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Abstract

This thesis focuses on complex understanding of sustainable development: what it 
is, how it can be understood by student teachers, and what affects the complexity 
that is discernible among pupils taught by student teachers. Three different 
substudies based on one another, give answers to the research questions. 

In a survey study, 195 students were given the task of answering on a question-
naire the question: What is to be sustained? A quantitative content analysis resulted 
in eight different thematic areas covering the student teachers’ associations. These 
areas were nature, natural resources, environmental problems, society, future generations, 
actions, ethics and economy.

In an interview study the students were interviewed about sustainable develop-
ment. A phenomenographic analysis method was used to describe differences in 
the student teachers’ attitudes. The analysis led to the conclusion that there were 
two qualitatively different attitudes to sustainable development among the eight 
student teachers whose interview answers were analysed: A, as an action-oriented 
normative attitude and B, as a content-oriented normative attitude.

In a video documentation study, five student teachers were given the task of 
teaching about a complex issue relevant to sustainable development, namely the 
world’s water supply. The aim was to describe their understanding, how it mani-
fested itself in a teaching situation, and what affected the complexity that was pos-
sible for the pupils taught to discern. With the aid of intentional analysis it was 
possible to describe connections among the complexity of the staged learning ob-
ject, how they conceived of the whole of the water supply problems and their pro-
ject of becoming good teachers. The result shows that the four students that ex-
pressed a segregative holistic conception staged a linearly constructed learning object. The
student that expressed an integrative holistic view realized an integrated learning object. 

In the discussion implications of the result are discussed in terms of conse-
quences for teaching and learning in schools. What all this boils down to is thus 
that an approach full of nuances is advocated. 





Förord

Om någon för 23 år sedan hade sagt till mig att jag skulle skriva en doktorsavhand-
ling skulle jag ha betraktat det som fullständigt otänkbart. Jag hade då, våren 1984 
beslutat mig för att hoppa av mina geologistudier vid Stockholms universitet. Stor-
stadspulsen och den akademiska kulturen snarare avskräckte än gav mersmak. De 
teoretiska kunskaper jag försökte ta till mig kändes abstrakta och verklighetsfräm-
mande och jag insåg att en akademisk karriär definitivt inte var något för mig. Mitt 
liv skulle istället få ett meningsfullt innehåll. Jag bestämde mig för att förverkliga en 
barndomsdröm och utbildade mig till trädgårdsmästare. Jag arrenderade en handels-
trädgård, arbetade nästan dygnet runt, hade fantastiskt roligt men dessvärre knappt 
någon inkomst. Efter några år gav jag upp och fick istället anställning hos en av 
mina konkurrenter. Stortrivdes där, fick bättre lön och till och med möjlighet till 
fortbildning vintertid då det var lugnt i trädgårdsbranschen.  Jag började läsa di-
stanskurser i växtfysiologi och botanik från Umeå universitet, allt i syfte att bli en 
duktigare trädgårdsmästare. Denna gång blev universitetsstudierna roliga och intres-
santa. Kanske för att jag nu hade ett sammanhang att relatera kunskaperna till. Jag 
fortsatte under många år att studera på sidan om mitt arbete.

1994 fick jag veta att lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitetet behövde 
hjälp med att anlägga en skolträdgård. Jag lyckades få en projektanställning för att 
hjälpa till med det arbetet och blev sedan kvar på universitetet. Först som assistent 
på No-avdelningen och senare, efter att jag hade läst in lärarbehörighet, anställd 
som adjunkt i biologi. När jag hösten 2002 fick möjlighet att söka in till ”Arena 
lärandes” nystartade forskarskola skrev jag i ansökan att jag ville beforska kontex-
tens betydelse för lärande. Jag blev antagen och som framgår av avhandlingen kom 
forskningsfrågorna att bli omformulerade. 

Under den tidsperiod som ovan beskrivits har jag även fått en stor familj. Jag är 
far till fyra underbara barn och har en fantastisk hustru. Vi bor på landet, har åtta får 
som snart skall lamma, 10 bisamhällen, fyra hönor, en tupp, tre vallhundar och en 
katt. Jag inser att det förmodligen är få förunnat att få förverkliga så många dröm-
mar och projekt som jag har fått göra. Att det överhuvudtaget varit möjligt beror 
till stor del på att jag är omgiven av fantastiska, goda och hjälpsamma människor. 
Det är många jag skulle kunna tacka i detta förord men jag begränsar mig till några 
av er som betytt extra mycket för att denna avhandling har kunnat skrivas. 

Först vill jag tacka min familj som stöttat, stått ut med, och hjälpt mig under 
denna tid. Tack för att ni är dom ni är och finns i mitt liv. Jag ser fram emot att få 
mer tid för att umgås med er! 



Tack till de prefekter och chefer på universitetet som anställt mig, trott på mig 
och gett mig denna oerhörda förmån som en forskarutbildning trots allt innebär. 

Tack alla ni duktiga lärarstudenter som har gjort detta forskningsprojekt möjligt. 
Tack för allt jag har fått lära mig genom er. 

Tack Britta Carlsson för att du delade med dig av dina kunskaper om såväl lä-
rarprofession som forskning. Jag fick lära mig mycket av dig.  

Tack Mikael Alexandersson för att du tog dig an mig och för att du har hjälpt 
mig ända fram till disputation. Du besitter den sköna konsten att få människor i din 
närhet att växa. Du gav mig självförtroende och lyckades få mig som inte upplever 
mig som särskilt akademisk att skriva en doktorsavhandling.

Tack Åke Ingerman som ägnat många timmar till att läsa mina texter, reda ut 
mina funderingar och ge mig konstruktiv kritik. Även om du inte har haft någon 
formell handledarfunktion har jag nog betraktat dig som en biträdande handledare  
Stort tack till Per, Harrieth, Margaretha, Cecilia, Gustaf, Inger, Johan, Ellen, Per S, 
Helena, Ian, Magnus, Eva, Mikael, Barbro och alla ni andra i forskarnätverket ”un-
dervisning för hållbar utvecklig”. Det har varit en förmån att få lära känna er och 
jag har lärt mig mycket då vi gemensamt diskuterat varandras forskningsprojekt.

Tack Mats Danielsson, Anders Söderlund och Anna Vikström som mot slutet av 
detta avhandlingsarbete stöttat mig och bidragit med värdefulla synpunkter på av-
handlingstexten.  

Tack Benny Fjällström, datacentralen och Cecilia Falk, biblioteket, ni bägge är 
nyckelpersoner som varit oumbärliga för mig. 

Tack svärmor Barbro för att jag har fått vara i den fantastiska stugan uppe i Sten-
backen vid Torneträsk och författa denna avhandling. Bättre miljö för reflektion 
och eftertanke går inte att finna (Torneträskområdet är för övrigt ett av Sveriges två 
biosfärsområden, enligt UNESCO:s klassificering, det andra är vattenriket i Kristi-
anstad). 

Tack Ingalill för all din hjälp och för att du är någon att prata väsentligheter 
med.

Tack syster Lena och systerson Sven för ovärderlig hjälp med figurer, bilder, 
omslag och mycket annat. 

Tack mamma Ulla för att du tyckte det var viktigt att hjälpa mig fånga mygglar-
ver, vårda skadade fågelungar och för att jag fick ha höns i källaren då jag var liten. 

Tack min hustru Mari för att du förutom att ha hjälpt mig med formateringar 
även tagit ett stort ansvar för barn, djur, hushåll, och mycket mer under den tid då 
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med mig! 

Trots att det blev en lång lista på personer som blev avtackade har jag säkert 
glömt någon, tack du med! 

Mars 2007 Gunnar Jonsson



Till Lisa, Maria, Fredrik och Ylva





Innehållsförteckning

Kapitel 1 

Inledning och bakgrund 13

Den historiska och politiska bakgrunden 14

Innehållsdidaktiska aspekter på undervisning för hållbar utveckling 15

Lärandeobjektet i policydokument och miljödidaktisk forskning 17
Översikt av det miljödidaktiska forskningsfältet 21

Avhandlingens utgångspunkter 22

Syften och frågeställningar 23

Tillvägagångssätt 25

Avhandlingens disposition 26

Kapitel 2 

Teoretiska perspektiv 29

Komplementerande teorier 30

Teoriernas användning i detta forskningsprojekt 31

Det fenomenografiska perspektivet 32
Fenomenografins uppfattningsbegrepp 33
Fenomenografins fenomen 34
Fenomenografi, lärande och variationsteori 35
Den fenomenografiska forskningsmetoden 36

Det intentionella perspektivet 37
Handlingar som studieobjekt 37
Intentionell analys 38
Det intentionella perspektivets föreställningsbegrepp 39
Det intentionella perspektivets kontextbegrepp 39
Lärande i ett intentionellt perspektiv 40
Det intentionella perspektivets forskningsmetod 41

Skillnader och likheter perspektiven emellan 42
Grundläggande ontologiska utgångspunkter 42
Skillnader i synen på kunskapsbildning 43
Skillnader i forskningsfokus 45
Skillnader i beskrivningsnivå 46



Centrala begrepp 47
Förståelse och förhållningssätt 47
Handlingar 48
Kontext 50
Intentioner och projekt 50
Lärandeobjekt 51

Kapitel 3, delstudie I 

Lärarstudenters associationer till hållbar utveckling – en enkätstudie 53

Syfte 53

Tillvägagångssätt 54
Studiens förutsättningar 54
Min egen roll 55
Urval av informanter 55
Enkätens utformning och studiens genomförande 56

Innehållanalys av enkätsvaren 56

Resultat 57
Frekvenser av olika beskrivningsområden 62
Genusskillnader i sättet att associera 63
Antalet angivna beskrivningsområden 64
Beskrivningsområdena sammanförda till domäner 65
Sambanden mellan de två domänerna 65

Sammanfattning, slutsatser och kort diskussion 66
Implikationer för delstudie II 67

Kapitel 4, delstudie II 

Lärarstudenters förståelse av hållbar 69

utveckling – en intervjustudie 69

Syften 70

Tillvägagångssätt 70
Urval av intervjupersoner 71
Genomförande av intervjuerna 72
Bearbetning av datamaterialet 73

Analys av intervjustudien 74

Huvudanalysen 74
Bortfall 76

Resultat av intervjustudien 76
Aspekter av hållbar utveckling 77
Kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till hållbar utveckling 78
Förhållningssätten betraktade ur ett intentionellt perspektiv 85



Komplexiteten i förståelsen 89

Sammanfattning och kort diskussion 91

Kapitel 5, delstudie III 

Lärarstudenternas undervisning – en videodokumentationsstudie 93

Syfte 94

Tillvägagångssätt 94
Stimulated Recall 95
Urval av lärarstudenter 96
Information till lärarstudenterna 101
Datainsamling 102
Bearbetning av datamaterialet 105

Analys 106
Analys på en individuell nivå 106
Analys på en kollektiv nivå 108

Resultat av videodokumentationsstudien 109
Resultatredovisning på en individuell nivå 109
Niklas undervisning 111
Eriks undervisning 118
Björns undervisning 126
Fridas undervisning 133
Pias undervisning 140

Resultat av analysen på en kollektiv nivå 150
Komplexiteten i de iscensatta lärandeobjekten 150
Skillnader mellan förståelse och iscensatt lärandeobjekt 156
Kort diskussion 162

Kapitel 6 

Sammanfattning och diskussion 165

Studiens trovärdighet och relevans 170
Etiska hänsyn 172

Resultatdiskussion 174
Resultaten ur delstudie II, intervjustudien 174
Resultaten ur delstudie III, videodokumentationsstudien 176

Slutord 178

Summary 181

Referenser 201

Bilagor





Inledning och bakgrund 

13

Kapitel 1

Inledning och bakgrund 

Hållbar utveckling är ett begrepp som ligger i tiden1. I den politiska debatten och i 
media efterfrågas allt oftare hållbara konsumtionsmönster, hållbar ekonomi eller 
ekologisk hållbarhet. Oftast görs det i samband med att hot mot mänsklighetens 
framtid såsom sinande resurser eller global uppvärmning diskuteras och rapporteras. 
Det konstateras att mänskligheten står inför stora utmaningar för att komma till 
rätta med problemen. Frågorna är komplexa och fordrar komplexa lösningar. Un-
dervisning anses ofta vara en av de viktigaste åtgärderna i samhällets strävan efter en 
långsiktig hållbar utveckling. 

Denna avhandling handlar om förståelse och undervisning för hållbar utveck-
ling. Särskilt fokuseras komplex förståelse för hållbar utveckling, vad det är och hur 
det kommer till uttryck bland lärarstudenter. I tre olika men med varandra för-
bundna delstudier beskrivs förståelsen utifrån deras associationer på en enkät, för-
hållningssätt i intervjuer samt hur deras förståelse omsätts i undervisning.  

1 Enligt Libris etablerades hållbar utveckling som godkänt ämnesord 1991 av Kungliga biblioteket. 
Att begreppet ökat i användning sedan dess kan konstateras. En sökning i Libris efter hur ofta ordet 
fanns med i titel eller ämnesord gav 31 träffar för år 1995, 41 träffar för år 2000 och 107 träffar för 
år 2005 (www.websok.libris.se). En sökning daterad 070315 på söktjänsten Google med söksträng-
en +hållbar utveckling + 1990 gav 210.000 träffar, med årtalet 1995 erhölls 219.000, år 2000 gav 
483.000 träffar, 2005 gav 762.000 träffar och slutligen, 2006 gav 1.090.000 träffar (www.google.se). 

http://www.websok.libris.se
http://www.google.se
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Den historiska och politiska bakgrunden 

Skolans miljöundervisning har förändrats. Under 1960-talet började miljöfrågor 
uppmärksammas i svensk skolundervisning2 (Hansson, 1993; Wickenberg, 1999; 
Björneloo, 2007). Fokus har dock sedan dess skiftat från att ha riktats mot den ska-
da som åsamkas den fysiska naturmiljön, till att nu även riktas mot samhälleliga 
aspekter såsom människors livskvalitet, kultur, och ekonomi. Denna förändring 
eller fokusförskjutning i undervisningen beskrivs ibland som att undervisningen har 
gått från det som förr kallades miljöundervisning (på engelska environmental educa-
tion, EE) till det som nu benämnes utbildning för hållbar utveckling (education for 
sustainable development, ESD) (Hansson, 2000; Nikel, 2005; Wickenberg, 1999; 
Öhman, 2006). Bakgrunden till denna utvidgning av miljötematikens omfattning 
och innebörd går delvis att finna i de överenskommelser som har träffats vid några 
av de större miljökonferenser som har hållits i FN:s regi. Vid ”Stockholmskonfe-
rensen”, den första stora internationella miljökonferensen som hölls i Stockholm 
1972, slogs fast att miljöproblemen är globala och att begreppen miljö och utveck-
ling hör samman.

Drygt tio år senare, 1983 beslutade FN:s generalförsamling att sätta upp en sär-
skild kommission, The World Commission on Environment and Development 
(WCED, 1987), med uppdrag att utreda vilka åtgärder som föranleddes av den 
snabbt växande miljökrisen. Kommissionen lämnade efter sig rapporten ”our 
common future” ofta kallad “Brundtlandrapporten”. I denna rapport får begreppet 
hållbar utveckling3 sitt stora genombrott och har sedan dess kommit att bli ett cent-
ralt begrepp i samhällets strävan mot social rättvisa och miljömässig uthållighet.  

Hållbar utveckling definieras i Brundtlandrapporten såsom: “development 
which meets the needs of the present, without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” (WCED 1987 s.43). I samtliga av de efter-
följande FN-stödda konferenser som har behandlat problematiken, exempelvis Rio 
de Janeiro, 1992, Thessaloniki, 1997 och Johannesburg, 2002 har utbildning lyfts 
fram som en av de viktigaste och mest betydelsefulla åtgärderna i samhällets föränd-
ringsarbete mot en långsiktigt hållbar utveckling. Det slås fast att det behövs en 
omfattande utbildningsinsats för att höja kunskapsnivån hos världens människor. De 
formella utbildningssystemen såsom exempelvis grundskolor, gymnasieskolor och 
universitet tillskrivs stor betydelse i detta bildningsprojekt. För att ytterligare mani-

2 I 1962 års läroplan används inte termen miljö eller miljöundervisning. Däremot används fraser som 
”människans ansvar för naturen”. I 1969 års läroplan Lgr 69 införs termen miljö och används i 
kombinationer som miljökunskap, miljövård och miljövårdsfrågor (Wickenberg, 1999). 
3 Begreppet presenterades för första gången år 1980 i World Conservation Strategy (IUCN 1981). 
Genombrottet kom sju år senare i Brundtlandrapporten. 
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festera vikten av utbildning har FN:s generalförsamling utsett perioden 2005-2014 
till United Nations Decade of Education for Sustainable Development (UNESCO 
2004).

Vid toppmötet i Johannesburg år 2002 inbjöd Sveriges dåvarande statsminister 
Göran Persson till ett internationellt rådslag i frågan. Rådslaget; Learning to change 
our world hölls i Göteborg 4-7 maj 2004. I det inledningsanförande Göran Persson 
höll, utlovades att utbildning för hållbar utveckling skulle bli obligatorisk i all 
svensk utbildning. Ett halvt år senare, den 24:e november 2004, presenterade en av 
regeringen år 2003, tillsatt kommitté sitt betänkande Att lära för hållbar utveckling. 
I betänkandet finns förslag till författningsändringar i såväl Skollagen (1985:1100) 
som Högskolelagen (1992:1434) vilka syftar till att skärpa kravet på att utbildning 
för hållbar utveckling skall bli ett obligatorium i all svensk utbildning. I de propåer, 
styrdokument och policydokument som berör undervisning och som föreskriver 
hur och vad ansvariga lärare skall undervisa, är det lättare att finna direktiv som 
appellerar till metodfrågor än till vilket innehåll undervisningen skall ha. I ovan-
nämnda betänkande sägs exempelvis: 

Val av innehåll i utbildningar ur perspektivet hållbar utveckling har inte studerats 
på nationell nivå i någon större utsträckning. Det innebär att underlaget för att 
beskriva arbetsformer och resultat är starkare än underlaget för att beskriva inne-
hållet i utbildningarna (SOU, 2004:104, s 13). 

