E): Jaha, ja, men skulle en hel stad gå med på att inte äta kött då? 
(D): Nej, jag tycker det är en skitdåligt idé! 
(E): Jag vet inte... Det kanske inte skulle funka  
 
Från samtalet kunde man märka att gruppmedlemmarna inte riktigt var överens om hur de 
ville lösa matfrågan. F var medveten om att det inte är så hållbart att alla äter kött och ville att 
man skulle äta vegetariskt istället. Hon visste att det krävdes mer energi att producera kött i 
jämförelse med grönsaker. Men hon fick mothugg från D som tyckte att idén var dålig, E 
verkade nyfiken på varför det var bättre med vegetarisk mat istället för kött och hade nog 
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kunnat ge med sig om inte D hade förkastat idén. 
 
Deras dialoger fortsatte och de kom in på var skolor och bostäder skulle placeras och hur 
många deras stad skulle behöva: 
 
(D): Jag tycker att istället för många små skolor så ska vi ha några få stora skolor och ett stort 
sjukhus och många små vårdcentraler ska vi väl ha 
(F): Det stora sjukhuset, ska det vara beläget centralt eller? 
(D): Det ska ligga lite i utkanten, men ändå centralt, men inte mitt bland affärerna i centrum. 
Utan som i Umeå ungefär.  
(E): Vilken tråkig stad det blir 
(F): Vi borde ha massa höghus i staden för då tar de mindre plats  
(D): Vad menar du?  
(F): Ja, men att fler människor kan ju bo på mindre yta 
(E): Varför är det bra då? 
(F): För det tar mindre mark och då behöver man inte skövla så mycket skog för att sätta 
bostäder. 
(D): Jaha, ja, men vad smart. Då kan ju husen ha stora glasväggar mot söder och så kan vi 
sätta solfångare där så kan ju husen vara självförsörjande på el från dem 
(E): Ja, men skulle vi inte använda oss av vattenkraft från Umeälven då? 
(F): Men man kan ju använda både och. 
(D): Ja, men mest solceller för de är så bra för miljön, då behöver man inte förstöra älven 
(E): Men vattenkraft är väl bra, eller? 
(D): Jo, men när man bygger de där dammarna och sånt så förstör man ju djurlivet där och i 
Kina där byggde man ju den där sjukt stora dammen som de skulle ha till vattenkraft och då 
fick typ fem miljoner människor flytta på sig för att de bodde i vägen för dammen.  
(F): Men vår stad ska ju vara så liten 
(E): Ja precis, men det kanske är bäst med solenergi då, eller? 
(D): Ja, om man har såna där solceller på väggarna så kan man direkt använda sig av den 
energin 
(E): Men Umeå är ju inte direkt soligt 
(F): Nej, här har vi ju inte så mycket sol 
(D): Men man behöver inte så mycket sol och tänk här på somrarna, då är det ju ljust dygnet 
runt 
(E): Ja, men då kan man ju på vintern använda vattenkraftsenergi och på sommaren solenergi 
 
Man kunde från detta samtal dra slutsatser att eleverna i gruppen till stor del utgår från sin 
egen värld, vad de känner till. I detta fall så bor gruppmedlemmarna i Umeå och känner till att 
universitet inte ligger i stadens centrum, utan ligger på ett campus lite utanför stadskärnan. De 
valde att placera sin stad på samma ställe som Umeå ligger idag och därför kan de dra 
kopplingar till klimatet här. De vet att det är mörkt här under halva vinterhalvåret men desto 
ljusare sommarhalvåret och tillsammans i gruppen kom de fram till att det vore bäst att 
kombinera vattenkraft med solenergi.  
 
Min LLU och jag kunde observera att alla grupper hade arbete att göra och det verkade som 
att alla gruppmedlemmar arbetade på under lektionen. Jag hade varit orolig för två grupper, 
om hur deras medlemmar tog mindre ansvar, men kunde glatt notera att de hjälpte till under 
lektionen. Killen som var ensam under förra lektionen hade fått sällskap av sin kompis och de 
kunde sätta igång och planera sin stad. De satt under lektionen och diskuterade fram var 
staden skulle ligga, vilken energiförsörjning de skulle satsa på och hur deras 25 våningars 
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växthus skulle se ut. De hann aldrig börja rita upp sin stad på ett plakat utan använde sig 
endast av datorn för att hitta information och skriva ner sina idéer i ett dokument.  
 
Resten av klassen ritade på sina städer, de flesta utgick från en av de stadsmodeller som jag 
tidigare presenterat och de använde sig av olika färgpennor för att visa vilka områden som låg 
var. Kreativiteten varierade mellan grupperna, en del ritade av en modell som fanns och 
placerade sedan ut hus, sjukhus, affärer, bostäder osv. på modellen, andra gjorde mer 
avancerade städer och gjorde noggrannare planeringar och mer detaljerade ritningar.  
 
Både min LLU och jag upplevde att interaktionen mellan mig och eleverna skedde på ett bra 
sätt hela tiden. Jag gick runt till varje grupp och hjälpte dem, peppade dem och gav dem råd i 
vissa fall. Många elever ställde frågor och ville att jag skulle ge dem svaren, men jag försökte 
göra så att de själva fick tänka ut svaren och hitta dem på egen hand. Jag ställde motfrågor så 
som  Vad tror du själv? Jag märkte att många visste vad svaret var men att de inte riktigt 
litade på sina egna kunskaper utan ville att jag skulle bekräfta dem. Motivet till att jag inte 
gav alla elever de svar och den information de ville ha berodde på att jag ville se om de inte 
själva kunde svaret, vilket också ofta var fallet. Nu visade jag dem att de själva satt på den 
kunskap de frågade om och detta stärkte deras självförtroende. Till de elever, som inte kunde 
svaren utan krävde ett svar, försökte jag motivera till att hitta svaret på internet och när de 
gjort det så pratade de om sina upptäckter med varandra och jag tänkte att detta skulle ge dem 
större förståelse och kunskaper än om jag hade serverat dem alla svaren. Då hade de kanske 
helt oreflekterat svalt mina svar utan att prata om dem i gruppen.  
 