Att innehållet i undervisning för hållbar utveckling inte är tydligt beskrivet kan 
vara problematiskt för lärare som skall förverkliga styrdokumentens och de politiska 
aktörernas intentioner. 

Innehållsdidaktiska aspekter på undervisning för
hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling kan vara problematiskt och svårhanterligt i en under-
visningssituation. Ett sådant problem är av innehållsdidaktisk karaktär, att det är 
svårt för lärarna att veta vad de skall undervisa om, det vill säga vad själva kunskaps-
innehållet är (Axelsson, 1997; Hansson, 2000; 2004, Björneloo, 2007). Svenska 
Ekodemiker, en paraplyorganisation för 42 studentorganisationer på universitet och 
högskolor i Sverige, arbetar för att implementera hållbar utveckling i högre utbild-
ning. De konstaterar i en rapport (Svenska Ekodemiker, 2006) om rundabordssam-
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tal de hållit med utbildningsansvariga, att många anser det problematiskt att imple-
mentera hållbar utveckling i undervisningen eftersom begreppet är omoget och 
saknar definition. Att kunskapsinnehållet i detta fall är otydligt formulerat kan ha 
olika orsaker. En kan vara att begreppet i sig självt inte är tydligt definierat (Daly, 
1990; Dobsson, 1996; Leal Filho, 2000; Stables & Scott, 2002; Björnelo, 2004; 
Hopwood et al, 2005). Det är svårt att säga vad innebörden egentligen är. Den 
betydelse begreppet ges beror då till stor del på vem som är uttolkaren. Exempelvis 
har världsbankens ekonomer sannolikt en annan uppfattning än vad medlemmar i 
Greenpeace har. Dobson (1996) har funnit mer än 300 olika definitioner och tolk-
ningar om begreppets innebörd. Samtidigt som det kan vara ett problem att det 
inte råder någon enighet om begreppets innebörd kan detta förhållande vara en av 
förklaringarna till att begreppet fått så pass stort genomslag. Begreppet fungerar bra 
i politisk retorik. ”The looseness of the concept and its theoretical underpinnings 
have enabled the use of the phrases ´sustainable development` and ´sustainability` 
to become de rigueur for politicans…” (Hopwood, 2005. s. 40). Men att begrep-
pets innebörd är otydligt kan samtidigt bli ett problem och leda till att begreppet 
kommer att sakna betydelse (ibid). 

Att begreppet är relativt nytt kan också vara en förklaring till dess otydlighet. 
Något samhälleligt konstituerande av dess mening har inte hunnit ske. Den me-
ning, innebörd och betydelse vi lägger i olika begrepp är resultat av en samhällelig 
förhandling av vilken mening det skall få. Detta mellanmänskliga skapande av be-
grepps innebörd är en ständigt pågående process (Alvesson & Kärreman, 2004) 
Konstituerandet av vad som är innehållet i matematik har pågått i drygt 2000 år 
och även om det ständigt sker en förändring, råder dock en viss enighet om vad 
matematik är. Även för många andra begrepp såsom exempelvis fotosyntes, växters 
livscykel eller demokratiska styrelseformer finns det någon slags vedertagen konsen-
sus om vad som är relevant kunskap. Gentemot hållbar utveckling, finns ingen så-
dan konsensus. Ingen vet var hållbar utveckling börjar eller slutar. Begreppet har 
varit känt i drygt tjugo år och meningsskapandet om dess innebörd har nyligen 
påbörjats. En förhoppning med detta forskningsprojekt är att kunna ge ett bidrag 
till denna debatt om vad lärandeobjektet för hållbar utveckling kan innebära. 
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Lärandeobjektet i policydokument och miljödidaktisk 
forskning

I enlighet med den utvidgade miljötematiken som beskrivits är det för undervis-
ningssammanhang vanligt att utvidgningen beskrivs i termer av att skolan skall ge 
ämnesövergripande perspektiv för att skapa helhetsförståelse. Ofta sägs det att un-
dervisning för hållbar utveckling handlar om att integrera ekologiska, ekonomiska 
och sociala perspektiv (SOU 2004:104; Baltic 21 E; Skolverket, 2002). Det poäng-
teras även att undervisningen skall leda till att eleverna utvecklar handlingskompe-
tens, att de kan lösa problem och agera självständigt och ansvarsfullt. Baltic 21 E, 
en handlingsplan för utbildning om hållbar utveckling i Östersjöregionen kan anses 
vara en av de viktigaste policydokumenten för implementerande av hållbar utveck-
ling i utbildningssystemen. I texten som omfattar 24 sidor, nämns ekologiska, so-
ciala och ekonomiska perspektiv vid 17 tillfällen medan handlingskompetens nämns 
vid 11 tillfällen. Strävan efter ämnesintegrering, holism och utvecklande av kom-
plexa synsätt genomsyrar hela texten. Understrykningarna i nedanstående citat är 
mina och är gjorda för att åskådliggöra de ord som anknyter till holism och kom-
plexitet.

Den traditionellt, i miljösammanhang, viktiga naturvetenskapliga undervisningen, 
behöver balanseras med studier av samhällsvetenskap och humaniora. Lärandet 
om samspelet mellan ekologiska processer skall då knytas samman med diskussion 
om marknadskrafter, kulturella värderingar, rättvist beslutsfattande, statens ageran-
de och miljöpåverkan av mänskliga aktiviteter på ett holistiskt sätt som visar på ett 
komplext beroendeförhållande. (Baltic 21 E, 2002 s. 5) 

Under 1980-talet fanns en debatt om att samhället i stort har gått mot en fragmen-
tisering av kunskap. Många menade att detta var problematiskt (Hägerstrand, 1978; 
Lindholm, 1981; 1985; von Wright, 1986; Boohm, & Peat, 1987; Ingelstam 1988). 
Liknande tankegångar går att känna igen i dagens efterfrågan av helhetsförståelse. I 
den miljödidaktiska debatten framförs ofta att de problem som mänskligheten nu 
står inför beror på de tankemönster som har dominerat i det moderna samhället 
(Huckle & Sterling, 1996; Sterling, 2003; Sandell et al 2003).
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Det konstateras att det finns behov av nya och mer holistiska4 tankesätt när vi nu 
har tagit steget in i det postmoderna samhället. Utöver integrerande av ekologiska, 
ekonomiska och sociala perspektiv föreslås att undervisningen skall bli mer demo-
kratisk, elevcentrerad och lösningsinriktad. Erkända och ofta citerade debattörer 
såsom Huckle & Sterling (1996) menar att världsbilden behöver förändras från att 
vara mekanistisk till att bli systemisk. Att förstå komplexitet är viktigt eftersom 
världen är komplex och inte längre enbart kan behandlas i fragmenterade delar. 
Scott & Guogh (2003) argumenterar för att en kontrollerbar och förutsägbar värld 
har blivit ersatt av en värld som karaktäriseras av komplexitet, osäkerhet och 
otrygghet. Därför menar de att undervisning för hållbar utveckling handlar om mer 
än att lära sig om de tre olika delområden som brukar förknippas med hållbar ut-
veckling, ekologi, ekonomisk utveckling och social rättvisa. Istället handlar det om 
hur dessa områden hänger samman De argumenterar för att kärnan i undervisning 
för hållbar utveckling är att utveckla elevers förmågor att växla mellan olika ratio-
naliteter. Det vill säga att det är själva perspektivskiftet som skall tränas.  

We have argued that the challenge for learning in relation to sustainable devel-
opment is to confront learners with competing accounts of human and environ-
mental reality wherever complexity and uncertainty mean that it is possible for 
competing rationalities to yield competing visions of the truth. (Scott & Gough, 
2003.118 -119) 

Även i svensk forskning och debatt om undervisning för hållbar utveckling konsta-
teras att det ställs nya krav på vad undervisningen skall leda till. Öhman (2006) an-
vänder termen pluralistiska förhållningssätt och menar att det är sådana som efter-
frågas.

I denna debatt tycks emellertid de flesta vara överens om att detta skifte bör inne-
bära en förflyttning från en undervisning som privilegierar ett visst bestämt synsätt 
till en undervisning som tar hänsyn till att miljö och utvecklingsproblematiken in-
rymmer konflikter mellan olika intressen, sätt att värdera och beskriva denna pro-
blematik, där ingen kan sägas vara i en position att objektivt avgöra vilket synsätt 
som skulle vara det rätta. Jag tolkar detta som att lejonparten debattörer förordar 
ett pluralistiskt förhållningssätt. (s. 16) 

4 Holism är ett begrepp som ofta används i texter om undervisning för hållbar utveckling. Enligt 
min uppfattning används begreppet ofta oreflekterat. I Lübcke (1988 s. 235) ges tre olika förklaring-
ar till holism: 1. Läran att helheter, eller vissa helheter är större än summan av delarna. 2. Som teo-
rin att verkligheten utgörs av helheter med tendens att utveckla sig till ständigt mer komplicerade 
former. 3. Som den historievetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorin att sociala helheter är 
självständiga eller autonoma.
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Det pluralistiska förhållningssätt som Öhman förespråkar relateras till en etisk eller 
demokratisk dimension av hållbar utveckling. En utgångspunkt är att miljö- och 
framtidsproblem är en social konstruktion och att de handlar om konflikter mellan 
olika mänskliga intressen. Människors olika synsätt måste därmed lyftas fram i un-
dervisningen. Såväl moraliska som etiska aspekter blir då viktiga. I det pluralistiska 
förhållningssättet ses den demokratiska processen vara integrerad i själva lärande-
processen eftersom de lärande ges möjlighet att själv ta ställning till de olika synsätt 
som synliggörs.  

Även dansk forskning är inriktad mot demokrati och etiska dimensioner i ut-
bildning för hållbar utveckling när de fokuserar handlingskompetens. Schnack 
(2000) förklarar handlingskompetens (action competence) som en förmåga baserad 
på kritiskt tänkande som möjliggör ett aktivt, deltagande i beslutsfattande och 
handlande. Handlingskompetensen beskrivs som ett utbildningsideal som kan 
åstadkommas av undervisning där demokrati och undervisning är nära samman-
kopplad5.

Nära knutet till demokrati och etik är även Nikels studie (Nikel, 2005) som be-
skriver hur lärarstudenter från tre olika länder, Danmark, England och Tyskland, 
tillskriver någon ansvar i relation till hållbar utveckling. Hon finner att trots att de 
kommer från olika länder uttrycker de samma känsla av ansvar när de talar om un-
dervisning för hållbar utveckling. Hon föreslår att undervisning förhållbar utveck-
ling i skolan bör träna upp ett kritiskt förhållningssätt. 

För att återgå till ett svenskt perspektiv ges av Ekborg (2002) ett mer ämnesin-
nehållsligt perspektiv på komplexiteten. Hon skriver i en avhandling om naturve-
tenskaplig undervisning för hållbar utveckling att skolan skall utveckla förmågan att 
resonera om komplexa frågor (s. 15). I en genomgång av skolans kursplaner samt 
forskning av Jönsson (1996), Hellden (1995), Axelsson (1997) och Wickenberg 
(1999) identifierar hon några naturvetenskapliga begrepp som borde vara väsentliga 
för förståelse av miljöfrågor. Dessa är fotosyntes, respiration, nedbrytning, förbrän-
ning, materia, energi och kretslopp.  

Ett intressant resultat ur Ekborgs studie av lärarstudenter är att det inte rådde nå-
got tydligt samband mellan hur studenter förstod naturvetenskapliga begrepp och 
hur de resonerade om en komplex miljöfråga. Den uppfattning de vid ett första 
intervjutillfälle gav gentemot en komplex fråga som handlade om det var rätt att 
återvinna värmen från ett krematorium vidhöll de i efterföljande intervjuer, trots 
att de då hade utvecklat naturvetenskapliga kunskaper som kunde vara relevanta 
gentemot frågeställningen. Ekborg menar att det sätt som studenterna svarade på 
frågorna var starkt styrd av den kontext som studenten uppfattade att frågan ingick 
i.

5 I Sverige pågår forskning av doktorand Ellen Almers, Högskolan i Jönköping, som är nära knutet 
till handlingskompetens och avståndsmoral. Se Almers & Wickenberg, (2007). 



MÅNGSYNTHET OCH MÅNGFALD 

20

Även Wickenberg (1999; 2004) berör ämnesrelaterade aspekter Utifrån ett sam-
hällsvetenskapligt perspektiv argumenterar han att utöver kännedom om naturve-
tenskapliga begrepp behövs kännedom om den första human- och samhällsveten-
skapliga huvudsatsen i den samlade miljökunskapen (Hydén 1997).  

Samhälleliga aktiviteter ger automatiskt upphov till miljöstörningar i naturen och 
naturens kretslopp. Miljöstörningar i naturen och naturens kretslopp (skapade av 
människan) ger inte automatiskt upphov till samhälleliga aktiviteter (åtgärder). 
(Wickenberg 1999 s. 472) 

Wickenberg (1999) poängterar att miljökunskapen eller kunskapen om hållbar ut-
veckling ligger i mötet mellan natur och samhälle och att det just är i detta möte 
som kunskapen får sitt innehåll. Wickenbergs huvudsakliga forskningsfokus är dock 
inte ämnesinnehållet utan istället hur miljötematiken har initierats i skolan och de 
normer som ligger bakom lärares miljörelaterande handlingar. Han finner att den 
personliga värdebasen och det privata engagemanget (vilja) hade avgörande bety-
delse för deras miljöarbete och deras miljöundervisning. 

Lundholm (2003) undersöker i en studie hur innehåll om miljö tolkas av en 
grupp högskolestudenter. Lärandet förstås som en process av differentiering där 
miljöinnehållet tolkas i termer av de kontexter som urskiljs samt de problematise-
ringar som studenterna gör. Med differentiering avses att individerna förmår skilja 
mellan olika sammanhang där ord, fenomen och händelser ges specifika innebör-
der. Hon menar att det är viktigt att kunna urskilja betydelseskillnader, exempelvis 
hur ord används i olika sammanhang. Empirin samlas från tre fallstudier. En av 
dessa görs bland teknologstudenter som deltar i en miljöutbildning på KTH, en 
annan görs i en grupp biologstudenter som jobbar med ett projektarbete om före-
tags miljöredovisningar, den tredje studien görs bland forskarstudenter som sysslar 
med miljöforskning.

Lundholms resultat visar att de studerande tolkar kursinnehållet inom skilda 
kontexter, en deskriptiv, en värderande och som olika problem (s.130) samtliga 
studenten kunde urskilja ett värderande kontext men för teknologerna och biolo-
gerna var det svårt att differentiera ett deskriptivt kontext från ett värderande. 

Resultaten relateras till de tolkningar som studenterna gör om inlärningsstoffet i 
relation till de studerandes erfarenheter, föreställningar och intensioner med sina 
studier. I diskussionen gör Lundholm intressanta paralleller till krematorieuppgiften 
i den ovan nämnda studien av Ekborg (2002) som visade att uppgifter tolkas olika 
beroende på den kontext i vilken uppgiften ingår.  

Slutligen skall jag redogöra för forskning av Björneloo (2007) I en explorativ 
studie har 17 lärare intervjuats för att besvara forskningsfrågan: Vilka innebörder av 
fenomenet hållbar utveckling kommer till uttryck i lärares beskrivningar av sin un-
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dervisning? Resultatet visar att undervisning för hållbar utveckling kan ses som en 
etisk praktik, som ett kulturbygge och som individens hållbara utveckling. Hon 
påpekar att dessa fält är oskarpa i sina konturer och beskriver detta med en ängsme-
tafor: ”Det ser faktiskt ut som att det blåser en vind över ängen och gör att den 
skiftar i olika färger och mönster beroende på var jag fäster blicken och var jag står” 
( s.143). Hon visar också att lärarna i hög grad relaterar hållbar utveckling till sitt 
läraruppdrag. Hållbar utveckling för lärarna handlar om mänskliga frågor och vad 
som krävs för att fungera i samhället. 

Översikt av det miljödidaktiska forskningsfältet 

Rickinson (2001) har gjort en omfattande granskning av forskning om miljöunder-
visning; A Critical Review of the Evidence. Granskningen avser forskning som blivit 
publicerad mellan 1993 och 1999. Syftet med granskningen var: 

o Att beskriva resultaten i termer av huvudfokus, styrkor och svagheter. 
o Att identifiera nyckelresultat som framkommit ur respektive forskningsfo-

kus
o Att väcka frågor om miljöundervisningsforskningens natur och kvalitet och 

föreslå prioriteringar för framtida forskning. 

Till skillnad från andra granskningar som varit antingen bibliografiska , metodfoku-
serade eller vetenskapsteoretiska, till exempel Hart & Nolan (1999) eller Östman 
(2003) har Rickinson främst fokuserat forskningsresultaten.

Rickinson menar att det finns tre områden som är väl beforskade. 
1. Elevers kunskaper om miljö. 
2. Elevers attityder, beteenden och förhållningssätt gentemot naturen. 
3. Utfallet av miljöundervisning. 

Han finner även tre områden inom vilka forskningen håller på att växa fram 
1. Elevers uppfattning av natur (natursyn) 
2. Elevernas upplevelser av lärandet och undervisningen 
3. Elevernas påverkan på vuxna, exempelvis föräldrar 

Rickinson finner att forskningsområdet är starkt influerat av naturvetenskapliga 
synsätt. Mycket av forskningen har bedrivits av naturvetare eller lärare i naturve-
tenskap. Det kan även vara förklaringen till att mycket av forskningen är av kvanti-
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tativ karaktär och hör hemma i en positivistisk forskningstradition. Den kvalitativa 
forskningen är dock under stark tillväxt. 