Till aktion 3 hade jag som mål att eleverna skulle göra klart sina städer. En del hade hunnit 
långt fram till aktion 2 men det var flertalet grupper som inte hunnit klart. Jag ville att de till 
aktion 4 skulle fortsätta arbeta på bra i sina grupper, att diskussionerna skulle fortsätta och att 
de tillsammans i sina grupper skulle känna sig nöjda med vad de producerat under fyra 
lektionstillfällen.  

3.5 A ktion 4  

 

Eleverna hade haft nationellt prov i matematik B under förmiddagen och trodde inte att vi 
skulle ha lektion i geografi. Därför kom det endast sex elever till lektionen. De elever som 
kom var ganska trötta efter provet och det var dessa elever som inte hunnit klart med sina 
städer. Det var tre grupper. De verkade ganska stressade och ville ha hjälp och råd om hur de 
skulle lösa diverse problem. En grupp visste inte hur de skulle lösa frågan som rörde sopor 
och avfall, de kom inte på ett bra alternativ till dagens system med sopbilar. Jag bad dem söka 
på internet med sina datorer eftersom jag visste att det fanns städer som diskuterat frågan. De 
hittade information om Malmö stad och deras arbete för att nå en hållbar stad. De hade 
diskuterat att man skulle använda sig av häst och vagn i stället för sopbilar. Man kunde med 
häst och vagn hämta soporna och slippa sopbilarna och deras avgasutsläpp. Gruppen blev 
inspirerad av idén och valde också att satsa på detta i sin stad.  
 
Det var inte så livliga diskussioner under lektionen utan de ritade mestadels på sina städer och 
skrev färdigt sina inlämningsuppgifter som skulle komplettera deras muntliga redovisningar. 
Alla grupper hann klart med sina städer och det innebar att alla åtta grupper var klara med 
städerna och skulle kunna redovisa projektet nästkommande dag. Jag var nyfiken på hur 
redovisningarna skulle gå och jag bestämde mig för att göra en checklista som både jag och 
eleverna kunde använda oss av under redovisningarna (se bilaga 4 för checklista). Med hjälp 



24 
 

av checklistan skulle eleverna kunna hänga med bättre under redovisningarna och de skulle 
kunna fylla i vad som var bra och vad som saknades. Sedan ville jag också att de skulle sätta 
ett betyg på varje grupp med motivering. De ifyllda checklistorna skulle eleverna under 
nästkommande vecka använda sig av när de i tvärgrupper diskuterar varandras städer och 
jämför med varandra. Jag var intresserad av hur grupperna hade planerat sina redovisningar 
och hur de valt att redovisa städerna. Om jag skulle märka att det fattades många 
komponenter i redovisningarna så skulle jag fråga eleverna om detta efteråt.  

3.6 Redovisningar 

 
Instruktionerna eleverna fått från mig var att de gruppvis skulle redovisa sina städer inför hela 
klassen. Varje grupp hade minst tio minuter till förfogande och efter varje redovisning fanns 
det möjlighet för resten av klassen att ställa frågor. Innan redovisningarna startade så delade 
jag ut en checklista (bilaga 4) till varje elev som de skulle fylla i under redovisningarna.  
 
Jag hade tänkt att vi skulle hinna med alla grupper eftersom de gått med på att dra över på 
tiden, men redovisningarna tog längre tid än beräknat så vi hann med alla grupper utom tre. 
Fem grupper redovisade och både jag och min LLU var imponerade av deras redovisningar. 
Alla i grupperna pratade, de flesta hade med alla punkter jag velat och vissa grupper hade 
även med övriga punkter som de formulerat och undersökt. Deras resonemang var tydliga och 
de hade för det mesta bra motiveringar till varför de valt de alternativ som de gjort. Några 
redovisningar tog upp till tjugo minuter och en grupp ville knappt sluta prata om sin stad. 
Denna grupp hade lagt ner mycket tid på att hitta bra lösningar och de hade ritat sin stad 
mycket detaljerat.  
 
Diskussionerna efter varje redovisning var livliga och mycket gick ut på att jämföra hur det 
såg ut i verkliga städer, både när det gällde lokaliseringen, men även angående sambanden 
mellan miljöproblem, utsläpp och storstäders problematik.  
 
Det var bra stämning i klassrummet och klasskompisarna var uppmärksamma och lyssnade på 
de som redovisade. Alla grupper fick varma applåder och visslingar. Grupperna använde sig 
av plakatet där de hade ritat upp sina städer och utgick från det när de redovisade.  

3.7 Utvärderingar  

 
Eleverna fick möjlighet att utvärdera mig som lärare, sig själva och projektet. De fick också 
utvärdera hur de tyckte att samarbetet fungerat i sina grupper och om de tyckte att de lärt sig 
om hållbar utveckling genom projektet (se bilaga 3 för utvärdering). 
 
Utvärderingarna visade att eleverna var nöjda med både innehållet och upplägget av projektet. 
Många kommenterade att de lärt sig många nya saker och att det varit ett roligt sätt att arbeta 
på. De flesta utvärderade sin egen insats högt och menade att de varit aktivt deltagande och att 
de velat lära sig om hållbar utveckling. Även mitt betyg var högt rankat hos eleverna och de 
motiverade att jag varit duktig på att hjälpa till och peppa. En elev skrev 

. En annan elev skrev 
.  

De flesta var nöjda med sina grupper och menade att alla bidrog lika mycket. Många 
kommenterade att de hade delat upp arbetet och gjort lika mycket var. De verkade överens om 
att det var bra att få göra arbetet i grupp och att de själva fick dela in grupperna. En elev skrev 



25 
 

En annan elev kommenterade att 
gjorde allt tillsammans och utvärderade hur vår stad skulle se ut til  En elev hade 
dock kommenterat 

. En annan elev skrev 
partner var borta en lektion och hon hade inga bra i .  
 
På frågan om de lärt sig om hållbar utveckling genom projektet svarade de flesta att de lärt sig 
mycket. En elev skrev 
jobba med det för man lär sig mycket bättre när man själv får sitta och tänka igenom allt och 

En annan 
kommentar var Ytterligare en kommentar var 
kul geogr Det var dock en elev som kommenterat följande 

 
 
För mig var det viktigt att veta om eleverna tyckte att det fanns saker som skulle kunna 
förbättras med projektet till en annan gång och därför fanns även denna fråga med på 
utvärderingen. Här varierade svaret en del, en del menade att de skulle vilja ha mer tid på sig, 
medan andra tyckte att det kunde förkortas med en lektion. Andra förslag på ändringar var 
exempelvis mer inriktning på städer under introduktionen, en annan elev skrev 

Flera elever skrev att de 
tyckte att introduktionen kunde vara en lektion längre för att de skulle få mer kött på benen.  
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4 Diskussion och Analys 
 
Jag har valt att kalla detta kapitel för diskussion och analys och jag har först valt att diskutera 
mina metoder för att sedan diskutera och analysera mitt resultat.  
 
Syftet med denna undersökning var att genom aktionsforskning undersöka hur elever i en 

För att besvara mitt syfte formulerade jag tre frågeställningar och jag har valt att strukturera 
detta kapitel efter dessa och jag har besvarat dem utifrån mina resultat och återkoppling till 
litteraturen.  

4.1 Metoddiskussion och analys 

4.1.1 Metodval 

 
Aktionsforskning är inte en metod eller en speciell typ av data utan en enhetlig forskningsplan 
av konstruktiv karaktär, där forskaren aktivt deltar i ingrepp som förändrar det fält som 
studeras (Tiller, 2009). För min undersökning var aktionsforskning en bra metod för att 
besvara mina frågeställningar. Det intressantaste för mig var att se utvecklingen i 
klassrummet, att se hur elevernas kunskapsutveckling förändrades och eftersom detta inte är 
någonting som kan mätas på en skala utan snarare är någonting som kan observeras och 
utvärderas så var aktionsforskning för mig det ultimata valet. Med aktionsforskningen kunde 
jag själv vara deltagande i arbetet, vilket gjorde att jag konkret kunde koppla samman teori 
och praktik. Detta är för mig, som framtida lärare, mycket positivt då läraryrket till mångt och 
mycket går ut på detta.  
 
Aktionsforskning som metod var problematisk på så sätt att det var svårt att definiera min 
egen roll i själva arbetet. Jag var å ena sidan elevernas lärare men samtidigt var jag en 
observerande forskare och aktiv deltagare. Eleverna ville gärna fråga mig saker och diskutera 
med mig och jag försökte vara försiktig i dessa sammanhang och inte ta för mycket plats 
eftersom jag inte ville påverka elevernas beslut i olika frågor. Det var svårt att hitta balansen 
mellan läraren och den deltagande observatören. Nu i efterhand kan jag se att det hade varit 
klokt att tänka igenom min egen roll mer djupgående tidigare i processen.  

4.1.2 Validitet och reliabilitet 

 
Det är inte helt enkelt att i kvalitativ forskning bedöma validitet och reliabilitet för en studie. 
Jag anser att validiteten i min studie är relativt hög då jag mätt det jag från början avsåg att 
mäta, nämligen elevernas utveckling inom ämnet hållbar utveckling. Angående reliabiliteten 
så menar jag att även den är relativt hög eftersom denna studie är av kvalitativ ansats. De 
resultat jag fått fram kommer från olika metoder; observationer, reflektioner med min LLU, 
elevernas utvärderingar och ljudinspelningar från två grupper under två olika lektioner. Den 
kritik jag kan ha mot reliabiliteten kan vara det att jag själv varit en del av forskningen och på 
grund av detta kan jag ha haft svårt att distansera mig från mitt material, men jag har å andra 
sidan varit bra insatt och jag har kunnat följa processen på nära håll och det är just detta som 
är syftet med aktionsforskning. 
 
Aktionsforskning är, som tidigare nämnts, väldigt kontextberoende och därför kan det vara 
svårt att dra slutsatser och generalisera resultaten. I denna kontext är de reslutat jag fått fram 
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sanna men om resultaten blir desamma i en upprepande situation är det svårt att svara på. De 
borde vara liknande, men det kan vara svårt att bevisa och undersöka eftersom det är svårt att 
genomföra och gestalta en exakt liknande situation.  

4.2 Resultatdiskussion och analys 

 

Här nedan har jag besvarat varje frågeställning för sig för att skapa struktur i kapitlet.  

 4.2.1 På vilket sätt kan vissa artefakter och arbetssätt hjälpa eleverna att få fördjupad 

förståelse om hållbar utveckling?  

 

När jag planerade upp olika aktioner så utgick jag från sociokulturell teori. Jag ville se om 
eleverna fick fördjupade kunskaper om hållbar utveckling genom undervisningsmetoder som 
jag tyckte stödde sig på teorin.  
 