Mest resultat fanns om elevers kunskap om miljö. Forskningen beskriver då ofta 
elevers kunskaper om miljöfenomen såsom exempelvis; växthuseffekt, ozonförtun-
ning eller fotosyntes. Ofta beskriv det i termer av förståelse eller missförståelse. 
Överlag menar forskarna att förståelsen är sämre än den borde vara.  

Rickinson efterlyser forskning som tar utgångspunkt ur samhällsvetenskap och 
eftersöker också en breddad forskningsansats. 

I en svensk forskningöversikt (Östman 2003) indelas forskningsprojekt utifrån 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodval in i tre olika traditioner, positi-
vistisk, tolkande och socialkritisk tradition. Östman konstaterar liksom Rickinson 
(2001) att positivistiska ansatser och traditioner har dominerat i den miljödidaktiska 
forskningen. Som exempel på detta nämns missconception-forskning som undersö-
ker i vilken mån elevers uppfattningar avviker från etablerade vetenskapliga förklar-
ingar.

Den tolkande traditionen avviker från den positivistiska utifrån både kunskaps-
intresse och angreppssätt. Syftet med forskningen är ofta att skapa förståelse för de 
komplexa system av tolknings- och transformeringsprocesser som påverkar under-
visning och lärande i klassrummen. Exempel på svenska avhandlingar som ges 
hemvist inom denna tradition är Axelsson (1977), Alerby (1998), Carlsson (1999), 
Lindhe (1999) och Wickenberg (1999).  

Den tredje traditionen, den socialkritiska, kännetecknas av att den belyser skola, 
utbildning och socialisation i termer av makt, ideologi, politik och moral. Östmans 
egen avhandling (Östman 1995) tillhör denna tradition. Flera svenska avhandlingar 
som presenterats efter att granskningen gjordes kan inordnas i denna tradition. Där-
ibland Svennbeck (2004), Öhman (2006) och Pedersen (2007). 

Jag lämnar fritt till läsaren att själv bedöma till vilken tradition föreliggande av-
handling eventuellt kan inordnas.

Avhandlingens utgångspunkter 
En utgångspunkt i denna avhandling som möjligen kan uppfattas som trivial att 
nämna är att jag utgår ifrån att socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling 
är något vi bör eftersträva. Det är rimligt att beskriva hållbar utveckling som det 
yttersta målet för skolans verksamhet. Det skulle gå att fråga sig, vad skulle skolan i 
annat fall syfta till? Genom att genomgående använda prepositionen för mellan or-
den undervisning och hållbar utveckling har ett ställningstagande markerats. Jag 
menar att vi, utifrån vad vi tror är sant och viktigt skall erbjuda människor att ut-
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veckla de kunskaper och förmågor som kan antas vara funktionella i en framtid vi 
vet lite om. Alternativet hade istället kunnat vara att skriva en avhandling om un-
dervisning om hållbar utveckling. Skillnaden hade då varit att jag hade intagit en 
mer passiv hållning och menat att de som lär sig skall lära sig om den hållbara ut-
vecklingen, ungefär som de får lära sig om andra världskriget eller om fotosyntesen. 
Se ett utförligare resonemang om dessa prepositioner i Björneloo (2007). Det finns 
dock en debatt om vilken preposition som skall användas. Jickling (1992) diskuterar 
i en artikel med rubriken ” Why I Don't Want My Children to Be Educated for 
Sustainable Development” att prepositionen ”för” är normativ. Han menar att den 
kan tolkas som att utbildningens mål är att få människor att uppträda på ett norma-
tivt riktigt sätt, eller att tänka i de rätta banorna. Jag menar dock i enlighet med 
ovanstående resonemang att det är skolans uppgift att erbjuda eleverna att utveckla 
de kunskaper, färdigheter och attityder vi tror är bäst för framtiden. 

Denna avhandling tar också sin utgångspunkt i att den undervisning för hållbar 
utveckling som nu skall ingå i och genomsyra all formell utbildning ställer nya krav 
på lärare. Som antytts är direktiven om undervisning för hållbar utveckling ett poli-
tiskt projekt. Detta är i sig inget märkvärdigt och det kan sägas gälla allt som står i 
de styrdokument som styr undervisningen i de formella utbildningssystemen. Läro-
planer och styrdokument anger den politiskt tillsatta riksdags och regerings syn-
punkter på vad som är värt att veta och förstå. Processen kan beskrivas som rekur-
siv, samhället formar skolan och skolan formar samhällets framtid (Lundgren 1999; 
Sanderoth, 2002). Intentionerna som uttrycks blir dock inte genast verklighet. Det 
råder en eftersläpning mellan det att direktiv ges och till det att de förverkligas. Ett 
skäl till detta är av administrativ karaktär, det tar tid innan informationen når de 
undervisande lärarna. Ett annat skäl är att det tar tid att utveckla de resurser som 
behövs för att intentionerna ska kunna förverkligas.  

En av de viktigaste resurser skolan har är lärarna. Även om det finns många 
möjligheter till lärande i skolan där läraren kan ha en marginaliserad betydelse, ex-
empelvis lärande genom datorprogram eller internet, kan nog läraren ändå fortfa-
rande anses ha en stor och avgörande betydelse för elevernas möjlighet att lära. Se 
till exempel Hattie (1992). En viktig del av lärarkompetensen är att själv kunna det 
som lärandet skall handla om och att samtidigt ha kännedom om hur detta kan 
presenteras och göras tillgängligt för eleverna, det vill säga, det som Schulman 
(1986) benämner Pedagocical Content Knowledge. En förutsättning för de lärare 
som i skolan, skall ge eleverna möjlighet att lära sig ”holistiska synsätt”, ”komplext 
tänkande”, ”pluralistiska förhållningssätt”, kan antas vara att läraren själv besitter 
den förmågan. Det omvända förhållandet skulle kunna liknas vid en körskolelärare 
som inte kan köra bil, eller en matematiklärare som inte kan räkna. För lärarutbild-
ningen, vars ansvar det är att utbilda lärare som skall kunna erbjuda sina elever 
komplex förståelse för hållbar utveckling är det därför av intresse att veta vad denna 
form av förståelse kan bestå av. 
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Syften och frågeställningar 

Som framgått av ovanstående handlar denna avhandling om hållbar utveckling och 
komplex förståelse. Jag vill veta hur lärarstudenter förstår innebörden av hållbar 
utveckling samt hur denna förståelse materialiseras i en undervisningssituation. I tre 
på varandra följande delstudier närmas forskningsobjektet. Den första studien var en 
enkätundersökning som avhandlade det innehåll lärarstudenter associerade till te-
matiken. Den andra var en intervjustudie som identifierade kvalitativt skilda för-
hållningssätt till hållbar utveckling . Den tredje och i den i detta forskningsprojekt 
enskilt största studien, undersöktes hur lärarstudenternas förståelse kom till uttryck i 
undervisning.

Det övergripande syftet som inkluderar samtliga tre delstudierna är att bidra med 
kunskap om lärarstudenters förståelse av och undervisning för hållbar utveckling. 

Delstudie I 

Den första delstudien syftar till att mot bakgrund av begreppets vida tolkningsmöj-
ligheter och den mångfald av definitioner som finns, beskriva det kunskapsinnehåll 
som lärarstudenter associerar till begreppet hållbar utveckling. Genom att genomfö-
ra en enkätstudie söker jag svar på forskningsfrågan: 

(1) Vad beskriver lärarstudenter då de i en skriftlig reflektion skall för-
klara vad som skall vara hållbart? 

Delstudie II 

Den andra delstudien syftar till att beskriva hur lärarstudenters förhållningsätt till 
hållbar utveckling kvalitativt skiljer sig åt. Genom att intervjua lärarstudenter om 
deras förståelse av hållbar utveckling får jag möjlighet att besvara forskningsfrågor-
na:

(1) Vilka kvalitativt skilda förhållningssätt till hållbar utveckling går att finna 
bland lärarstudenter?
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(2) Hur kan individers skilda förhållningssätt förstås? 

(3) Hur kan komplexitet i förståelse beskrivas? 

Delstudie III 

Syftet med den tredje delstudien är att beskriva hur lärarstudenters komplexa för-
ståelse visar sig i en undervisningssituation och vad som påverkar den komplexitet 
som blir möjlig för eleverna att urskilja. Med videodokumentation av undervisning 
och intervjuer av såväl den undervisande lärarstudenten som dennes elever fås in-
formation som kan besvara forskningsfrågorna:

(1) Hur ser lärarstudentens komplexa förståelse för vattenförsörjning ut 
när den visar sig i undervisning?

(2) Uttrycks samma förståelse när de i samtal med mig talar om det 
kunskapsobjekt de har behandlat i undervisningen? 

(3) Om den förståelse de uttrycker för mig avviker från den de ut-
trycker i klassrummen, vad kan i så fall vara orsaken till diskrepan-
sen?

Tillvägagångssätt

För att uppnå avhandlingens huvudsyfte och de olika delsyftena används följande 
tillvägagångssätt. Tre olika delstudier genomförs. I den första, enkätstudien, delstu-
die I, fås genom en innehållsanalys en kvantitativ beskrivning av hur 195 studenter 
i skrift uttrycker sin förståelse. I nästa studie, delstudie II, fås genom att välja ut nio 
lärarstudenter från enkätstudien och intervjua dem vid tre tillfällen vardera, en mer 
kvalitativ och tydlig beskrivning av hur de förhåller sig till hållbar utveckling. 

I den tredje studien görs via en ny enkät och med nya efterföljande intervjuer, 
ett nytt urval. Denna gång ett riktat urval, där personer som utifrån resultatet av 
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delstudie ett och två kan beskrivas ha en komplex förståelse för hållbar utveckling 
väljs ut. Fem studenter  ges i uppgift att under sin kommande verksamhetsförlagda 
utbildning (vfu) planera och genomföra undervisning om världens vattenförsörj-
ning. Den första lektionen videodokumenteras och direkt efteråt granskar lärarstu-
denten tillsammans med mig filmen. Lärarstudenten blir ombedd att kommentera 
det kunskapsinnehåll som behandlas under lektionen.

Nya eftersamtal och nya intervjuer med lärarstudenterna genomförs efter de 
kommande lektionerna. Med detta förfarande får jag möjlighet att studera hur deras 
förståelse kommer till uttryck då den iscensätts i undervisningen. I samtalen med 
studenterna får jag också veta hur denne talar om elever och kunskapsbildning och 
hur han/hon talar om lärarprofessionen i största allmänhet. Se figur 1. 

Figur 1. De i forskningsprojektet ingående delstudierna, när de genomfördes och de kapitel som i
avhandlingen redovisar dessa.

Avhandlingens disposition 

En ambition i denna avhandling är att det skall vara möjligt för läsaren att följa med 
i texten utan särskilda förkunskaper om varken forskningsobjekt eller de teorier 
och analysmetoder som används. Strävan är därför att vara tydlig beträffande grund-
läggande och för studien forskningsrelevanta frågeställningar.

I detta första kapitel, inledning och bakgrund, har dels motiv och bakgrunder till 
varför studiens forskningsfrågor är relevanta presenterats och dels har en överblick 
över relevant miljödidaktisk forskning getts. I kapitel 2 teoretiska perspektiv, redo-
görs för de teoretiska perspektiv som används. De två teorier, fenomenografi och 
intentionell analys som kommer till användning diskuteras och jämförs med var-
andra med avseende på några aspekter som är särskilt relevanta för denna studie. 
Kapitlet avslutas med att de analytiska begrepp och verktyg som lånats ur respektive 
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teori presenteras. I kapitel 3; Lärarstudenternas associationer till hållbar utveckling –
en enkätstudie, kapitel 4; Lärarstudenternas förståelse av hållbar utveckling – en 
intervjustudie och kapitel 5; Lärarstudenternas undervisningshandlingar – en vi-
deodokumentationsstudie redovisas metod, genomförande och resultat för de tre 
delstudierna. Varje kapitel avslutas med en kort diskussion och sammanfattning. I 
dessa kapitel förs också en löpande diskussion om metod och genomförande. I ka-
pitel 6; Sammanfattning och diskussion sammanfattas och diskuteras de tre studier-
na tillsammans. Frågor såsom studiens kvalitet och etiska överväganden berörs, lik-
som vad som var studiens viktigaste resultat och hur det kan förstås i en undervis-
ningskontext diskuteras. Kapitlet avslutas med en utblick mot framtiden och en 
diskussion om på vilket sätt denna studie kan bidra med användbar kunskap för 
lärarutbildning och för undervisning för hållbar utveckling. 
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Kapitel 2 

Teoretiska perspektiv

Lindholm (1999) använder termen mångsynthet i sin argumentation för att vi i vårt 
vetenskapande borde sträva efter att se verkligheten ur olika synvinklar. Han skri-
ver: ”Eftersom vår kunskap om den verklighet, som vi antar finns, är synnerligen 
ofullkomlig är det klokaste vi kan göra att försöka vända och vrida såväl på verklig-
heten som på oss själva och på vår kunskap om den” (s. 134). Termen ”mångsynt-
het” passar väl in på dels det fenomen, komplex förståelse för hållbar utveckling 
som är centralt i mitt forskningsintresse och dels på det sätt som jag vill söka svar på 
mina forskningsfrågor. Det förstnämnda har berörts i det föregående kapitlet. I det-
ta kapitel skall det senare, mitt sätt att söka svar på forskningsfrågorna och mina 
teoretiska utgångspunkter beskrivas.  

Forskning kan beskrivas som ett systematiskt sätt att skapa kunskap. Ett självklart 
kriterium för god vetenskap är att den är sann, eller åtminstone att det på goda 
grunder går att påstå att den är sann (Hartman 2004). Sannfärdigheten beror på 
vilka ”försanthållande” som görs, det vill säga utifrån vilka antaganden och teoretis-
ka utgångspunkter forskningsresultaten är giltiga (Bjereld et. al, 2002). 

Molander (1988) beskriver en teori som ”ett system av påståenden, av vilka vissa 
betraktas som lagar, som på ett enhetligt och sammanhängande sätt beskriver och 
förklarar fenomen inom ett visst undersökningsområde” (s. 37). Teorier kan således 
hjälpa oss att beskriva, förstå, eller förklara en avgränsad del av verkligheten. Den 
del av verkligheten som teorin avgränsar benämner Hartman (2001; 2004) teorins 
domän. I detta fall då forskningsobjektet utgörs av lärarstudenters ”uppfattning” 
och ”undervisningshandling” om hållbar utveckling blir det viktigt att den eller de 
teorier som används har förklaringsvärde gentemot forskningsobjektet, det vill säga, 
att forskningsobjektet ligger inom teorins domän.  
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Teorier är mänskliga konstruktioner som bygger på antaganden om hur världen 
är beskaffad. Utifrån dessa utvecklas forskningsansatser, perspektiv och analysmeto-
der. Vanligt är att forskaren väljer en enhetlig teoretisk inriktning och sedan strikt 
arbetar utifrån denna. I denna studie har strävan istället varit att vara följsam gent-
emot forskningsobjekt, forskningssyfte och frågeställningar. Det forskningsobjekt 
som står i fokus, lärarstudenters förståelse och undervisning för hållbar utveckling, 
är i sig självt så komplext, att jag menar att det förtjänar att bli betraktat ur olika 
perspektiv. Två teoribildningar som har gemensamt att de bägge har förklarings-
värde gentemot lärandets domän, fenomenografi samt intentionell analys, får därför 
komplettera varandra i denna studie.

Det fenomenografiska perspektivet fokuserar främst på hur olika uppfattningar 
om specifika fenomen eller aspekter av världen kvalitativt skiljer sig åt. Det inten-
tionella perspektivet å andra sidan fokuserar på handlingar. Genom att i intentionell 
analys tolka handlingarna som meningsskapande processer kan både individens fö-
reställningar och handlingarnas relation till sammanhanget beskrivas.

Komplementerande teorier 

Det är inte helt okontroversiellt att i forskning samtidigt använda sig av olika teori-
er. En forskare som gör det, benämns ibland som eklektiker. Själva ordet eklektiker 
kommer från grekiskans eklegein, vilket betyder ”välja ut” (Lübcke, 1988). En 
eklektiker är således någon som plockar ut delar ur existerande tankesystem och 
därigenom försöker skapa något nytt (Lindholm 1999). Problem uppstår om fors-
karen inte bekymrar sig för att delarna tillsammans inte utgör någon systematisk 
helhet. Det blir då svårt eller omöjligt att se under vilka omständigheter som resul-
taten skall förstås.  

Komplementaritetstänkande kan vara svårt, särskilt i de fall då underliggande an-
taganden om verklighetens beskaffenhet skiljer sig åt. Denzin och Lincoln, (2000) 
poängterar att det är ett stort åtagande av den forskare som vill använda sig av mer 
än en teori och påpekar att det då är viktigt att forskaren tydliggör sina utgångs-
punkter och antaganden. Molander (2000) ställer sig tveksam till förfarandet men 
menar att det kan försvaras genom att inta ett instrumentellt förhållande till teorier-
na. Han gör en analogi till trädgårdsmästaren som har en uppsättning verktyg att 
bearbeta verkligheten med: ”han eller hon är alltid fri att välja det bästa verktyget, 
relativt oberoende av vad verktyget från början var tänkt att användas till ” (s. 13-
14).

Ett argument för att låta fenomenografi och intentionell analys utgöra komple-
ment till varandra, är att de tillsammans skall ge en rikare bild av det fenomen jag 
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vill beskriva. Jag har inga som helst avsikter att utveckla lärandeteorierna som såda-
na. Av detta följer självfallet att jag inte avser att låta de olika perspektiven synteti-
seras till en egen teori, det vill säga, smälta samman till ”ett och samma”. Avsikten 
är inte heller att ställa dem mot varandra enligt modellen ”antingen - eller”. Istället 
vill jag utnyttja möjligheten till mångsynthet, det vill säga använda teorierna som 
”både - och”. Lindholm (1999) skriver: ”Sanningen” ligger sällan mitt emellan, 
och inte heller vid några ytterpunkter av typ totalt plockande eller ”total syntes” 
sanningen ligger inte på någon linje. Den ligger i mångsynthet!” (s. 134). 