Min LLU delade med sig av sina upplevelser av klassen innan min praktik började och hon 
upplevde att klassen var ganska lat och hade svårt att sätta igång att arbeta under hennes 
lektioner. Vad vi snabbt kunde konstatera var att projektet engagerade eleverna och min LLU 
upplevde att de elever som i normala fall hade svårt för att följa givna instruktioner och arbeta 
med teoretiska uppgifter nu lyckades bättre med det här arbetssättet. Det var vissa elever som 
hon aldrig sett arbeta under lektionen men som nu blomstrade och la ner både tid och energi 
på sina städer. Uppgiften var på ett sätt väldigt styrd med tanke på de instruktioner jag gav ut, 
men den var också öppen. De hade alla möjligheter att utveckla staden som de ville. Med 
tanke på projektets syfte och instruktioner kunde jag nå många elever. Uppgiften var utformad 
så att den skulle passa alla elevers kunskapsnivåer och på så sätt kunde jag arbeta efter 
elevernas proximala utvecklingszon. Min LLU och jag diskuterade en del hur det kunde 
komma sig att de elever som i vanliga fall inte arbetade under lektionerna nu la ner all sin tid 
på att planera och bygga sina städer och vi kom fram till att eleverna fick i och med projektet 
inte bara jobba praktiskt utan de fick också designa sina städer själva och i och med detta 
kunde jag nå eleverna. Något som både jag och min LLU kunde konstatera med hjälp av våra 
observationer var att eleverna verkade tycka om att arbeta med projektet och under en lektion 
uttryckte en elev om sin gruppmedlem 

Så arbetssättet och aktiviteten betydde mycket för eleverna.  
 
I undervisningsmetoder som undersökande arbetssätt, eller enquiry-based learning, som det 
kallas på engelska, är lärarens roll snarare att handleda än att undervisa sina elever. Eleverna 
ska själva söka kunskap och det kan enligt den Nationella utvärderingen (Kärrqvist & West, 
2004) bli problematiskt, och i värsta fall hämma lärandet, om det inte tydligt framgår vad det 
är för kunskap eleverna ska söka efter. Eftersom begreppet hållbar utveckling kan betyda så 
otroligt mycket så tyckte jag att det kändes viktigt att ge eleverna tydliga instruktioner på vad 
det var de skulle söka efter. På så sätt kunde jag lätt ha koll på hur långt de hade kommit 
under varje lektion och jag kunde försäkra mig om att de begränsade informationen och på så 
sätt lättare skulle kunna skapa sig en förståelse för vad hållbar utveckling kunde vara. 
Skolverket (2002) skriver om en rad komplexa lärandemiljöer i undervisningen om hållbar 
utveckling där sociala relationer har stor betydelse och där det känslomässiga klimatet och 
vad som är i fokus för elevens intresse anses som mycket viktigt. Därför är det viktigt att 
lärare som arbetar med undervisning om hållbar utveckling funderar över hur innehållet kan 
göras till föremål för kommunikation och reflektion. För mig var det viktigt att formulera en 
uppgift som gick ut på att eleverna själva skulle vara aktiva. Jag ville att de skulle söka 
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information, diskutera och värdera den och tillsammans i gruppen komma fram till bra 
lösningar på hur deras hållbara stad skulle utformas. 
 
En vision var att alla elever skulle bidra lika mycket med arbetet i gruppen så att det inte 
behöver vara någon som drar hela lasset medan en annan åker räkmacka. I Lpf 94 står det 
bland annat att eleverna i skolan ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. I projektet så fick 
eleverna möjlighet att arbeta efter detta mål. Vi kunde observera att elevernas ansvar varierade 
stort, framförallt under första aktionen. Under de senare lektionerna kunde vi konstatera att 
fler elever arbetade på och la ner mycket arbete på sina städer. Det finns både positiva och 
negativa saker med praktiskt lärande där eleverna själva ska ansvara för upplägget. En del 
elever har svårt med ett arbetssätt som är fritt och där ansvaret ligger på dem själva och inte 
på läraren. Det finns en risk att dessa elever blir passiva och inte får någonting gjort under 
lektionerna. Detta i kombination med att lärarens tid för varje elev blir knapp gör att resultatet 
kan bli dåligt. Det är viktigt att det inte blir på detta sätt och man måste försöka hitta ett sätt 
där man når alla elever. Jag försökte lösa det hela på så sätt att jag skiljde metod från innehåll, 
dvs. instruktionerna var tydliga och strukturerade och eleverna hade inga problem med att 
följa dem, medan innehållet var friare, dvs. vad de undersökte var fritt och deras resultat kom 
att variera på grund av deras olika tolkningar och intressen. 
 
I Lpf 94 står det att läraren ska organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Läraren 
ska också lägga upp arbetet så att eleverna upplever att kunskap är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt och att de successivt får fler och större självständiga 
uppgifter och ökat eget ansvar (Lpf, 94). Detta tolkar jag som att lärarna ska finna elevernas 

 var så 

vara kreativa. Oavsett elevernas olika nivåer så fick de stöd i sitt arbete och jag försökte 
hjälpa dem på den nivå de låg.  
 
Dysthe (2003) beskriver sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande och jag 
kunde med hjälp av mina observationer se samband mellan denna syn på lärande och på hur 
jag själv såg på lärande i klassrummet. Det sociokulturella perspektivet lägger största vikt vid 
att kunskap skapas genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 
processer. Därför betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte 
bara som ett positivt element i läromiljön. Tack vare att eleverna arbetade i grupp så 
samtalade och diskuterade de konstant med varandra. Jag och min LLU kunde konstatera att 
eleverna tillsammans hjälpte varandra att komma fram till lösningar. Vi observerade att det i 
många grupper fanns elever som satt på olika kunskaper och när de diskuterade och samtalade 
om staden och dess problem och lösningar så kunde eleverna tillsammans bidra med olika 
vinklar och perspektiv. Grupperna tog beslut om olika lösningar efter många diskussioner och 
överväganden. Om jag istället hade utformat uppgiften som en individuell uppgift så tror jag 
inte att eleverna hade kommit fram till de resultat som de nu gjorde med hjälp av varandras 
olika kunskaps- och synfält.  
 
Att elevers lärande och engagemang till stor del hänger på aktiviteterna i klassrummet kanske 
inte alltid ses som en självklarhet för lärare. Det är lätt att man skyller på eleverna att de är 
lata, oengagerade eller bara inte intresserade och väljer att inte titta på sin egen roll som 
lärare. Jag tror, precis som den sociokulturella teorin visar på, att det är mycket viktigt att 
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forma aktiviteter efter elevernas intresse och kunskapsnivå. Jag visste att eleverna hade en 
önskan att få jobba i grupp och utformade därför uppgiften på detta sätt. Syftet var att 
eleverna i och med projektet skulle få arbeta i ett socialt sammanhang där de i grupp fick 
utveckla varandra och sig själva med hjälp av varandra och av olika artefakter.  
 

I Lpf 94 står det att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 
samband och jag tror att detta samband kan förstås på ett bättre sätt när de praktiskt arbetar 
med något och tvingas lösa vissa problem. Städerna som eleverna planerade och byggde 
bestod av minst 50.000 invånare och för att de skulle förstå hur stor en sådan stad var så bad 
jag dem söka upp en verklig stad i denna storlek och se hur den såg ut. Tanken med detta var 
att jag ville att eleverna skulle få en förståelse för hur stora deras egna städer måste planeras 
och att de kan se ett samband mellan deras stad och en verklig stad. 
 
Vi kunde observera att när eleverna ritade sina städer så var de tvungna att tänka på 
lokaliseringen av diverse aktiviteter. Eleverna kunde koppla dessa till hur det såg ut i en stad 
som de kände till och på så sätt kunde de se kopplingen till en verklig stad. Ett exempel på 
detta var i en grupp som hade ritat sin stadsmodell efter The Burgess Model och gruppen hade 
endast ritat modellen men inte lokaliserat någonting. Så när de väl skulle göra det så var det 
många frågor de var tvungna att ställa sig själva och hitta svar på. Exempelvis var ska man 
placera ett reningsverk? Vattenverk? Vattenkraftverk? Sopstation? Skolor? Bostäder? Affärer? 
Parker? Var ska lokaltrafiken gå? Med hjälp av det praktiska arbetet som plakatet utgjorde så 
fick eleverna möjlighet att på riktigt tänka igenom vissa saker. Om man som lärare har 
lärarledda lektioner där man mestadels håller genomgångar utan elevaktiva aktiviteter så tror 
jag inte att eleverna kan ta till sig lika mycket av den information som passerar dem. De måste 
få känna på materialet, få levandegöra det för att det ska bli verkligt för dem och först då tror 
jag att de kan ta till sig av informationen och själva utvecklas.  
 
Att studera vilka artefakter som upplevdes som mest effektiva i elevernas arbete var ibland 
svårt för mig att observera då jag snabbt märkte att det fanns svårigheter med att vara 
deltagande observatör.  Gruppernas diskussioner och samtal avslutades så fort jag satte mig 
tillsammans med dem och de vände istället all uppmärksamhet till mig och ställde frågor till 
mig. Jag märkte på elevernas frågor att de ville att jag skulle bekräfta deras idéer. Därför 
beslutade jag att jag till de nästkommande lektionerna skulle spela in elevernas samtal och 
diskussioner i två olika grupper på min mobiltelefon. Tack vare det resultat som jag fick från 
inspelningarna kunde jag i större omfång ta del av deras samtal. Till en början märkte man att 
de hade svårt att prata fritt på grund av inspelningen, men efter några minuter verkade de ha 
glömt bort att min mobil låg där och jag fick höra hur samtalen utvecklades och hur samtliga 
bidrog med kunskaper och idéer till deras projekt. Min mobiltelefon blev en användbar 
artefakt i min datainsamling.  
 
Ett mål i Lpf 94 är att skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens 
och i sociokulturell teori ses språket som den absolut viktigaste artefakten. Genom 
observationerna och inspelningarna kunde jag och min LLU konstatera att det diskuterades 
och samtalades i olika grad beroende på grupp. I de flesta grupper var dock diskussionerna 
livliga och idéerna verkade flöda. I några grupper var det relativt tyst under den första 
lektionen, men även här kom de igång allteftersom. 
 
Eleverna använde sig av diverse artefakter då de arbetade med projektet. Alla var med i en 
arbetsgrupp som de själva konstruerade och de flesta använde sig av penna, papper, datorer, 
internet, böcker, tankekartor, färg, kommunikation mellan varandra och mig. Det kan vara 
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svårt att rangordna dem men vad jag och min LLU kunde observera och vad inspelningarna 
visade var att eleverna bidrog med olika typer av kunskap och idéer till gruppen och detta 
ledde fram till diskussioner och kunskap inom gruppen. I sociokulturell teori menar man att 
kunskapen är distribuerad och det är just detta man menar, alla elever sitter på olika kunskaper 
och olika tankar och bakgrund. När man möts i en grupp kan alla elever bidra med sin bild 
och sina kunskaper och tillsammans bildar gruppen större kunskap och fler dimensioner och 
vinklar. Det sker helt enkelt ett utbyte mellan individerna som tillsammans skapar större 
insikt.  
 
Tankekartor är en anteckningsteknik som är spridd över hela värden och är användbara för att 
på papper få strukturera upp sina egna och andras tankar. Tekniken kan exempelvis användas 
vid planering och problemlösning (Svantesson, 2003). Tankekartorna, som är väl kända 
pedagogiska artefakter, stimulerade inte bara elevernas tankeprocesser utan skapade också ett 
samspel i gruppen. Eleverna började direkt diskutera uppgiften och hur de ville skapa sina 
hållbara städer. Alla elever var engagerade i tankekartorna och pappret skickades mellan 
eleverna och tack vare tankekartorna kunde gruppdynamiken redan här formas och utvecklas.  
 
Elevernas datorer var användbara verktyg under hela arbetets gång där de med sina datorer 
kunde söka information som de behövde för att planera sina städer. Utan datorerna skulle 
eleverna inte kunna utveckla sina idéer och arbetet skulle försvåras stort. Många grupper 
använde datorerna under stora delar av projektet för att hitta information om diverse saker. På 
internet kunde de sedan läsa om sina idéer och kunde i gruppen diskutera om det var en 
hållbar eller ohållbar idé. Datorn som hjälpmedel betydde mycket för detta projekt och jag ser 
det som en mycket viktigt artefakt för elevernas lärande.  
 