Teoriernas användning i detta forskningsprojekt 

Innan de teoretiska perspektiven närmare förklaras skall läsaren få en påminnelse 
om de tre delstudierna samt en kort förklaring hur teorierna kommer till använd-
ning i detta forskningsprojekt. De teoretiska perspektiv som beskrivs i detta kapitel 
kommer att ha störst relevans för delstudie II och III.  

I delstudie I, enkätstudien, eftersöks ”vad” (vilket innehåll) som en stor grupp 
lärarstudenter associerar till hållbar utveckling. Den analysmetod som kommer till 
användning är en kvantitativ innehållsanalys. Se exempelvis Denzin och Lincoln 
(2000) eller Krippendorff (2004). En sådan kan användas som ett angreppssätt för 
att behandla datamaterial. Det är inte meningsfullt att relatera en sådan till teoretis-
ka utgångspunkter om lärande. Det är inte heller ett verktyg för att generera data 
och det är därför är det tveksamt om innehållsanalys skall betraktas som forsk-
ningsmetod. Se liknande resonemang i Bryman (2002). Utifrån dessa argument 
kommer därför innehållsanalys inte att behandlas i detta kapitel. Istället kommer det 
sätt som innehållsanalys används på i första delstudien att förklaras i det kapitlet.

I delstudie II, intervjustudien, fokuseras kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till 
hållbar utveckling bland lärarstudenter. Förhållningssätt kan anses vara nära koppla-
de till uppfattningar6. Ett förhållningssätt karaktäriseras av det sätt som något upp-
fattas och den betydelse som detta har för individen. Att ha ett förhållningssätt till 
ett fenomen innebär att individen relaterar sig till fenomenet i fråga, det vill säga 
har en hållning gentemot fenomenet. Begreppet är vidare än uppfattningsbegreppet 
och rymmer utöver själva uppfattningen även normer och avsikter. Så fort en 
människa blir medveten om ett fenomens existens intas en hållning till det. Därför 

6 Liknande tankegångar finns i texter under arbete av doktorand Magnus Johansson, Pedagogiska 
institutionen, Lunds universitet. 
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kan förhållningssätt ses som något som föregår en uppfattning (Lindberg-Sand, 
1996).

Därmed blir det relevant att låta fenomenografiska utgångspunkter dominera. 
Dock, för att beskriva samband mellan förhållningssätt och det sammanhang i vilket 
de kommer till uttryck, kommer i slutet av delstudie II även inslag av intentionell 
analys till användning.

I delstudien III, videodokumentationsstudien, beskrivs hur lärarstudenternas 
komplexa förståelse iscensätts i en undervisningssituation och vad som påverkar den 
komplexitet som blir möjlig att urskilja för de undervisade eleverna. Det blir då 
huvudsakligen undervisningshandlingar som studeras. Utgångspunkter ur intentio-
nell analys blir därmed användbara eftersom det perspektivet erbjuder möjlighet att 
tolka undervisningshandlingarna i relation till såväl lärarstudentens föreställningar 
som det sammanhang denne befinner sig i. För att få hjälp att beskriva den kom-
plexitet som eleverna erbjuds att urskilja, kommer även begrepp ur den ur feno-
menografin sprungna variationsteorin att användas. 

I likhet med trädgårdsmästaren i metaforen vill jag använda verktyg som lämpar 
sig för min uppgift. Därför intas ett instrumentellt förhållande till teorierna. Ur 
dessa skall funktionella analytiska verktyg som lämpar sig för min empiri och mina 
forskningsfrågor hämtas.

Likväl som det av validitetsskäl är viktigt att ange utifrån vilka teoretiska grund-
antaganden forskningsresultaten är giltiga, är det viktigt att de begrepp (verktyg) 
som används är stringenta, tydliga och teorigrundade. Begrepp som används i stu-
dien skall således kunna härledas ur teorierna. I fortsättningen av detta teorikapitel 
kommer likheter och skillnader mellan de två teoretiska perspektiv som kommer 
till användning att beskrivas. Särskilt fokus kommer att läggas på några för studien 
särskilt relevanta begrepp.  

Det fenomenografiska perspektivet 

Det fenomenografiska perspektivet fokuserar främst på hur olika uppfattningar om 
specifika fenomen eller aspekter av världen kvalitativt skiljer sig åt (Marton & Bo-
oth, 2000; Marton & Pong, 2005). En utgångspunkt är att det finns ett spektrum 
av uppfattningar och det är den specifika karaktären av dessa som eftersöks och 
beskrivs.

Med uppfattningar, avses människors grundläggande förståelse av något. ”Fe-
nomenografin säger sig analysera människors uppfattningar av olika företeelser men 
inte människors uppfattningar om olika företeelser.” (Uljens, 1989, s. 10). Obser-
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vera användningen av prepositionerna om och av. Hade prepositionen om använts, 
hade det betytt att uppfattningen varit föremål för en medveten reflektion och in-
förlivat en värdering i denna tanke. Fenomenografin intresserar sig dock inte 
primärt för ”åsiktsliknande” uppfattningar, utan intresserar sig istället för hur något 
framträder för någon (Marton & Booth, 2000).

Fenomenografins uppfattningsbegrepp 

Det vi uppfattar ses som en helhet bestående av olika delar. Delarna har relation 
såväl till varandra som till helheten. Det fenomenografin kallar en uppfattning är 
den innebörd som tillskrivs fenomenet i sin helhet. ”En uppfattning innebär, att 
man urskiljer innebörder hos olika delar av objektet inom ramen för att det uppfat-
tas som en helhet, dvs helheten uppfattas som bestående av dessa delar tillsammans” 
(Svensson, 1984. s. 12). Eftersom uppfattningen svarar mot innebörden av helheten 
är det relationerna som är mest avgörande, det vill säga helhetens organisation. 
”Skillnader i helhetens innebörd är knutna till skillnader i helhetens organisation” 
(Svensson, 1984. s. 13)

I fenomenografiska studier är det vanligt att man belyser fenomenet genom att 
beskriva delar eller aspekter av fenomenet. Dessa kan ibland särskiljas som struktu-
rella aspekter (det som skiljer aspekten från helheten, exempelvis kontur) och den 
mening som sammanbinder dem med helheten, som referentiella aspekter. Oftast 
sammanförs dessa till den enhet som benämns aspekt. En aspekt innefattar således 
både det som är urskiljt gentemot det fokuserade fenomenet samt den mening, det 
vill säga den relation till, eller betydelse för, fenomenet som aspekten tilldelas. Det 
är dessutom av intresse vilken relation olika aspekter av fenomenet har till varandra. 
Sätt att erfara, eller med andra ord uppfattningar, kan därmed beskrivas utifrån vilka 
aspekter av fenomenet som samtidigt urskiljs och hur de relaterar till varandra och 
till fenomenet som sådant. 

En individs sätt att erfara ett fenomen definieras av vilka aspekter hos ett fenomen 
och vilka urskiljda relationer dem emellan som finns samtidigt närvarande i denna 
individs fokuserade medvetande (Marton & Booth 2000. s.134).  

De fenomen som vi tänker på är enligt fenomenografin mänskliga konstruktioner. 
De återspeglar vårt mänskliga sätt att avgränsa och systematisera den av oss erfarna 
verkligheten.  

Olika uppfattningar om samma fenomen redovisas vanligen som ett utfallsrum, 
vilket återspeglar de olika uppfattningar som finns på en kollektiv nivå, det vill säga 
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variationen av uppfattningar i den undersökta populationen människor. Lägg mär-
ke till pluralformerna, fenomenografin intresserar sig inte i första hand för individ-
specifika uppfattningar utan intresserar sig mer för uppfattningar som går utöver 
individ och situationsbundna förhållanden.

I den mån vissa uppfattningar beskrivs som riktigare än andra, görs det i relation 
till ett syfte eller mot en inom det rådande paradigmet vedertagen uppfattning (Ul-
jens 1989). Detta skulle kunna åskådliggöras med exemplet att vi vill studera upp-
fattningar om kraft. Olika uppfattningar skulle då kunna ordnas och diskuteras i 
relation till det Newtonska kraftbegreppet, se Johansson et. al (1985).  

I fenomenografisk forskning är det vanligt att uppfattningar lyfts ut ur eller de-
kontextualiseras från individen och från de sammanhang i vilka de ingår. Uppfatt-
ningarna kan då jämföras, systematiseras och redovisas som självständiga tankefor-
mer. Detta förfarande, att behandla uppfattningar som självständiga tankeformer, 
kritiseras ibland utifrån synsättet att uppfattningar alltid är situerade och därför alltid 
måste ses i sitt sammanhang (Richardsson 1999; Säljö, 1994; Uljens, 1993). Jag 
menar dock att det som en analytisk enhet är möjligt att se uppfattningar som själv-
ständiga tankeformer och att det finns förtjänster med ett sådant förfarande. Genom 
att göra en dekontextualisering uppstår också möjlighet till rekontextualisering. Vi 
kan då spegla uppfattningarna mot liknande, skilda eller nya situationer och kan på 
så sätt ge oss möjlighet att förstå variationen i hur fenomenet förstås. 

Fenomenografins fenomen 

Fenomenen i sig, eller det som de studerade uppfattningarna relaterar till, förklaras 
som en abstraktion av en tänkt företeelse och något som överskrider situationen. 
Skillnaden mellan ett fenomen och en situation beskrivs av Marton & Booth 
(2000) på följande vis: 

 … en situation alltid erfars utifrån en social, rumslig och tidsbestämd position – 
ett sammanhang, en tid och en plats – medan ett fenomen erfars som om den 
vore en abstraktion eller som om den vore oberoende av en sådan förankring […] 
Den helhet vi erfar som samtidigt närvarande kallar vi en situation, medan de en-
heter som överskrider situationen, som förbinder den med andra situationer och 
som ger den mening, dem kallar vi fenomen. (s. 112-113) 

För att fenomenografi skall kunna vara användbart i denna studie följer att hållbar 
utveckling måste kunna betraktas som ett fenomen. Enligt min mening är det möj-
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ligt, hållbar utveckling kan erfaras som en abstraktion av en tänkt företeelse och 
något som överskrider specifika situationer.

Om det skall vara meningsfullt att jämföra uppfattningar med varandra fordras 
att de är uppfattningar av samma fenomen. Därav följer att det i en fenomenogra-
fisk undersökning är viktigt att undersökningspersonerna talar om samma sak. Om-
kring de fenomen som varit föremål för fenomenografiska undersökningar har det 
ofta funnits en tydlig kulturell, ofta naturvetenskaplig, konsensus om vad fenome-
net är, exempelvis ”Materiens beskaffenhet” (Renström et.al. 1990), ”Newtonsk 
rörelse” (Svensson, 1989), Molbegreppet (Strömdahl et.al, 1994, eller ”Ecological 
understanding” (Carlsson, 1999).

I denna studie kan det vara ett problem att avgränsa fenomenet hållbar utveck-
ling eftersom det saknas en sådan konsensus . I inledningskapitlet konstaterades att 
det inte råder någon enighet om begreppets innebörd. Mot bakgrund av detta blir 
det svårt att vara säker på att de lärarstudenter som i intervjustudien talar om hållbar 
utveckling verkligen talar om samma fenomen. Resultatet av innehållsanalysen i 
enkätstudien fick därför bli vägledande för urvalet av informanter till delstudie II, 
intervjustudien. 

Fenomenografi, lärande och variationsteori 

Lärande intar en central och viktig betydelse inom fenomenografin eftersom det 
representerar en kvalitativ förändring från en uppfattning till en annan (Marton & 
Booth, 2000; Richardsson, 1999). För att kunna utveckla elevernas möjlighet till 
lärande blir det då nödvändigt att genom forskning söka identifiera olika uppfatt-
ningar som kan finnas om det som skall läras. Lärande kan också som Linder och 
Marshall (2003) föreslår beskrivas som en breddning av den repertoar av uppfatt-
ningar som finns7. Detta synsätt har hög relevans för den pluralism som efterfrågas i 
undervisning för hållbar utveckling (se kap 1, sid 17-18). 

På senare tid har fenomenografisk forskning glidit över till att alltmer intressera 
sig för lärandets anatomi. Variationsteori är en teoretisk förklarande teori om läran-
de. Med hjälp av tre begrepp; urskiljning, variation och samtidighet beskriver den 
erfarandets och lärandets anatomi (Marton 2000). En utgångspunkt är att lärande 
sker genom erfarande. För att det skall vara möjligt att erfara något måste detta 
framträda för den som lär sig, skiljt från sin omgivning eller sitt kontextuella sam-
manhang. Exempelvis, för att förstå att etik har något att göra med hållbar utveck-
ling måste vi kunna urskilja etiska dimensioner inom temat hållbar utveckling. Det 

7 Linder och Marshall använder termen conceptual dispersion för att beskriva detta. 
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vi urskiljer, i detta fall den etiska dimensionen, är en aspekt som bör vara föremål 
för variation. Vi måste således erbjudas att se att det finns olika sorters värderingar. 
Detta är en förutsättning för att urskiljandet av den etiska dimensionen överhuvud-
taget skall kunna ske. Om alla människor hade tillämpat exakt samma etik som 
innefattade samma normer och värderingar, hade vi inte känt till något annat, efter-
som vi då inte hade vetat av någon skillnad. Att se skillnader (Carlsson, 2002a; 
Marton & Pong, 2005), är således en fundamental process för erfarande och samti-
digt en funktion av en av individen upplevd variation. Denna variation förutsätter 
med andra ord, att vi samtidigt kan erfara olika dimensioner av samma fenomen, 
till exempel då det gäller hållbar utveckling och att vi förstår att de etiska dimen-
sionerna samtidigt måste sättas i relation till de ekologiska eller miljömässiga dimen-
sionerna, alltså de möjligheter och begränsningar som sätts av den fysiska omvärl-
den. Andra centrala dimensioner i detta sammanhang, skulle kunna vara ekonomis-
ka, tekniska, sociala dimensioner etcetera. Vi behöver alltså en samtidig medveten-
het om andra dimensioner av samma fenomen.

Innebörden av varje fenomen har att göra med vad de ställs i relation till, det vill 
säga, genom vilka dimensioner av variation som det ses. För att studenterna skall 
kunna urskilja dessa viktiga aspekter ur fenomenen måste de ha upplevt och upple-
va variation av dem. Beskrivet med variationsteoretiska begrepp borde undervis-
ning om hållbar utveckling syfta till att utveckla förmågor att samtidigt erfara olika 
kritiska aspekter på ett kraftfullt sätt, urskilja dessa och samtidigt hålla dem i medve-
tandet.

Den fenomenografiska forskningsmetoden 

Fenomenografisk forskning har utvecklat en speciell metodisk arbetsgång för in-
samling och bearbetning av data, se exempelvis Alexandersson (1994a; 1994b), 
Carlsson (1999) eller Danell (2003). Även om det råder stor variation i den meto-
dologiska tillämpningen följer de flesta fenomenografiska undersökningar ungefär 
samma mönster: I ett första steg avgränsas en företeelse i världen. Genom ett ur-
valsförfarande eftersöks informanter som kan tänkas representera den variation av 
uppfattningar av fenomenet/företeelsen som kan finnas i en större population 
människor. Öppna eller semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1997) genomförs med 
informanterna. De till text transkriberade intervjuerna analyseras i flera steg och 
olika uppfattningar av företeelsen identifieras. De olika uppfattningarna redovisas 
samordnade i ett utfallsrum (Alexandersson, 1994b). I senare fenomenografisk 
forskning har många praxisnära variationsteoretiska studier genomförts i undervis-
ningsmiljö. De flesta studier som använder ett variationsteoretiskt angreppssätt har 
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gjorts enligt den experimentella designen Learning study. De följer ett likartat 
mönster: I ett första steg identifieras de specifika målen för undervisningen, det vill 
säga, de kunskaper eller färdigheter som de lärande förväntas förvärva. I nästa steg 
kartläggs elevernas färdigheter eller förkunskaper innan undervisning. Sedan desig-
nas och genomförs undervisning i syfte att nå upp till de uppställda målen. Slutligen 
utvärderas undervisningen och det lärande som skedde. Exempel på en learning 
study är Carlsson (2002b) om elever som lär om materia och fotosyntes. Fler ex-
empel ges i Marton & Morris (2002) samt i Marton & Tsui (2004).

Designen av delstudie III, videodokumentationsstudien, har vissa övergripande 
likheter med en learning study i den meningen att lärarstudenterna får samma un-
dervisningsuppgift, nämligen att undervisa om världens vattenförsörjning. I övrigt 
följs dock inte den ovan skisserade variationsteoretiska analysordningen, snarare 
görs där en intentionell analys. Däremot används i analysen och resultatredovis-
ningen vissa variationsteorertiska begrepp.  

Det intentionella perspektivet

I det intentionella perspektivet är forskningsintresset främst meningsskapande pro-
cesser, det vill säga, hur människor i handling, kontextualiserar och ger mening åt 
olika aspekter av världen. Kontexten blir för de lärande deras egna personliga me-
ningssammanhang inom vilken de tolkar kunskapsinnehåll och de uppgifter de får 
(Wistedt, 1994; Halldén & Wistedt 1998; Halldén 1999; Lundholm 2001).

Handlingar som studieobjekt 

Analysmodellen ger forskaren möjlighet att tolka handlingar som delar av, eller 
uttryck för intentioner ingående i större projekt. Handlingar behöver inte nödvän-
digtvis vara fysiska handlingar, det kan exempelvis även vara kommunikativa hand-
lingar såsom talhandlingar (Austin, 1962; Searle, 1969). Handlingar är det primära 
studieobjektet och ses som den länk som binder samman kognitiva strukturer (så-
som föreställningar) med det sociala sammanhanget (såsom kulturen). Utifrån hand-
lingarna kan det intentionella perspektivet därmed förklara pedagogiska frågor så-
som hur en person uppfattar en situation, vilka frågor den väcker, vilka begrepp 
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som aktualiseras och hur tidigare kunskap relaterar till ny (Halldén & Wistedt, 
1998).