Trots datorn som en viktig artefakt i arbetet så fanns det också en del negativa aspekter. En del 
elever hade svårt att i början ta tag i sitt arbete, utan valde att i stället spela spel eller vara inne 
på internetsidor facebook eller twitter. Datorn kunde för vissa elever i vissa situationer snarare 
stjälpa än vara en hjälpande artefakt. Att ständigt ha tillgång till internet med dess 
obegränsade värld kan helt förståeligt vara en lockelse som kan vara svår att motstå. Jag 
tyckte dock att det var förvånansvärt få elever som lekte med sina datorer under lektionerna. 
Men problematiken fanns och det var svårt att göra någonting åt det. Min roll var inte att 
agera polis utan jag ville se processen och i denna ingick även att se de negativa delarna.  

4.2.2  Vad tycker eleverna om projektet och hur upplever de att de lär sig om hållbar 

utveckling genom att planera och bygga en hållbar stad? 

 

Det var för mig viktigt att ta reda på hur eleverna upplevde projektet. Jag ville veta om deras 
inställningar och åsikter stämde överens med mina. Genom de utvärderingar som eleverna 
gjorde fick jag möjlighet att se hur de själva upplevde projektet. Eleverna fick utvärdera sin 
egen insats, min insats och sina utvecklade kunskaper. De fick också möjlighet att beskriva 
vad de tyckte var lärorikt och vad som inte var så bra (se bilaga 3 för utvärderingen). 
Sammanlagt fick jag ta del av 23 stycken utvärderingar som eleverna gjorde under sista 
lektionen för projektet.  
 
Den allmänna uppfattningen bland eleverna stämde väl överens med mina egna och min LLU. 
Att arbeta med undersökande arbetssätt som vi gjorde med projektet kunde vi observera och 
konstatera att elevernas intresse för geografiundervisningen ökade. Detta fick vi även 
bekräftat i och med elevernas utvärderingar. Eleverna arbetade engagerat med sina projekt och 
de redovisningar som de gjorde var väl genomtänkta och grupperna var mycket ambitiösa. 
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Både jag och min LLU kunde se att eleverna hade en positiv attityd till projektet och min 
LLU som tidigare sett sina elever som lata och oengagerade ändrade nu sin inställning till 
klassen. Eleverna tog för sig och var drivande i klassrummet och deras självförtroende ökade 
märkvärt under arbetets gång.  
 
Utvärderingarna visade att eleverna fått nya tankesätt på både geografi och på hållbar 
utveckling och även på sin egen livsstil. De kommenterade även att de nu fått större inblick i 
geografi och att de hade ändrat inställning från att tycka att geografi är ett tråkigt ämne till att 
bli roligt, bara man satsar på arbetssättet. Förhoppningsvis kände alla elever på detta sätt och 
kan ändra uppfattning från att geografi är ett statiskt ämne med stora mängder fakta och 
lärarstyrd undervisning till att vara ett intressant och roligt ämne.  
 
Elevernas utvärderade att de tyckte om att arbeta i grupper och att innehållet och arbetssättet 
var roligt och utvecklande. Projektet med sitt undersökande arbetssätt gav eleverna möjlighet 
att ta ansvar och själva kontrollera sina arbeten och detta är en stor vinst, att de själva får 
möjlighet att känna sig vuxna och får ta eget ansvar över uppgiften och sitt lärande. Elevens 
eget ansvar är också ett viktigt mål i Lpf 94, vilket gör att arbetssättet stämmer väl överens 
med läroplanen.   

 4.2.3 Vad har jag lärt mig av aktionsforskningen i avseende på val och genomförande av 

min undervisningsinsats?   

 
Under fyra veckors tid hade jag möjlighet att undersöka hur elever arbetade med ett projekt 
där de planerade och byggde en hållbar stad tillsammans. Jag kunde med hjälp av 
aktionsforskningen undersöka hur processen såg ut och hur eleverna utvecklade förståelse och 
kunskap om ämnet i fråga. Vad mina observationer och elevernas utvärderingar pekade på var 
att de tyckte om att arbeta på detta sätt, undersökande i grupp. Som lärare kan det vara svårt 
att släppa den kontroll som man i vanliga fall strävar efter i klassrummet. Ansvaret förskjuts 
från läraren till eleverna och vad jag tror är att relationen mellan läraren och eleverna blir mer 
jämställd. Detta eftersom eleven vet mest om sin egen undersökning och kan istället använda 
läraren som ett stöd. I undervisning där lektionerna är lärarstyrda och eleverna passiva så är 
det läraren som i princip sitter på all fakta och eleverna kan nog lätt känna att de hamnar i ett 
underläge i jämförelse med läraren. Elevens självförtroende ökar när de känner att de själva 
har ansvaret och kan arbeta på sina projekt och endast använda läraren som stöd.  
 
Jag hade inte tidigare arbetat på detta sätt och jag kunde märka en stor skillnad mellan att 
arbeta med lärarledda lektioner och lektioner som nu där eleverna hela tiden var aktiva. 
Relationen till eleverna utvecklades hela tiden och vad både jag och min LLU kunde se var att 
jag fick bra kontakt med eleverna och detta tror jag beror på arbetsmetoden. Som handledande 
lärare hade jag möjlighet att sätta mig ner hos varje grupp under både kortare och längre 
perioder och samtala med eleverna. Jag upplevde det som att jag kunde prata med alla elever 
och att relationen mellan dem och mig blev positiv. Vi kunde tillsammans skapa ett samspel, 
något som är mycket viktigt enligt det sociokulturella perspektivet, där båda parter bidrar, för 
att nå ett bra resultat. Att arbeta med 
mer engagerade och intresserade utan när eleverna väl har blivit vana vid att arbeta på detta 
sätt så får man som lärare en mindre hektisk arbetssituation.  
 
Något jag kunde se och något jag kommer ta med mig som lärare är det att undersökande 
arbetsmetoder kan få elevers självförtroende att stärkas. När jag introducerade uppgiften till 
eleverna och under första lektionen kunde jag uppleva att de verkade oroliga och verkade inte 
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tro att de kunde lösa uppgiften på egen hand. De ställde frågor till mig hela tiden och sökte 
ständigt bekräftelse hos mig för de idéer de hade. Under arbetets gång när de förstod att deras 
idéer var bra och kunde utvecklas än mer så kunde man se att självförtroendet stärktes och 
under nästkommande lektioner var de mer självgående och kunde först i gruppen diskutera 
idéer och sedan fråga mig eller tro på dem och använda sig av dem.  
 
Eftersom eleverna i denna klass inte var vana vid att arbeta i grupp under längre tid där de 
själva var tvungna att ta ansvar över uppgiften så tror jag att det var viktigt att jag utformade 
uppgiften till projektet som jag gjorde. Eleverna behövde träna sig på att arbeta på detta sätt 
och med tanke på att det var första gången under denna geografikurs så tror jag att 
instruktionerna kunde hjälpa eleverna att känna sig tryggare och de hade alltid dem att luta sig 
tillbaka på. Jag tror också att en tydlig struktur för eleverna får dem att känna sig mindre 
stressade och att vissa praktiska detaljer kan vara betydelsefulla. Exempelvis att man innan de 
startade arbetet visste var de kunde hitta information och visste vilka verktyg de kunde 
använda sig av.  
 
Frågan man bör ställa sig är om alla elever tycker om att arbeta på detta sätt och svaret skulle 
förmodligen bli nej. Jag tror det kan vara svårt att hitta arbetsmetoder som passar alla och 
eftersom denna metod går ut på att eleverna tar mycket ansvar och hela tiden själva är aktiva 
så finns det elever som man inte får med sig. Det viktigaste tror jag kan vara att man varierar 
sina metoder för att få med så många som möjligt.  

4.3 Tillämpningar för läraryrket 

 
Det finns många fördelar med att använda sig av aktionsforskning och det är vanligt att man 
använder sig av den i skolsammanhang där man vill undersöka den egna praktiken. Lärare 
eller arbetslag kan ha problem med olika saker och vill se hur man kan förbättra någonting i 
klassrummet. Då kan aktionsforskningen hjälpa lärarna att få kunskaper om sin praktik och 
undersöka hur man kan förändra den för att nå andra resultat. Resultaten av undersökningarna 
blir på så sätt direkt tillämpbara i den egna verksamheten. Resultaten från min undersökning 
påverkar mig som lärare och jag har lärt mig otroligt mycket av att observera och reflektera 
över det som sker i klassrummet. Ibland kan man få bättre insikt i sin egen praktik och i de 
processer och händelser som sker i klassrummet genom att observera och reflektera över dem 
i jämförelse med att vara ensam lärare i klassrummet och endast göra sitt jobb. Min LLU har 
också fått insikter och kunskaper om hur hennes elever, som hon ansåg som lata och som hon 
trodde skulle ha svårt att sätta igång med arbetet, tvärtemot arbetade på bra och engagerade 

framtiden med sina elever och tyckte att detta projekt var så lyckat så hon kommer även 
använda sig av  
 
Vad som kan vara svårt att säga är om resultatet jag fått fram också skulle komma fram på 
andra skolor och i andra sammanhang. Det kan vara svårt att generalisera hur någonting är 
med mina resultat. Resultaten från undersökningen beror snarare på den kontext jag hade att 
utgå ifrån men förmodligen hade resultaten blivit desamma om jag gjort samma undersökning 
i ett likadant sammanhang.  
 
Vad som presenterats i denna uppsats är resultat av en undersökning som gjorts under fyra 
veckors tid.  Min studie visade hur det såg ut i en klass och det finns mycket som man skulle 
kunna utveckla och fördjupa än mer. Det hade varit intressant att involvera lärare i exempelvis 
ett arbetslag för att med hjälp av aktionsforskning undersöka hur man kan arbeta med hållbar 
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utveckling, både som ett moment, men också som en integrerad del av undervisningen.   
 
4.4 Sammanfattning 

 

Projektet 
konstatera att elevernas intresse och engagemang ökade i stort i och med projektet. 
Observationer och elevernas egna utvärderingar visade att de gick in i projektet med stort 
intresse och alla elever blev klara med sina hållbara städer och redovisade dem både muntligt 
och skriftligt. Sammanfattningsvis kan jag säga att projektet blev mycket lyckat. Eleverna 
upplevde att de fick större förståelse för hållbar utveckling i och med arbetet med projektet. 
Många elever blev positivt överraskade över att man kan arbeta med roliga saker i geografi. 
Undersökningen i sig var relativt liten och det finns mycket man kan forska vidare på och 
undersöka. För mig som framtida lärare gav undersökningen mig mycket och jag kommer 

där eleverna är aktiva och själva får ta ansvar över sina studier och resultat.  
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Bilaga 1 
Mall för observation 

 
Vilka artefakter använder de?  
* Språk/kommunikation: 
* Papper och penna: 
* Datorn: 
* Internet: 
* Böcker: 
* Uppslagsverk: 
* Bilder:  
* Färger:  
* Annat:  
 
Vilka artefakter upplevs som mest effektiva? 
 
 
Analyserar och diskuterar de i gruppen? 
Exempel: 
 
 
Ställer de frågor till Kristina? Vilken typ av frågor? 
 
 
 
Hur sker interaktionen mellan Kristina och eleverna? 
 
 
 
Hur utvecklar de själva uppgiften? Hur kreativa är de?  
 
 
 
Bidrar alla i gruppen för att klara uppgiften och skapa en förståelse? 
Exempel: 
 
 
Jämför och värderar eleverna olika alternativ för resursanvändning och resurshushållning? 
Exempel: 
 
 
 
Ser eleverna samband mellan sin lilla miljöstad och städer som finns i verkligheten?  
Exempel: 
 
 
 
 
På vilket sätt verkar eleverna förstå innebörden av ändliga respektive förnybara naturresurser 
och kretslopp?
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 Bilaga 2 
BYGG EN HÅLLBAR STAD! 