Intentionell analys 

För att underlätta möjligheten att förstå handlingar, har Halldén med flera vid Pe-
dagogiska institutionen, Stockholms universitet, utvecklat intentionell analys. Hall-
dén (2001) menar med referens till von Wright (1979) att när vi handlar, exempel-
vis genom ett yttrande, finns det en intention i uttalandet som ger yttrandet me-
ning och det är den meningen som uttalaren vill att mottagaren skall förstå. Hall-
dén (2001) exemplifierar, ”Det är intentionen som skiljer en vänskaplig klapp på 
axeln från en knuff” (s.9). Genom att studera intentionerna i handlingen, intentions
in action, underlättas förståelsen för handlingen. Utifrån von Wright (1971, 1979) 
förklarar Halldén intentionerna i handlingen med att det finns både inre och yttre 
determinanter som bestämmer handlingen (se figur 2). Till de inre (mentala) de-
terminanterna hör våra behov, förställningar och förmågor. Till de yttre (diskursi-
va) räknas skyldigheter, normer och möjligheter. 

Figur 2. Figuren beskriver inre och yttre determinanter som determinerar våra handlingar enligt Hall-
dén & Wistedt (1998), efter tolkning av von Wright (1971; 1979).

Intentionerna i handlingen blir inte en psykologisk egenskap eller ett tillstånd, utan 
något som är bundet till ett perspektiv som kan anläggas på ett beteende. Perspek-
tiven kan varieras så att det som är en handling i ett perspektiv blir en del av en 
handling i ett större perspektiv. ”Att till exempel skala en lök kan ses som en hand-
ling, men det är bara en del av den mer omfattande handlingen att tillaga en mål-
tid” (Halldén 2001, s. 9). Genom den analysmöjlighet som det intentionella per-
spektivet erbjuder kan tolkningar av enskilda talhandlingar ses i vidare samman-
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hang. Intentionell analys tydliggör yttrandens relation till sitt sammanhang och tar 
samtidigt hänsyn till individens föreställningar i vidare sammanhang. 

Det intentionella perspektivets föreställningsbegrepp 

Inom det intentionella perspektivet används ofta termen föreställningar (Halldén, 
2001; Halldén & Wistedt, 1998). Ordet har en omfattande innebörd och innefattar 
begrepp som önskningar, trosföreställningar och förmågor (se determinanterna i 
figur 2). Scheja (2001) förklarar med referens till von Wright (1971) att de interna 
determinanterna, som alltså påverkar handlingen: “…refers to the mental disposi-
tion, or more precisely, to a combination of two mental attitudes on the part of the 
agent: the volitional attitude […] and the cognitive or epistemic attitude” (s. 20).

De föreställningar som är studerade i det intentionella perspektivet handlar om 
allt från väl avgränsade fenomen, exempelvis vattenföroreningar (Österlind, 2006), 
till mer generella frågor såsom hur forskar- och högskolestudenter tolkar ett miljö-
innehåll i utbildningen (Lundholm, 2003). Föreställningar och begreppsförståelse 
har varit av stort intresse inom den konstruktivism i vilken det intentionella per-
spektivet har sina rötter. Halldén (2002) förklarar med referens till Ausubel (1965) 
att förståelse för någonting innebär att kunna relatera detta till andra kunskaper på 
ett icke slumpartat sätt. Med Piagetansk terminologi innebär det att assimilera nya 
fakta till redan etablerade strukturer. Elevernas förförståelse (Ausubel, 1968) blir 
viktig i det intentionella perspektivets syn på lärande, eftersom det är utifrån för-
förståelsen som eleven tolkar lärarens budskap. Halldén (2002) menar att Ausubels 
tes om att den enskilt viktigaste faktorn som påverkar inlärandet är elevens förförs-
tåelse, har hög relevans. ”I tolkningen av vad läraren säger relaterar eleven detta till 
sina redan befintliga kunskaper och till vad som kan antas vara relevant i samman-
hanget.” (s. 64). Det ligger därmed i det intentionella perspektivets intresse att tol-
ka och försöka förklara elevernas föreställningar.

Det intentionella perspektivets kontextbegrepp 

Inom intentionell analys är själva kontextbegreppet viktigt och av central betydelse. 
De handlingar eller yttranden som en individ ger, tolkas som meningsskapande 
processer i relation till det kontext som individen tycker sig uppleva. Det menings-
skapande som aktören gör i relation till kontextet, kallas inom det intentionella 
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perspektivet för kontextualisering. Förfarandet kan exemplifieras med att en elev som 
skall svara på en uppgift kommer att svara utifrån hur denne tolkar situationen som 
uppgiften ingår i. När ett yttrande (talhandling) tolkas söks därför efter de samman-
hang (kontext) där yttrandet är meningsfullt. Intentionerna med yttrandet blir då 
en central aspekt av kontexten. Modellen förklarar således en handlings relation till 
sitt kontext. (Halldén, 2001)

Den kontext som individen upplever är alltid individens upplevda kontext. I 
detta ingår såväl tidigare erfarenheter som framtida förväntningar och önskningar. I 
individens kontext ingår även de ”projekt” som den handlande försöker förverkliga 
(Hallden, 1982; 1989; Lundholm, 2003). Att förverkliga projekt kan exemplifieras 
med lärarstudenters handlingar i den undervisning de gör under sin verksamhets-
förlagda utbildning. Dessa kan ses och förstås både i skenet av den lektion de 
genomför samt i skenet av deras projekt att bli lärare.  

Lärande i ett intentionellt perspektiv 

Samtidigt som intentionell analys är en analysmetod erbjuder den också ett per-
spektiv på vad lärande är: Lärande innebär i detta perspektiv att individen identifie-
rar de sammanhang och situationer där kunskap används och utvecklar en med-
vetenhet om dess situerade karaktär (Lundholm, 2003). 

Det intentionella perspektivet är ett sätt att bygga samman konstruktivistiska 
lärandeteorier med olika utgångspunkter. Halldén påpekar vikten av att förstå och 
uppmärksamma både den individuella konstruktionsprocessen och den sociala. Ge-
nom att sammanföra dem ges en rikare beskrivning av lärande (Halldén & Wistedt, 
1998; Halldén, 1999; 2001; Halldén, et al 2002).

Enligt Helldén (2005) har det på senare år, särskilt inom naturvetenskaplig äm-
nesdidaktisk forskning, blivit allt vanligare att ett individualkonstruktivistiskt synsätt 
kombineras med teorier som lägger tonvikt vid språket och det sociala samspelet i 
meningsskapandet, exempelvis sociokulturella teorier. Sfard (1998) menar att det 
finns en fara i att endast välja ett av dessa perspektiv eftersom infallsvinklar från det 
andra perspektivet då kan förloras. Hon förespråkar därför att bägge perspektiven 
samtidigt används. Även Andersson (2001; 2002) ser förtjänster med att låta indivi-
dualkonstruktivistiska och socialkonstruktivistiska perspektiv komplettera varandra 
utifrån argumentationen att kunnande är socialt medierat och individuellt kon-
struerat.
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Det intentionella perspektivets forskningsmetod 

I forskning som bedrivs utifrån ett intentionellt perspektiv blir det viktigt att samla 
data på ett sådant sätt att det blir möjligt att se informanternas ageranden som me-
ningsfulla i relation till de intentioner som kan tillskrivas dem. Det är därför nöd-
vändigt att samla data som möjliggör att logiken i handlingarna kan förstås utifrån 
situationen och sammanhanget som den handlande individen agerar i. Ofta används 
en kombination av observationer och intervjuer som datainsamlingsmetod. Se ex-
empelvis Jakobsson Öhrn (2001), eller Lundholm (2001; 2003). Själva analysen 
sker vanligtvis i två skilda riktningar. Den ena svarar mot de interna (kognitiva) 
determinanterna i analysmodellen och den andra riktningen svarar mot de externa 
(kontextuella) determinanterna. I resultatet sker en sammanvägning av dessa två 
riktningar. I sammanvägningen kan tyngden av respektive inriktning skifta (Hall-
dén, 2001). På det sätt som intentionell analys kommer till användning i förelig-
gande studie är tyngdpunkten på hur lärarstudenternas handlingar kan förstås i rela-
tion till sammanhanget, alltså inte till individens inre föreställningsvärld. 

Det är viktigt att påpeka att med denna analysmodell valideras inte resultatet ge-
nom att återge informantens egen syn på sitt handlande. Den intention som perso-
ner tillskrivs valideras istället genom forskarens argumentering för sina tolkningar. 
Halldén (2001) skriver: 

I den vetenskapliga verksamheten konstruerar alltså forskaren den praktiska slut-
ledningen och därmed också intentionen. Intentionen är alltså inte en mental akt 
hos aktören och frågan om tillskrivandet svarar mot agentens egna avsikter och 
meningstillskrivanden kan lämnas som en öppen fråga. Frågan om hur våra tolk-
ningar förhåller sig till agentens egna uttryckta önskemål och bevekelsegrunder 
behöver aldrig ställas. En analys med den här föreslagna modellen valideras inte 
genom hänvisning till agentens egen syn på sitt agerande, den valideras genom 
graden av rationalitet i beskrivningen. Genom att infoga tolkningar av enskilda 
handlingar i tolkningar av mer omfattande handlingar kan agerande ges rationali-
tet i allt vidare sammanhang och det är i denna rationalitet som tolkningen vali-
deras (s.10). 
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Skillnader och likheter perspektiven emellan 

Det finns likheter och skillnader beträffande perspektivens ontologiska, epistemolo-
giska och metodologiska utgångspunkter. Några för denna studie betydelsefulla 
aspekter kommer nedan att diskuteras. Den första är central i all forskning. Den rör 
de grundläggande ontologiska utgångspunkterna som teorierna bygger på. 

Grundläggande ontologiska utgångspunkter 

Ontologi handlar om varandets och verklighetens natur (Lübcke, 1988), det vill 
säga hur vi anser att verkligheten är beskaffad. Ontologierna uttalas av teorierna 
ibland explicit men ingår vanligtvis implicita i grundantaganden som tas för att teo-
rierna skall kunna förklara det fenomen som beforskas.

En viktig ontologisk utgångspunkt inom fenomenografin är att människans rela-
tion till omvärlden ses som icke-dualistisk. Det vill säga, det finns bara en värld och 
det går således inte att separera en inre mental eller själslig värld från en yttre mate-
riell värld. Fenomenografin förnekar inte att vi upplever världen genom våra sin-
nesorgan och på så sätt varseblir världen, men poängterar att våra kunskaper och 
vårt erfarande ligger i relationen mellan oss själva och världen. Detta innebär att det 
vi erfar är beroende av såväl den som erfar som det erfarna objektet. Således existe-
rar det bara en värld, den erfarna (Marton & Booth, 2000). 

Intentionell analys har sina rötter i konstruktivistisk lärandeteori. Det finns 
många olika konstruktivistiska teorier och analysmodeller för lärande och skillna-
derna dem emellan är stor. Ett sätt att kategorisera de olika inriktningarna är att 
skilja mellan individuell och social konstruktivism. Framgent i denna text kommer 
termen social konstruktivism att betyda samma sak som sociokulturell teori eller 
social konstruktionism.8

Individuell konstruktivism sätter individen i centrum och menar att all kunskap 
är individuella konstruktioner. De poängterar att lärande är en aktiv process som 
sker inuti individen och därför är processen individuell. Varje människa konstruerar 
således sin egen bild av verkligheten. Social konstruktivism lägger större tonvikt vid 
att kunskap konstrueras i sociala sammanhang och i samspel med andra individer. 
Den individualkonstruktivistiska synen på lärande, kan förstås som att det finns en 

8 Marton och Booth (2000) använder termen Social konstruktivism för den lärandeteori som många 
andra, exempelvis Säljö (2000) kallar för sociokulturell teori. Halldén (2001) benämner samma sak 
som social konstruktionism. 
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yttre ”sann värld” som av individen skall göras om till en inre värld, skild från den 
utanför, alltså, i viss mening ett dualistiskt förhållningssätt. Halldén (2001) påpekar 
dock att den individuella konstruktionen inte är skild från ett socialt sammanhang 
utan snarare är del av detta:  

Att se kunskap som en individuell konstruktion innebär inte att den sker utanför 
ett socialt sammanhang […] Men att säga att konstruktionen är en individuell 
process och att denna individuella process måste försiggå i ett socialt samspel är 
något annat än att säga att konstruktionen är en social process även om den för-
siggår i ett socialt sammanhang (Halldén, 2001. s. 6). 

I texter om intentionell analys problematiseras sällan grundläggande ontologiska 
utgångspunkter. Kanske beror detta på att dessa saknar betydelse för de forsknings-
resultat som genereras. Min egen tolkning är att den ontologi som intentionell ana-
lys omfattar, i grunden är densamma som den som fenomenografin benämner 
ickedualistisk. Istället för att se konstruktionerna som avbildningar av en yttre verk-
lighet kan man som Emanuelsson (2001) föreslår, betrakta dem som ”sätt att funge-
ra inom ramen för de restriktioner som världen utövar på den lärande” (s. 28). Jag 
menar även att eventuella ontologiska oklarheter, inte har någon betydelse för det 
sätt som jag använder teorierna i föreliggande studie. Frågeställningar i sig själva är 
av filosofisk art och sannolikt omöjliga att besvara. Lindholm (1999) utrycker tan-
ken att vi inte kan få svar på våra frågor om hur verkligheten egentligen är beskaf-
fad:

Jag anser att verkligheten i sin helhet (och jag tror att det är en bra arbetshypotes 
att det finns en sådan även utanför våra föreställningar) inte är åtkomlig för oss, 
och jag tror aldrig att den kommer att bli det. Möjligen kommer vi som art, om 
då vi nått lite högre utvecklingsnivå, att ha radikalt andra verklighetsuppfattning-
ar. Det lär dröja, och under tiden försöker vi med olika infallsvinklar, perspektiv, 
begreppssystem, metoder, få fatt i vad vi hoppas är några olika, och på skilda sätt 
intressanta – vad ska vi kalla det? – ”aspekter” på verkligheten (s. 50 – 51) 

Skillnader i synen på kunskapsbildning  

I den tredje delstudien i detta forskningsprojekt ges lärarstudenter i uppgift att un-
dervisa på sådant sätt att deras elever ges möjlighet att utveckla komplex förståelse 
för ett fenomen med relevans för hållbar utveckling. Avsikten är att empiri skall 
genereras dels om hur det kunskapsobjekt ser ut som eleverna har möjlighet att 
urskilja och dels om hur lärarstudenterna talar om sin undervisningshandling. Där-
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för är det av intresse att se hur de teoretiska perspektiv som används i analysen be-
lyser relationen mellan lärandeobjektet (det som skall läras) och lärandesubjekten 
(de som skall lära sig, det vill säga, eleverna). 

Fenomenografin och variationsteorin poängterar att vi lär oss genom erfarande, 
urskiljning och variation. Det vi erfar kan ses som en relation mellan oss själva och 
världen. Kunskapsobjektet finns således varken inom eller utanför individen utan i 
relationen person - värld. Marton & Booth, (2000) beskriver lärande som en för-
ändring i förhållandet mellan människa och värld. De skriver ”lärande är att konsti-
tuera lärandets objekt” (s. 208). Lärandet eller konstituerandet av kunskapsobjektet 
sker alltså i samspelet mellan personen och världen.

Halldén (2001) förklarar att det intentionella perspektivet ser på relationen mel-
lan kunskapsobjekt och den lärande människan som en dubbel konstruktionspro-
cess. Själva ”kunskapen” (X) är en social konstruktion i den meningen att X kon-
stitueras, konstrueras, och förhandlas fram av individer i samspel genom att dessa 
bidrar med sina egna föreställningar av X. Den enskilda individens egen uppfatt-
ning av X är dock inte en social konstruktion utan en högst individuell konstruk-
tion. Individens föreställning om X är individens konstruktion som dock refererar 
till både den sociala konstruktionen av X och den händelse eller det fenomen i 
omvärlden som X refererar till. Detta synsätt innebär således en dubbel konstruk-
tionsprocess av kunskapen, dels individens konstruerande av ett eget begrepp och 
dels den sociala konstruktionen av ett begrepp som är gemensamt för flera indivi-
der, till exempel de som i en diskussion samtalar om ett kunskapsobjekt.  

Utifrån den dubbla konstruktionsprocessen och utifrån det samtidiga användan-
det av en individual- och socialkonstruktivistisk utgångspunkt, kan relationen mel-
lan kunskapsobjekt och den lärande människan ses på två olika sätt. I ett individu-
alkonstruktivistiskt perspektiv är den lärandes uppfattning av det som skall läras 
avhängigt individens tidigare erfarenheter, kunskaper och den lärandes intellekt. 
Verkligheten bestäms av den studerande själv och är beroende av mänskliga menta-
la aktiviteter.

Sfard (1998) beskriver den individuella konstruktivismen med hjälp av en för-
värvandemetafor, acquisition methaphor. Hon pekar på att det centrala är att det är 
den lärande själv som förvärvar kunskaper genom att konstruera sin verklighet och 
alla aspekter av den. Individens medvetande söker sig då utåt för att göra världen 
begriplig. Kunskaperna förvärvas och tas in av individen”…concepts are transferred 
from a social to an individual plane and internalized by the student. (s. 6). 

Den andra förutsättningen som det intentionella perspektivet vilar på, social 
konstruktivism, menar snarare att individen skall föras till kunskapen. Kunskapen 
finns i det sociala sammanhanget, i diskursen, eller som man inom sociokulturell 
teori menar, även inbyggd i artefakter.