 
Vi kommer under sex veckor arbeta med momentet hållbar utveckling och under tre av dessa 
veckor kommer ni i grupp att få arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling av stadsmiljön. 
 
Om man läser geografi på universitetet kan man inrikta sig mot stadsplanering och sedan 
arbeta som stadsplanerare eller samhällsplanerare. Vi kommer nu under dessa veckor testa på 
detta i miniskala.  
 
Ni ska skriva ca 1 A4 där ni har med gruppens namn, syfte och en beskrivning av staden. Ni 
ska också diskutera och analysera hur ni tänkt och hur ni kommit fram till de resultat som ni 
nått. Ni ska även rita staden antingen på papper eller på era datorer. Projektet ska redovisas 
både muntligt och skriftligt under onsdagslektionen den 19 maj. Redovisningarna ska ske i era 
grupper och kommer ligga på cirka 10 min per grupp.  
 
Följande komponenter ska vara med i er hållbara stad;  
 

 Transporter  Bakgrund; fordon drivna av disel och bensin. Vision; ex vätgasbilar, 
bättre kollektivtrafik. 

 
 Vatten och avlopp  Bakgrund; det kommunala vattnet renas mekaniskt, kemiskt och 

biologiskt. Vision; från kemisk rening till bara biologisk rening med hjälp av 
exempelvis rotväxter. Alla toaletter utbytta mot mulltoa. 

 
 Bostäder  Bakgrund; resurskrävande bostäder. Vision; exempelvis pellets på vintern 

och solfångare på sommaren. Alla har isolerande rutor. 
 

 Energiförsör jningen  Bakgrund; kolkraft och kärnkraft. Vision; exempelvis 
vattenkraft, solkraft och vindkraft. 

 
 Sopor och avfall  Bakgrund; sophanteringen kräver omfattande transporter.  

Vision; minskade transporter med hjälp av kompost på gården, och egen sopförbränning 
hemma. Ökad sopsortering.  
 

 Industrier  Bakgrund; industrier med stora utsläpp.  
Vision; utöka  exempelvis fjärrvärmen, utveckla utsläppsfilter. 
 

 Matförsör jning  Bakgrund; långa transporter av kött, mejeri- och jordbruks- 
produkter. Vision; Närproducerat.  
 

 Skolor, sjukhus och affärer  var ska dessa lokaliseras? 
 
Tänk på att när ni ritar och planerar upp staden så är det viktigt att tänka på lokaliseringen av 
exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer.  
              Lycka till!  
           / Kristina 
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Bilaga 3 
 

 
1. a) Vad tyck  

(1= Mycket dåligt, 5= Mycket bra) 
 
1   2   3   4   5 
Kommentera:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
1. b) Var det något som var extra bra/roligt eller extra dåligt/tråkigt? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  
 

2.  Vad tycker du om upplägget? (2 lektioners introduktion, 4 lektioners arbete med 

staden) 

(1= Mycket dåligt, 5= Mycket bra) 
 

1   2   3   4   5 
Kommentera:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Hur bedömer du din egen insats i arbetet? 

(1= Mycket dålig, 5= Mycket bra) 
 

1   2   3   4   5 
Kommentera:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. Hur bedömer du projektledarens (K ristinas) insats i arbetet?  

(1= Mycket dålig, 5= Mycket bra) 
 
1   2   3   4   5 
Kommentera:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Bidrog alla i gruppen till att klara uppgiften? 

(1= Mycket dåligt, 5= Mycket bra) 
 
1   2   3   4   5 
Kommentera:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6.  Beskriv samarbetet i din grupp. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

7. Har du lärt dig om hållbar utveckling genom att arbeta med projektet hållbar stad?  

(1= Mycket lite, 5= Väldigt mycket) 
 
1   2   3   4   5 
Kommentera:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Hur tycker du att projektet kan förbättras till en annan gång? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Checklista 

Checklista på vad varje grupp behandlar i sina redovisningar. Kryssa för vad de tar upp och skriv 
några rader om varje punkt. Efter varje redovisning kan du se vilka punkter de inte tagit upp och du 
kan också se hur väl de tänkt igenom varje sak. Vilket betyg skulle du sätta på varje redovisning? Hur 
är helheten?  
 
Grupp 1 Namn:_____________________________________________________________ 
 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:____________________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________ 
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
Skolor, sjukhus och 

affärer :_______________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupp 2 Namn:_____________________________________________________________ 
 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:____________________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_____________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
Skolor, sjukhus och 

affärer :_______________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Grupp 3 Namn:_____________________________________________________________ 
 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:____________________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_____________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
Skolor, sjukhus och 

affärer :___________________________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Grupp 4 Namn:_____________________________________________________________ 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:____________________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________ 
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_____________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
Skolor, sjukhus och 

affärer :_______________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupp 5 Namn:_____________________________________________________________ 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:____________________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_____________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
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Skolor, sjukhus och 

affärer :_______________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupp 6 Namn:_____________________________________________________________ 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:_______________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
Skolor, sjukhus och 

affärer :_______________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupp 7 Namn:_____________________________________________________________ 
Är följande komponenter med i staden: 
Transporter :_______________________________________________________________________ 
Vatten och 

avlopp:____________________________________________________________________________ 
Bostäder :__________________________________________________________________________
Energiförsör jningen:________________________________________________________________ 
Sopor och 

avfall:_____________________________________________________________________________ 
Industrier :_________________________________________________________________________ 
Matförsör jning:____________________________________________________________________ 
Skolor, sjukhus och 

affärer :_______________________________________________________________ 
Har gruppen valt att lokalisera exempelvis industrier, skolor, sjukhus, bostadsområden och affärer på 
smarta 
ställen?____________________________________________________________________________
_____ 
 
Betyg:__________________  Motivation:______________________________________________ 
 