I den sociokulturella teorin, inspirerad av bland annat Vygotskij (1978, 1999) 
och Wertsch, (1998) fokuseras särskilt det sociala samspelet och språkets betydelse 
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för lärandet. Sambandet mellan tanke, språk och handling poängteras. Huvudsakligt 
fokus ligger på kommunikationen, det vill säga språket. Om tänkande liknas vid 
den inre dialog som människor för med sig själva, kommer detta till uttryck via 
språket. Det är också via språket som vi kan representera världen för oss själva och 
för andra människor. Det är främst via språket som vi kan handla i sociala praktiker. 
Inom sociokulturell teoribildning handlar lärande om hur kunskaper och färdighe-
ter skapas och omskapas i samhället. Återskapandet av kunskaper och färdigheter är 
något som äger rum i alla samhällen och kulturer. Det som skiljer är hur detta åter-
skapande är organiserat. Den mänskliga kommunikationen är av överordnad bety-
delse i lärprocessen, språket är centralt och det är via språket vi testar, utvecklar och 
förmedlar våra världsbilder och kunskaper. Genom att delta i sociala praktiker tar vi 
över ”tankeformer” eller ”sätt att resonera” inom särskilda diskurser (Säljö, 2000; 
Östman, 2002; Schoultz, 2002; Säljö & Wyndham, 2002) Skillnader i kunskaper 
diskuteras ofta som skillnader mellan de olika praktiker som olika individer deltar 
eller har deltagit i. Socialkonstruktivismen och den sociokulturella teorin beskrivs 
av Sfard (1998) med hjälp av en deltagarmetafor (participation metaphor). Lärande 
beskrivs då ske genom att den lärande deltar i sociala diskurser.  

Emanuelsson (2001) kompletterar Sfards metaforer för lärande genom att beskri-
va fenomenografiska och variationsteoretiska perspektiv med en konstituerandeme-
tafor. Han menar att ur ett fenomenografiskt eller variationsteoretiskt perspektiv är 
kunskapsinhämtning inte beskrivningsbart i termer av förvärvande eller deltagande. 
”Istället konstitueras kunnande i en ständigt dynamisk process” (s.27). 

Skillnader i forskningsfokus 

Ett argument för att låta två olika teoretiska perspektiv komplettera varandra i den-
na studie var att resultatbilden skulle bli rikare om studieobjektet beforskades ur 
olika synvinklar. Utifrån en viss generalisering är det möjligt att säga att intentionell 
analys intresserar sig för lärande (meningsskapande processer) och gör det genom 
att titta på handlingar. Dessa tolkas och förstås i relation till såväl det yttre samman-
hanget (kontexten) som till individens föreställningar. Se figur 3 nedan. 
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Figur 3. Det intentionella perspektivets infallsvinkel i studiet av lärande.
Det fenomenografiska och variationsteoretiska perspektivet å andra sidan, inriktas i 
första hand på uppfattningar, variationen av dessa samt hur de är strukturerade. 
Lärandet, det vill säga förändringen av uppfattningar skall då förstås i relation till 
lärarens undervisningshandlingar och situationen runt omkring. Se figur 4 nedan. 

Figur 4. Det fenomenografiska perspektivets infallsvinkel i studiet av lärande.

Skillnader i beskrivningsnivå 

Förutom att teorierna använder sig av olika utgångspunkter finns det även en skill-
nad i beskrivningsnivå. När fenomenografin beskriver uppfattningar avses i första 
hand uppfattningar på en kollektiv nivå det vill säga uppfattningar som kan finnas i 
en viss population människor. Det görs sällan förutsägelser om vad som begränsar 
förändringar av uppfattningar på en individuell nivå och fenomenografin ger 
primärt inga förutsägelser om determinerande aspekter för enskilda elevers möjlig-
heter att lära. När fenomenografin uttrycker sig om enskilda individer lärande är 
det istället i termer av den variation som läraren iscensätter mot bakgrund av tidiga-
re erfarenheter som kan ses som relevanta.  
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Det intentionella perspektivet å andra sidan analyserar primärt lärandet på en in-
dividuell nivå. Lärandet beskrivs i termer av meningsskapande processer. Menings-
skapandet förklaras ske både i relation till individens inre föreställningar såsom ex-
empelvis förmågor och framtida förväntningar, samt i relation till yttre faktorer 
såsom sammanhang och möjligheter. Därigenom tar det intentionella perspektivet 
hänsyn till, inte bara det momentana sammanhanget utan även till de tankar och 
förväntningar om framtiden som individen kan ha. En fenomenografisk analys har 
inte samma möjligheter att ta hänsyn till sådana tidsrelaterade faktorer. Däremot ges 
en mer precis ögonblicksbild av informanternas uppfattningar. Booth, et. al. (1999) 
uttrycker skillnaden med följande metafor: “a phenomenographic study gives a 
high-resolution snapshot of how people experience the phenomena of interest, 
whereas the intentional analysis gives more of a video” (s. 79). Dessa skillnader i 
analysnivå ger konsekvenser för hur respektive teori använder sig av och förhåller 
sig till olika begrepp.

Centrala begrepp

Nedan görs en kort presentation av några för denna studie viktiga begrepp. Me-
ningen är att läsaren skall förstå ur vilken teori, fenomenografi eller intentionell 
analys, som begreppen kan härledas. Dessutom vill jag ge en glimt av hur begrep-
pen förhåller sig till liknande eller motsvarande begrepp ur den teori vilken be-
greppet inte var hämtat från.

Förståelse och förhållningssätt

Förståelse är centralt i föreliggande studie. I Lübcke, (1988, s. 182) beskrivs förstå-
else som ”insikt i meningen med eller hos något”. Av syften och frågeställningar på 
sidan 24-25 framgår att i denna studie beskrivs förståelsen utifrån hur lärarstuden-
terna associerar, hur de förhåller sig till, samt hur de i undervisningshandlingar 
iscensätter sin förståelse. Jag menar således att sätt att associera, sätt att förhålla sig 
till något samt sätt att handla är nära förknippade med förståelse.

I delstudie II, intervjustudien, är begreppet förhållningssätt av central betydelse. 
Förhållningssätt ses som vidare än fenomenografins uppfattningsbegrepp och som 
något som föregår en uppfattning. Thång (1984) ser förhållningssätt som en dispo-
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sition och strävan till att handla gentemot något och som ”grundläggande för tän-
kande och handlande” ( s. 51). Begreppet förhållningssätt är i högre grad knutet till 
individens totala upplevelse av fenomenet än vad uppfattningsbegreppet är. När jag 
använder begreppet förhållningssätt gör jag det enligt den definition som ges av 
Lindberg-Sand, (1996, s. 63):

Med förhållningssätt avses det uttryck som helhetskaraktären av en människas re-
lation till ett visst fenomen tar sig. Helhetskaraktären inbegriper då a) på vilket 
sätt fenomenet urskiljs och uppfattas, b)fenomenets betydelse eller värde för indi-
viden, c) individens strävanden, avsikter eller intentioner gentemot fenomenet, d) 
en nivå av intensitet/aktivitet som grund för en disposition att handla gentemot 
fenomenet. 

Jag menar att likväl som en människa kan uttrycka olika uppfattningar av samma 
fenomen kan olika förhållningssätt uttryckas. Det kan på samma sätt som den ana-
lytiska enheten uppfattningar, dekontextualiseras och rekontextualiseras och lämpar 
sig väl att bli beforskade med en fenomenografisk forskningsansats. Skillnaden mel-
lan dessa två begrepp kan beskrivas som att uppfattningar svarar mot sakligt struktu-
rerade aspekter som urskiljs medan förhållningssätt dessutom rymmer värderande 
aspekter.

I det intentionella perspektivet används termen föreställningar (Halldén, 2001; 
Halldén & Wistedt, 1998). Föreställningar är liksom förhållningssätt mer omfattan-
de än vad fenomenografins uppfattningsbegrepp är. Begreppet relaterar dock i hög-
re grad till individspecifika aspekter som förmågor, trosföreställningar och önsk-
ningar. Särskilt den förstnämnda kvalitén, förmågor (som jag tolkar som en kogni-
tiv enhet), finner jag svårhanterlig och i viss mån ointressant i detta arbete. Jag 
kommer därför att vara sparsam med att använda föreställningsbegreppet. I det fall 
så sker avses dock de individspecifika föreställningar som kan härledas ur intentio-
nell analys.

Handlingar

Handlingsbegreppet har på flera olika sätt betydelse i denna studie och följer hu-
vudsakligen den mening de ges i det intentionella perspektivet även om dessa inte 
artikuleras speciellt mycket.

Med handlingar avses ageranden som är medvetna och avsiktliga. Handlingar 
skall skiljas från beteenden. Med beteende menas vanligtvis ageranden som till 
skillnad från handlingar utförs utan medveten avsikt (Andersson, 2007). Det råder 
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dock ingen tydlig gräns mellan vilka handlingar som är medvetna eller avsiktliga. 
Vi vet inte alltid varför vi gör något. ”Våra handlingars identitet är i många fall 
öppen, kanske instabil och ibland till och med motsägelsefull. Men detta utgör inte 
normalfallet. På det hela taget vet vi vad vi gör” (Molander 1996 s. 108). Hand-
lingar behöver inte nödvändigtvis vara fysiska handlingar där något utförs. Det kan 
exempelvis även vara kommunikativa handlingar såsom talhandlingar (Austin, 
1962; Searle, 1969), som avses. Alexandersson (2002) förklarar att talhandlingar 
syftar till göra sig förstådd med någon om något:

När vi talar med varandra, utför vi genom det vi säger handlingar som att upp-
mana, fråga, svara, lova, bekräfta, hota, utmana uppmuntra, förtydliga förklara 
hälsa m.m. Ett samtal har struktur som ett sammanhang av sådana handlingar. 
Med andra ord: samtalets yttranden är relaterade till varandra som handlingar. (s. 
153)

Handlingsbegreppet är centralt i det intentionella perspektivet eftersom de ses som 
meningsskapande processer. Inom fenomenografin däremot problematiseras sällan 
handlingar som sådana. Oftast ses de som en självklar konsekvens av våra uppfatt-
ningar av fenomen eller situationen: ”Effective action springs from the way the 
situation is seen […] and ways of seeing can be understood in terms of aspects of 
the situation discerned…” (Bowden & Marton, 1998. s. 11). Att våra uppfattningar 
är utgångspunkten för såväl hur vi förstår situationen som våra möjligheter att 
handla uttrycks även i Carlgren och Marton (2000). 

Vi anser att den väsentligaste förmåga som skolan kan bidra till att utveckla hos 
eleverna är förmågan att erfara verkligheten på kraftfulla sätt – att kunna urskilja 
bestämda kritiska drag och fokusera dem samtidigt i medvetandet. Därmed kon-
stitueras den nya situationens innebörd och handlingsmöjligheter (s. 225). 

Inom variationsteorin får själva handlingen en större betydelse eftersom studieob-
jektet då ofta är den variation som en lärare iscensätter för att de lärande skall förstå 
ett visst innehåll. Detta skulle kunna exemplifieras med den variation som lärare 
iscensätter för att elever skall förstå växters livscykler (Vikström, 2005).

Handlingar har även på ett generellt plan betydelse i undervisning för hållbar ut-
veckling. I samhällets strävan efter hållbar utveckling är handlingsbegreppet av stor 
betydelse. De flesta av oss associerar nog handlingar såsom miljövård, resursfördel-
ning och fattigdomsbekämpning till tematiken hållbar utveckling. I policydoku-
ment och styrdokument påpekas vikten av att i undervisningssammanhang utveckla 
handlingsberedskap och handlingskraft. De handlingar jag studerar är huvudsakli-
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gen kommunikativa handlingar såsom talhandlingar men i viss mån studeras även 
undervisningshandlingar. 

Kontext

Med kontext avses enligt filosofilexikonet ”… det sammanhang i en text, vari ett 
textavsnitt (t.ex. en sats) ingår i” I en utvidgad pragmatisk betydelse kan det även 
betyda ”…alla relevanta drag hos den situation som den talande eller skrivande 
befinner sig i” (Lübeck, 1988 s. 302). Det frågor eller uppgifter som jag ger lärar-
studenterna i de tre olika studierna, tolkar de i relation till sina egna föreställningar 
samt till hur de förstår situationen och det omgivande sammanhanget. Den inne-
börd som det intentionella perspektivet lägger i begreppen kontext och kontextua-
liseringar kommer till användning i denna studie.

Även inom fenomenografin och variationsteorin har kontexten betydelse. Själva 
ordet kontext används dock sparsamt. Ett fenomenografiskt sätt att uttrycka samma 
sak vore att tala om det meningsskapande sammanhang som erfars. De uppfattning-
ar som fenomenografin beskriver bör behandlas i relation till det sociala och kultu-
rella sammanhang de ingår i (Alexandersson, 1994a, b; Marton, 1995; Marton & 
Booth 2000). Ett ord med liknande betydelse som används inom fenomenografin 
är situation (se distinktion mellan situation och fenomen på sidan 34).  

Intentioner och projekt 

Intentionsbegreppet ges samma innebörd och används i denna studie på samma sätt 
som i det intentionella perspektivet. Det är intentionerna som ger handlingarna 
mening. Intentionsbegreppet skall inte förväxlas med fenomenologins begrepp in-
tentionalitet som avser det som medvetandet riktas mot. Se exempelvis Alerby 
(1998) eller Alexandersson, 1994a). I såväl talhandlingar under intervjuerna som i 
den undervisning lärarstudenterna ger görs uttalanden som kan tolkas som uttryck 
för intentioner ingående i större projekt. Exempelvis projektet att bli en skicklig 
lärare. I fenomenografin finns inga begrepp med liknande innebörd vilket kan för-
klaras av att fenomenografin inte primärt gör anspråk på att förklara lärande utifrån 
individuella förutsättningar.  
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Lärandeobjekt

Allt lärande är lärande om någonting. Såväl inom fenomenografin som i det inten-
tionella perspektivet delas denna på sitt sätt självklara uppfattning. Detta någonting 
kan benämnas som lärandeobjekt I senare variationsteoretiska publikationer har det 
utvecklats ett språk för att beskriva lärandeobjektet. Marton & Tsui (2004) beskri-
ver lärandeobjekt som det innehåll mot vilket undervisningshandlingarna är rikta-
de. Det kan ha en generell del som handlar om urskiljning, tolkning, förståelse samt 
en specifik del, det direkta lärandeobjektet, det vill säga vad det är eller vilken me-
ning det anses ha. En lärare, eller i detta fall lärarstudent, som undervisar avser att i 
sin undervisning få eleverna att förstå något eller utveckla en färdighet för något, 
det vill säga åstadkomma lärande av ett visst avsett lärandeobjekt. Detta kan då kal-
las det avsedda lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004; Vikström, 2005). Det lärande-
objekt som eleverna i klassrummet ges möjlighet att urskilja, det vill säga det som 
uttrycks i interaktionen mellan lärare och elev kan kallas det iscensatta lärandeobjektet
(ibid). Det som faktiskt lärdes, det vill säga lärandets resultat kan benämnas det er-
farna lärandeobjektet (ibid). Inom det intentionella perspektivet finns inget liknande 
språkbruk. Det finns dock inget som tyder på att de ovan redovisade termerna inte 
skulle kunna användas i ett intentionellt perspektiv. I tabell 1 på nästa sida samman-
fattas några av de skillnader mellan fenomenografi och intentionell analys som jag 
har försökt påvisa i kapitlet. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan Fenomenografi och intentionell analys.

 FENOMENOGRAFI/ 
VARIATIONSTEORI

INTENTIONELL ANALYS

Kunskapsintresse Hur människors lär genom 
erfarande och variation i  
erfarandet

Hur individer genom me-
ningsskapande processer ger 
mening åt olika aspekter av 
världen

Forskningsobjekt Människors uppfattningar Människors handlingar  

Lärandesubjekt Bärare av uppfattningar 
som erfar världen genom  
variation

Utförare av handlingar som 
skapar mening genom sina 
handlingar

Lärande Lärande ses som en breddning 
av den repertoar av uppfatt-
ningar som människor bär med 
sig. Det kan också innebära en 
kvalitativ förändring från en 
uppfattning till en annan.  

Innebär att individen tillägnar 
sig kognitiva strukturer och 
identifierar de sammanhang 
och situationer där kunskap 
används 

Lärandets mekanismer Urskiljning, variation och sam-
tidighet 

Elaborering i och mellan 
olika kontexter 
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Kapitel 3, delstudie I 

Lärarstudenters associationer till hållbar 
utveckling – en enkätstudie

I detta kapitel kommer den första av tre delstudier om lärarstudenters förståelse för 
hållbar utveckling att presenteras. Huvudsaklig fokus är det innehåll som lärarstu-
denterna associerar till tematiken. Ordet association kommer av latinets associare 
vilket betyder förbinda eller sammanlänka Lübcke, (1988). Jag finner att ordet är 
funktionellt i relation till det som eftersöks i denna delstudie, nämligen kunskap om 
det innehåll som lärarstudenter tillskriver begreppet. Jag vill alltså veta vilket inne-
håll de förbinder till eller sammanlänkar till tematiken hållbar utveckling.

Syfte

Den första delstudien (I) syftar till att mot bakgrund av begreppets vida tolknings-
möjligheter och den mångfald av definitioner som finns, beskriva det kunskapsin-
nehåll som lärarstudenter associerar till begreppet hållbar utveckling. I en enkätstu-
die söker jag svar till forskningsfrågan: 

Vad beskriver lärarstudenter då de i en skriftlig reflektion skall förklara vad som 
skall vara hållbart? 
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Tillvägagångssätt

I denna delstudie söks svar till en ”vad - fråga”. Ordet vad eftersöker det innehåll 
som lärarstudenter associerar till hållbar utveckling. Genom att göra en enkätunder-
sökning och därmed erhålla data från många lärarstudenter är strävan att få veta vad 
lärarstudenter ”i allmänhet” associerar till tematiken. Ambitionen är inte att på ett 
djupare plan förstå bakomliggande samband, eller att beskriva olika förhållningssätt 
eller förståelser. Ett sådant intresse finns dock i delstudie II och III. Ytterligare ett 
motiv för att genomföra en enkätstudie är att ge lärarstudenterna möjlighet att själ-
va och med sin egen hand ange sina svar. Någon intervjuare till vilken svaren an-
passas, finns inte närvarande på samma sätt som det gör i en intervjusituation. Se 
även Trost (2001) eller Bryman (2002). 

Studiens förutsättningar

Institutionen för utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet ger för blivande 
lärare en mångvetenskaplig kurs i miljökunskap och hållbar utveckling, Naturen och 
livets villkor, 5 poäng. Trots att kursens namn antyder en tonvikt mot naturveten-
skap, behandlas även samhällsvetenskapliga aspekter av hållbar utveckling. Under 
rubriken kursinnehåll i kursplanen sägs bland annat att studenterna efter genom-
gången kurs skall ha kunskaper om: ”naturens komplexitet och förutsättningar för 
en långsiktigt hållbar utveckling, ur såväl en naturvetenskaplig som en samhällsve-
tenskaplig synvinkel.” (Studiehandboken, 2006). 
Kursen ingår i det allmänna utbildningsområdet och är därmed obligatorisk för alla 
lärarstudenter som genomgår en lärarutbildning i Luleå.  

År 2003 gavs kursen vid flera olika tillfällen under både vår och höst. Vid alla 
olika kursintroduktioner delades enkäten (bilaga 1) ut till samtliga närvarande stu-
denter. För att svaren i så liten mån som möjligt skulle vara påverkade av den in-
formation som framgick av kursplanen samt kurspresentationen delades enkäten ut 
i ett tidigt skede av kursintroduktionen. Det vill säga, efter att studenterna hälsats 
välkomna och lärarlaget hade presenterat sig, dock innan kursplan, schema och 
litteratur hade förklarats och diskuterats. Det är möjligt och lärarstudenter som sva-
rade på enkäten befann sig i upptakten av en kurs i lärande för hållbar utveckling 
påverkat deras sätt att svara. Förmodligen hade många av dem redan innan kursen 
börjat fundera på vad det där med hållbar utveckling handlar om. Denna omstän-
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dighet behöver dock inte påverka resultatets tillförlitlighet negativt. Lika gärna kan 
det ha en positiv effekt på så sätt att de svar som erhölls blev mer välgrundade, och 
därmed bättre svarade mot det innehåll som lärarstudenterna tillskrev begreppet. 

Min egen roll 

Förutom min roll som forskare har jag även varit en av de undervisande lärarna i 
kursen. Jag var alltså en av de lärare som i inledningen av kursintroduktionen pre-
senterade mig själv. Trots att presentationen var kortfattad är det möjligt att sätt att 
deras sätt att göra associationer till hållbar utveckling kan ha blivit påverkad av att 
de fick veta att jag var lärare i biologi och geografi9. Det är dock värt att notera att 
vid det tillfälle då de besvarade enkäten var jag sannolikt en relativt okänd person 
för de allra flesta studenterna. 

Urval av informanter 

Lärarstudenter har i den från och med den 2001 förnyade lärarutbildningen många 
möjligheter att profilera sin utbildning (Regeringen 2000). I sin profilering, – sitt 
val av inriktningar och specialiseringar, har de att ta ställning till frågor som vilken 
åldersgrupp av elever och inom vilket eller vilka ämnesområden de vill undervisa. 
Eftersom det finns många olika inriktningar och specialiseringar att välja mellan är 
gruppen lärarstudenter på sitt sätt en heterogen grupp. Policydokument som Haga-
deklarationen (Baltic 21 E) eller regeringsbetänkandet ”Att lära för hållbar utveck-
ling” (SOU 2004:104) säger att undervisning för hållbar utveckling i framtiden 
skall genomsyra skolans alla ämnen och vara obligatorisk i alla ålderskategorier av 
elever. Därför är det viktigt att undersökningsgruppen omfattar samtliga lärarstu-
denter oavsett vilken sorts lärare de har tänkt bli.  

För att få en så stor undersökningsgrupp som möjligt delades enkäten ut till 
samtliga studenter som deltog vid någon av kursintroduktionerna år 2003. Så gott 
som alla närvarande studenter svarade10. Totalt erhölls 195 enkätsvar fördelade på 
146 kvinnor och 49 män.

9 Problemet med att ibland ha olika roller gäller i högre grad för den andra delstudien. Detta pro-
blem kommer att diskuteras utförligare i diskussionskapitlet. 
10 En miss var att det totala antalet närvarande studenter inte räknades. Att så gott som alla svarade är 
med andra ord en uppskattning. 
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Enkätens utformning och studiens genomförande 

Enkäten hade ett dubbelt syfte. Dels ge information om vilka associationer som 
lärarstudenterna gjorde till hållbar utveckling och dels fungera som urvalsinstru-
ment för delstudie två i detta forskningsprojekt. En öppen frågeställning konstrue-
rades (se bilaga). Frågeställningen löd Vad är det som skall vara hållbart? Efter ett väl 
tilltaget svarsutrymme gavs följdfrågan varför? Förhoppningen var att de öppna frå-
geställningarna skulle göra det möjligt för den som svarade att vara fri i reflektionen 
och därmed ha lättare att ange det som han eller hon tänkte på (Fontana & Frey, 
2000).

Frågan ”What is to be sustained?” är tidigare använd av Dobson (1996; 1998). 
Syftet den gången var att typologisera olika uppfattningar av begreppet som gick att 
finna i debattartiklar, forskningsrapporter, internationella FN-dokument, med flera 
policydokument.

Av enkätens inledningstext framgick att deras skriftliga svar skulle användas i en 
forskningsstudie samt att jag med utgångspunkt i de svar jag fick skulle erbjuda 
några av dem att delta i en intervjustudie. I 

I enkätens inledningstext fanns även formuleringen: ”Begreppet hållbar utveck-
ling har blivit centralt i dagens miljödebatt”. I efterhand har jag förstått att formule-
ringen kan ha påverkat studenterna att associera till miljöundervisning eller miljö-
problematik. och inte till den omfångsrikare innebörd som många anser att begrep-
pet hållbar utveckling rymmer. Beträffande skillnaden mellan miljöundervisning 
och undervisning för hållbar utveckling, se exempelvis: Öhman (2006), Skolverket 
(2002) eller sidan 14 i denna avhandling. Att formuleringen kom med kan till viss 
del förklaras av den förståelse jag själv hade vid tiden då enkäten utformades. Även 
om jag självfallet redan då uppfattade att hållbar utveckling handlade om mer än 
”miljö” var nog min utgångspunkt att undervisning för hållbar utveckling var en 
sorts miljöundervisning. 

Innehållanalys av enkätsvaren 

I analysen har enkätsvaren betraktats som texter som beskriver de associationer lä-
rarstudenterna gör till hållbar utveckling. Texterna har både av mig själv samt av en 
utomstående bedömare genomlästs upprepade gånger. Vanligt är att innehållsanaly-
ser kvantifierar innehållet till förutbestämda kategorier (Bryman, 2002, Krippen-
dorff, 2004) Några sådana på förhand uppställda kategorier fanns dock inte. Vår 
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strävan var istället att ur likheter och skillnader i vad lärarstudenterna svarade finna 
kategorier som särskilde olika associationer. I första hand letade vi efter det mani-
festa innehållet (det som faktiskt uttrycks i texten). Olika ord och fraser kan dock 
betyda samma sak och det är ofrånkomligt att det ibland blir en tolkningsfråga vil-
ken innebörd som enskilda lärarstudenterna lägger i ordval och formuleringar. 
Analysen och kategoriseringen av innehållet har av mig och den utomstående be-
dömaren först skett enskilt. I de fall det visade sig att vi skilde oss åt i bedömningen 
har vi fört ett resonemang som lett fram till en gemensam ståndpunkt. De kategori-
er som vi återfann har blivit benämnda som beskrivningsområden. Denna form av 
innehållsanalys kan liknas vid Systematic Elicitation (Ryan & Bernard, 2000). Efter 
att olika beskrivningsområden har blivit identifierade har enkätsvaren återigen 
genomlästs, denna gång för att fastställa vilka och hur många beskrivningsområden 
som varje enskild lärarstudent berör.  

Eftersom undersökningsgruppen omfattar både kvinnor och män, har det fun-
nits möjlighet att upptäcka genusskillnader i sättet att svara. I de fall sådana skillna-
der har upptäckts kommer de att redovisas.

Resultat

Resultatet visar att när lärarstudenterna i sina reflektioner skrev om hållbar utveck-
ling gjorde de associationer som kunde hänföras till åtta olika beskrivningsområden. 
Innan dessa presenteras är det viktigt att notera att 30 av de 195 inlämnade enkät-
svaren (16 %) inte innehöll sådana associationer som kunde relateras till de funna 
beskrivningsområdena. I många av dessa svar uttrycktes att lärarstudenten inte hade 
hört begreppet tidigare men att denne ändå ville skriva vad de trodde att det hand-
lade om: 

Vet inte riktigt men hållbart känns som något vi behåller och kan lära av i framti-
den och utnyttja. Jag anser att hållbart är något som fastnar i våra huvuden och 
som vi tar med oss vidare, som man då utvecklar mer och mer ju mer informa-
tion man skaffar sig. 

Andra exempel på associationer som inte kunde relateras till beskrivningsområdena 
var ”hållbar lärarfortbildning” och ”matematiskt hållbara teorier”. Sådana svar anser 
jag ligger utanför tematiken hållbar utveckling och de betraktas därför som ”vet 
inte”. I andra fall har personen skrivit att de inte hört begreppet förut men har trots 
det innehållit sådant som jag har kunnat relatera till tematiken, exempelvis;  
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Har tyvärr aldrig hört talas om hållbar utveckling i miljön men det jag tänker på 
spontant är att vi människor skall göra det vi kan, exempelvis sopsortera för att 
hålla miljön i ett gott skick. Ett skick som skall bestå i evighet. 

Trots att vissa svar (exempelvis det första av de två ovanstående exemplen) inte har 
kunnat hänföras till beskrivningskategorier som har med hållbar utveckling att göra, 
har de inte räknats som bortfall i studien. Detta förklaras med att studiens syfte var 
att beskriva vilket innehåll lärarstudenter tillskriver begreppet. Att då 16 % inte 
tillskriver det något innehåll eller inte känner till begreppet är relevant och intres-
sant information.

Majoriteten (84 %) kunde dock ge relevanta svar på frågan vad är det som skall 
vara hållbart. Deras svar kunde ordnas in i följande åtta beskrivningsområden: Na-
turen, naturresurser, miljöproblem, handlingar, samhälle, etik, kommande genera-
tioner och ekonomi. I nedanstående tabell 2 presenteras förklaras och exemplifieras 
de olika beskrivningsområdena. I många reflektioner gjordes anknytningar till fler 
än ett område. Sådana exempel ges i texten som följer efter tabellen. 
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Tabell 2. De olika beskrivningsområden som lärarstudenternas utsagor kunde hänföras till. I den 
första kolumnen namnges beskrivningsområdet. I den andra kolumnen förklaras vad som är utmär-
kande för beskrivningsområdet. I den tredje ges utdrag ur reflektionerna som visar exempel på hur 
lärarstudenterna kunde anknyta till ett beskrivningsområde.

BESKRIV-
NINGSOMRÅDE 

AVGRÄNSNING AV 
BESKRIVNINGSOM-
RÅDE

EXCERPT UR REFLEK-
TIONER SOM EXEMPLI-
FIERAR BESKRIVNINGS-
OMRÅDET 

Naturen Beskrivningar som relate-
rar till den från samhället 
skilda biofysiska naturen. 
Exempel på ord som kan 
finnas i sådana associatio-
ner: natur, miljö, ekosys-
tem.

”Hållbar utveckling borde väl 
vara att balansen i naturen fun-
gerar”

”För att vi ska få behålla vår 
natur så frisk och levande som 
möjligt”

Naturresurser Det människor behöver 
från naturen. Exempel på 
ord; olja, malm, skog, 
mat, resurser 

”Att kunna utvinna naturens 
resurser, trots dagens urholk-
ning”

”Vi måste lära oss att hushålla 
med de begränsade resurser 
som finns på jorden” 

Miljöproblem Problem i naturen, ex-
empelvis växthuseffekt, 
försurning, utarmning av 
biologisk mångfald. 

”… man forskar om försurning 
i sjöar, att si och så mycket 
utsläpp kommer ut i vattnet” 

“Hur ska man kunna behålla 
den hållbara utvecklingen när 
det ligger atomsopor och 
atomubåtar uppe i Sovjetunio-
nen och formligen kokar…? 
Alla dåliga kärnkraftverk i 
öst…”

Samhälle Det mänskliga kollekti-
vet, vårt sätt att leva och 
vår kultur. Exempel på 
ord som används; samhäl-
let, systemet.

”Det som skall vara hållbart är 
samhällsutvecklingen” 

”Den utveckling som sker i 
samhället får inte fortskrida för 
fort
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Kommande genera-
tioner

Ett framtidsperspektiv där 
kommande generationer, 
exempelvis barn och 
barnbarn fokuseras.

”För att miljön ska bli hållbar 
även för kommande genera-
tioner”

”Det skall gynna mänsklighe-
ten och vår överlevnad” 

Handlingar Handlingar som associeras 
till hållbar utveckling. 
Exempel på ord; sopsor-
tering, kompostering, 
levnadssätt.

”Det jag tänker spontant är att 
vi människor skall sopsortera.” 

”Det som är hållbart är kanske 
att gå tillbaks till mer jordnära 
metoder”

Etik Föreställningar om moral. 
Tydliga uttalanden om 
vad som är rätt och fel, 
gott och ont, eller hur 
saker och ting borde vara. 
Underförstådda värde-
ringar har varit mycket 
frekventa men har inte 
räknats in i beskrivnings-
området.

”Man kan inte ensidigt gå 
framåt i all utveckling. Vilka 
konsekvenser får det för kom-
mande generationer? Forsk-
ningen måste kanske därför 
också innehålla etiska fråge-
ställningar ” 

”Människans syn på saken är 
kanske inte den bästa, finns det 
någon annan syn?” 

Ekonomi Ekonomiska termer, teo-
rier och transaktionssy-
stem.

”Utvecklingen och tillväxten” 

”Man måste dock för att det 
skall vara hållbart tänka på 
samhällsekonomin. Vi kan ex. 
inte stänga alla kärnkraftverk 
på en gång. 
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I många enkätsvar görs associationer till fler än ett beskrivningsområde. I nedanstå-
ende skriftliga reflektion anses två beskrivningsområden, resurser och etik samverka 
med varandra. 

Vi ”människan” måste finna nya vägar till att ex. tillgodose vårt egoistiska behov 
av ex. elförbrukning, för att få värme, ljus osv.

Den som anger nedanstående citat bedöms associera till tre olika beskrivningsområ-
den; naturresurser, miljöproblem och ekonomi. 

Jag anser att man skall tänka på de resurser vi har idag; Ren luft rent vatten osv. 
och försöka anpassa utsläpp från fabriker. Man måste dock för att det skall vara 
hållbart tänka på samhällsekonomin, vi kan t.ex. inte stänga alla kärnkraftverk på 
en gång.

Ibland har det dock varit en svår tolkningsuppgift att bestämma vilka beskrivnings-
områden som faktiskt har berörts. I citatet nedan hade det varit möjligt att göra 
bedömningen att personen associerade till både naturresurser och etik. Den be-
dömning som har gjorts är att studenten dock endast associerar till naturresurser. 
Att det även uttrycks en värdering eller ett moraliskt yttrande har inte tolkats som 
att personen verkligen associerar till etik. Istället har det förståtts som att personen 
använder de moraliska uttrycken för att stärka argumentationen för det beskriv-
ningsområde som de facto berörs. 

Vi kan inte förstöra, tömma naturresurserna och sen stå och säga – ”Oj då” nu 
tog visst vattnet och oljan slut! Vad skall vi göra nu då??!  

Liknande svåra gränsdragningar kan ses i citatet nedan: 

Det som skall vara hållbart är samhällsutvecklingen. Varje generation ska få det 
lite bättre än föregående. Sen får man välja om det lilla ”bättre” skall innebära 
kortare arbetsvecka, större bostadsyta, grönare grönsaker, mindre klassklyftor eller 
något annat. I demokratisk ordning. Och förhoppningsvis väljer vi att göra det 
utan att sätta sprätt på jorden… Ekologi under auktoritärt styre tror jag inte på. 
Margot Wallström avskräcker. 

Reflektionen ovan bedöms beröra beskrivningsområdena samhälle, kommande 
generationer och natur 
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Frekvenser av olika beskrivningsområden 

De beskrivningsområden som mest frekvent fanns med i deras utsagor var ”natu-
ren” och ”samhället” som bägge associerades av ungefär 40 % av lärarstudenterna. 
De två områden som minst antal av dem, ca 10 %, associerade till var ”etik” och 
”ekonomi”. Av figur 5 framgår hur stor andel av dem som hade med respektive 
beskrivningsområde med i sin reflektion. 
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Figur 5. Andelen beskrivningsområden av hållbar utveckling som finns med i de 195 inlämnade 
enkätertna. Na = natur, Re = naturresurser, Mp = miljöproblem, Ha = handlingar, Sa = samhäl-
le, Et = etik, Kg = kommande generationer, Ek = ekonomi 
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Genusskillnader i sättet att associera 

Utifrån de 195 inlämnade enkäterna, fördelade på 146 kvinnor och 49 män framgår 
det att lärarstudenter av kvinnliga respektive manliga lärarstudenter delvis gör olika 
associationer om hållbar utveckling. Av figur 6 framgår dessa skillnader. Kvinnliga 
lärarstudenter associerar oftare till ”handling”, 22 % än vad de av manligt kön gör, 
8 %. Å andra sidan associerar de manliga lärarstudenterna oftare till ekonomi (20 %) 
än vad de kvinnliga gör, 8 %. Denna skillnad beträffande hur ofta de talar om 
handling respektive ekonomi visar sig enligt ett statistiskt test enligt chi2 metoden 
vara signifikant11 Övriga skillnader som framgår av tabellen uppnår inte kriterierna 
för signifikans enligt chi2 metoden. De bör därför anses bero på slumpen. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Na Re MP Ha Sa Et Kg Ek

Beskrivningsområden

%

Figur 6. Andelen beskrivningsområden fördelade på män (svarta staplar) och kvinnor (grå staplar) 
av hållbar utveckling som finns representerade i de 195 inlämnade enkätsvaren. Na = natur, Re = 
naturresurser, Mp = miljöproblem, Ha = handlingar, Sa = samhälle, Et = etik, Kg = kommande 
generationer, Ek = ekonomi. Av figuren framgår att män oftare associerar till ekonomi medan kvin-
nor oftare associerar till handlingar.

11 Chi2 är ett vanligt statistiskt test där det funna värdet jämförs med ett förväntat värde. Se exem-
pelvis till Siegel & Castellan (1988) eller Rudberg (1993). 
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Antalet angivna beskrivningsområden 

Vissa av lärarstudenternas associationer kan tillskrivas ett enda beskrivningsområde. 
I vissa fall kan det förklaras av att svaren är kortfattade men detta är dock inte alltid 
fallet. Ibland utgörs de av långa argumentationer för att poängtera och fördjupa 
betydelsen av sådant som ligger inom samma beskrivningsområde. 22 % av lärar-
studenterna anger endast ett beskrivningsområde. Det som oftast förekommer 
ensamt är ”samhället”, 8 % av lärarstudenterna associerar endast till detta beskriv-
ningsområde.  

En majoritet anger fler än ett beskrivningsområde. 63% anger två eller fler om-
råden och fler än 40% anger tre eller fler beskrivningsområden. Av figur 7 framgår 
hur stor andel som talar om olika antal områden. Det finns ingen skillnad i hur 
många områden som kvinnliga respektive manliga lärarstudenter talar om. 
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Figur 7. Fördelningen av hur många beskrivningsområden som finns med i lärarstudenternas enkät-
svar. Figuren visar att 16 % av lärarstudenterna inte hade angett något svar som kunde ordnas in i 
beskrivningsområdena. Men en övervägande majoritet angav två eller flera beskrivningsområden.
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Beskrivningsområdena sammanförda till domäner 

Utifrån likheter mellan de åtta olika beskrivningsområdena är det möjligt att dela in 
dem till två skilda domäner: A den biofysiska naturen och B Samhällelig verksamhet.
Dessa anger på ett mer generellt plan det innehåll som lärarstudenterna associerar 
till.

De tre beskrivnigsområdena ”natur”, ”naturresurser” och ”miljöproblem” kan 
sammanföras till domänen den biofysiska naturen. De har gemensamt att de relate-
rar till den biofysiska omgivningen, det vill säga den omgivning som finns utanför 
de mänskliga samhällena. När de har skrivit om ”naturen” har de enligt min tolk-
ning avsett naturen som omger det mänskliga samhällena. När de har skrivit om 
resurser har de åsyftat naturresurser. När de har skrivit om miljöproblem har de 
avsett problem i naturen.

De fem beskrivningsområdena ”handling”, ”samhälle”, ”etik”, ”kommande ge-
nerationer” och ”ekonomi” har på motsvarande vis gemensamt att de alla anknyter 
till människor eller mänsklig verksamhet. Dessa fem kan därför sammanföras till 
domänen samhällelig verksamhet. De två domänerna överlappar delvis varandra. 
Där en tolkningsfråga till vilken domän ”resurser” eller ”miljöproblem” skall räk-
nas. Med resurser menas vanligen något som efterfrågas (Abrahamsson, et al. 1992) 
Miljöproblem kan i lika hög grad (eller ännu högre grad) finns i människans sam-
hällen som i naturen. Indelningen är dock gjord utifrån den tolkning jag gör av vad 
lärarstudenterna i första hand åsyftar i sina skriftliga reflektioner.

Sambanden mellan de två domänerna 

Av de 63 % av lärarstudenter som i sina enkätsvar anknyter till två eller flera be-
skrivningsområden är det en majoritet, 85 %, som anknyter till bägge domänerna. 
10 % gör associationer endast inom domänen den biofysiska naturen. 5 % associerar 
endast inom domänen samhällelig verksamhet. Det finns ingen skillnad mellan hur 
kvinnliga respektive manliga lärarstudenter anknyter olika beskrivningsområden 
eller domäner till varandra. 
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Sammanfattning, slutsatser och kort diskussion 

Utifrån en innehållsanalys av vad lärarstudenterna skriver om i sina reflektioner 
visar det sig att de associerar till åtta olika beskrivningsområden. De vanligaste före-
kommande beskrivningsområden och de som förekom hos flest av dem var naturen 
och samhället. De beskrivningsområden som var minst frekventa var etik och eko-
nomi.

I stort sett skriver både kvinnliga och manliga lärarstudenter om samma saker. 
Skillnad finns dock mellan hur frekvent de associerar till handlingar respektive 
ekonomi. Kvinnliga lärarstudenter relaterar signifikant oftare till handlingar än vad 
manliga lärarstudenter gör. Dessa associerar dock i sin tur oftare till ekonomi än 
vad de kvinnliga lärarstudenterna gör. Detta är den enda genusskillnad som har 
framkommit i studien. Rickinson (2001) rapporterar i sin forskningsgranskning om 
att flera resultat som visar på skillnader i hur kunskap om miljöfrågor kan relateras 
till könstillhörighet. Ett resultat som Rickinson rapporterar och som ligger i linje 
med den skillnad som denna enkätstudie visat är den av Roper Starch worldwide 
(1994) som kommit fram till att kvinnliga High school studenter har bättre kun-
skaper om bland annat återvinning och sopsortering (handlingar) än vad manliga 
studenter har.

Det skulle gå att spekulera i att den diskrepans som framkom i denna studie kan 
förklaras av att det råder en stor dominans av kvinnliga studenter på inriktningar 
mot förskola och fritidsverksamhet. Som blivande lärare för barn i dessa åldrar är 
det sannolikt naturligt att i ett undervisningssammanhang tänka på sopsortering och 
återvinning, det vill säga sådant som är en naturlig del av skolors miljöarbete. De 
manliga studenterna på lärarutbildningen läser oftare inriktningar mot grundskolans 
senare år eller mot gymnasium. Många av dem skall bli lärare i samhällsorienteran-
de ämnen. Ekonomi ingår därmed i deras utbildning vilket skulle kunna förklara 
varför männen mer frekvent associerar till ekonomi. Eftersom det på urvalsenkäten 
inte frågades efter vilka inriktningar de hade läst eller vilken sorts lärare de hade 
tänkt bli, är detta dock bara en spekulation. Det ligger utanför det ursprungliga 
syftet för denna forskning att studera genusskillnader i sätten att förstå hållbar ut-
veckling. Jag finner inte heller att de skillnader som har återfunnits är så stora att de 
föranleder mig att ändra mitt forskningsfokus. 

Ett intressant resultat av enkätstudien är att 16 %, det vill sägas nästan var sjätte 
lärarstudent svarade på ett sätt som tydde på att de inte kände till begreppet hållbar 
utveckling. Mot bakgrund av bland annat det stora genomslag begreppet haft i 
samhällsdebatten (se fotnot sid 13) framstår siffran som hög.

Av dem som gav svar som kunde anses höra hemma inom tematiken hållbar ut-
veckling angav de allra flesta fler än ett beskrivningsområde. Fler än 63% associerar 
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till två eller flera områden Detta visar att hållbar utveckling är en komplex och 
sammansatt fråga som handlar om olika saker. Utifrån ett snävt kvantitativt per-
spektiv torde därmed komplex förståelse för hållbar utveckling kunna beskrivas 
som en förmåga att ange olika delområden som är relevanta i tematiken. Ju fler 
områden som angavs torde då som en följd innebära en mer komplex förståelse.

När olika beskrivningsområden sammanfördes till två domäner, den biofysiska 
naturen samt samhällelig verksamhet, framkom det att en majoritet av lärarstuden-
terna hade angett något beskrivningsområde ur varje domän. De flesta menar såle-
des att det som skall vara hållbart är både naturen och samhället. Detta sätt att förstå 
hållbar utveckling ligger i linje med Hydén (1998) och Wickenberg (1999) som 
menar att tematiken handlar om relationer mellan människan och naturen. Det 
ligger även i linje med Dobsson (1998) som menar att hållbar utveckling ytterst 
handlar om social rättvisa och miljömässig uthållighet. 

Implikationer för delstudie II 

Delstudie I har med en huvudsakligen kvantitativ forskningsansats visat vad lärar-
studenter skriver om när de på en enkät skall reflektera om hållbar utveckling. Va-
rierad komplexitetsgrad i deras reflektioner har kunnat beskrivas utifrån hur många 
olika beskrivningsområden samt domäner som finns representerade i deras svar. 
Resultatet säger dock inget om hur lärarstudenterna på ett djupare plan förstår fe-
nomenet. Finns det kvalitativt skilda sätt att förstå hållbar utveckling? Hur kan des-
sa i så fall förstås? Dessa frågor tar jag med mig in i delstudie II. 



MÅNGSYNTHET OCH MÅNGFALD 

68



Delstudie II – en intervjustudie 

69

Kapitel 4, delstudie II 

Lärarstudenters förståelse av hållbar

utveckling – en intervjustudie 

I detta kapitel beskrivs den studie som tog vid där delstudie I slutade. Med ut-
gångspunkt i de kvantitativa resultat som då framträdde vill jag nu på ett djupare 
plan få kunskap om hur hållbar utveckling förstås.  

Om man skall förstå vad en annan människa säger är det aldrig tillräckligt att en-
dast förstå orden. Man måste också förstå tanken bakom. Men inte heller det är 
tillräckligt: om man inte förstår de motiv som tanken grundar sig på är förståelsen 
ändå ofullständig (Vygotskij 1999, s. 467). 

Utifrån fenomenografiska antaganden uppfattar vi människor fenomen i världen på 
kvalitativt skilda sätt (Marton, et.al. 1986; Marton & Booth, 2000; Marton & Pong 
2005). Det är dessa skilda sätt som jag vill beskriva. Avsikten är att använda mig av 
två olika perspektiv. Med ett fenomenografiskt perspektiv vill jag beskriva det 
spektrum av förhållningssätt som finns bland de intervjuade lärarstudenterna. Med 
ett intentionellt perspektiv (Halldén 2001; 2002) vill jag belysa hur dessa förhåll-
ningssätt kan förstås i relation till det sammanhang de ingår i samt i relation till de 
intentioner och projekt som lärarstudenten ger uttryck för.
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Syften

Det överordnade syftet med intervjustudien är att beskriva det spektrum av förhåll-
ningssätt till hållbar utveckling som går att finna bland lärarstudenter. Dessutom vill 
jag ta reda på hur olika förhållningssätt kan få mening utifrån det sätt som lärarstu-
denterna argumenterar när de i intervjuer samtalar med mig om hållbar utveckling. 
Ett tredje intresse är att försöka beskriva den komplexitet som kommer till uttryck i 
deras uttalanden om hållbar utveckling. Forskningsfrågorna formuleras därför på 
följande sätt: 

1) Vilka kvalitativt skilda förhållningssätt till hållbar utveckling går att finna 
bland lärarstudenter? 

2) Hur kan individers skilda förhållningssätt förstås? 

3) Hur kan komplexitet i förståelse beskrivas? 

Tillvägagångssätt

Forskningsintresset är att beskriva de kvalitativa skillnader i sätt att förstå hållbar 
utveckling. Jag vill också bidra med kunskap om hur och varför olika förhållnings-
sätt skiljer sig åt. Genom att välja intervjusamtal som metod för datainsamling får 
jag förhoppningsvis empiri som kan besvara mina forskningsfrågor. Det finns 
många olika sätt att intervjua och ställa frågor. I föreliggande studie väljs en halv-
strukturerad intervjuform som lämpar sig väl om syftet är att få kunskap om den 
intervjuades eget perspektiv (Kvale, 1997; Hörte, 1982). Med halvstrukturerad 
avses att det varken är ett öppet eller strängt strukturerat samtal.  

Istället för att använda ett på förhand i detalj konstruerat frågeformulär introdu-
cerades olika teman (Kvale, 1997; Warren, 2002) som samtalet skall handla om. 
Förfarandet gav lärarstudenterna möjlighet att reflektera fritt och de behövde inte 
känna att det fanns något rätt eller fel svar. 
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Urval av intervjupersoner 

Eftersom det är variation av förhållningssätt som eftersöks blir det viktigt att de 
lärarstudenter som skall intervjuas kan antas skilja sig gentemot denna parameter. 
De bör också representera den variation av förhållningssätt som kan antas finnas i 
en större population lärarstudenter. Därför användes ett urvalsförfarande enligt 
principen maximum variation (Miles & Huberman, 1994). Med detta förfarande ef-
tersöks variationen i sätten att svara som går att finna i urvalsgruppen. Hög varia-
tion bland informanterna kan anses öka studiens validitet eftersom det tack vare 
denna variation är sannolikare att olika uppfattningar blir upptäckta.

Den enkät som låg till grund för studien som presenterades i förra kapitlet hade 
ett dubbelt syfte. Förutom att utgöra underlag för att besvara frågan om vad lärar-
studenterna associerade till hållbar utveckling, fungerade den även som urvalsin-
strument för denna intervjustudie. Enkätstudien visade på variation i vilka och hur 
många beskrivningsområden som berördes i lärarstudenternas skriftliga reflektioner. 
Denna variation fick bli vägledande för urvalet av lärarstudenter till intervjustudien. 
Följaktligen eftersöktes variation beträffande vilka och hur många beskrivningsom-
råden som berördes på enkäten. Urvalsgruppen blev därmed de 195 lärarstudenter 
som lämnade in enkäten vid kursintroduktionen till den kurs om hållbar utveckling 
som de skulle läsa (se sidan 54). Av dem som var med på kursintroduktionen som 
hölls våren 2003 (ca 140 studenter) valdes de sex lärarstudenter ut som innehålls-
mässigt gav olika svar till frågan vad som skall vara hållbart. Den eftersökta variatio-
nen relaterade endast till innehållet i deras skriftliga reflektion. Annan variation, 
exempelvis med avseende på ålder eller kön har inte beaktats. De tillfrågades om att 
delta i en intervjuundersökning. Samtliga sex lärarstudenter accepterade erbjudan-
det.

Efter en första preliminär analys av de intervjuer som sedan genomfördes fram-
kom ett behov av ytterligare intervjuer. En orsak till detta var att det kändes osä-
kert i vilken mån de sex utvalda studenterna var representativa för en större grupp 
lärarstudenter. Det kändes också svårt att påvisa distinkta skillnader mellan olika 
förhållningssätt. Med utgångspunkt i detta, genomfördes en kompletterande inter-
vjuundersökning hösten 2003. Denna gång valdes med samma urvalsförfarande tre 
lärarstudenter. Följaktligen kom analysenheten att bestå av nio lärarstudenter förde-
lade på två grupper (6+3) vilka sinsemellan uppvisade stor variation beträffande 
deras skriftliga reflektion om vad som skall vara hållbart.  
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Genomförande av intervjuerna 

Sammanlagt genomfördes 21 intervjuer, fördelade på de nio lärarstudenterna. De 
sex studenter som i den första omgången valdes ut intervjuades vid tre tillfällen var. 
De tre studenter som intervjuades i den andra omgången intervjuades vid två tillfäl-
len var. Intervjuerna genomfördes före, under och efter deras deltagande i den kurs 
om hållbar utveckling som de läste.

En orsak till att de intervjuades vid olika tillfällen var att jag i det skede intervju-
erna genomfördes även hade ett intresse av att studera hur deras förståelse för håll-
bar utveckling eventuellt förändrades i relation till den undervisning de blev er-
bjudna. Detta spår har sedan bordlagts och det kommer inte heller att diskuteras 
ytterligare i denna text. Ett annat skäl till att flera intervjuer genomfördes var att jag 
utgick ifrån att deras sätt att resonera och deras förståelse var situerad. Genom att 
återkomma med nya eller omformulerade frågor i nya situationer och vid andra 
tidpunkter kunde jag upptäcka om likadana eller andra förhållningssätt kom till 
uttryck.

Inledningsvis blev lärarstudenterna informerade om studiens syfte, anonymitets-
frågor och andra forskningsetiskt relevanta frågor. Även frågor om hur materialet 
skulle behandlas, arkiveras och redovisas, förklarades innan själva intervjun startade.

Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade forskningsintervjuer (Kvale, 
1997). Samtalsteman introducerades av på förhand förberedda frågor. Huvudtemat 
för samtalet var hållbar utveckling vilket introducerades med samma fråga som hade 
funnits på enkäten, vad är det som skall vara hållbart? Lärarstudenten fick möjlighet 
att läsa upp det som den tidigare hade skrivit samt utveckla och förklara vad den 
menat. De ombads även lägga till nya reflektioner. Jag som intervjuare ställde följd-
frågor som knöt an till studentens yttranden och försökte, utan att för den skull 
”lägga ord i munnen”, ge denne utrymme att utveckla sin syn på hållbar utveck-
ling. Efter att ett samtalstema hade introducerats, fick lärarstudenten stort utrymme 
att tala fritt och att själv lägga fram olika synpunkter.

Ytterligare teman som introducerades av mig som intervjuare handlade om eko-
systemets funktion, mänskliga missförhållanden på bananodlingar, växthuseffekten 
och dess orsaker och konsekvenser för människor samt argument för att bevara 
biologisk mångfald12. Dessa teman introducerades alltid efter det att samtalet om 
den övergripande frågan, vad är det som skall vara hållbart, var färdigdiskuterad.

Ett kriterium vid urvalet av de frågor som introducerade olika teman var att de 
skulle vara använda i tidigare forskning. Detta dels för att jag skulle veta att även 

12Dessa frågeställningar har tidigare använts i forskning av Helldén (1994), Carlsson (1999) och 
Andersson (2001). 
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andra forskare än jag ansett att frågorna hörde hemma i nämnda tematik och dels 
för att veta att frågorna skulle leda till en önskad variation av de svar de gav upphov 
till. Frågorna skulle dessutom av mig kunna anses som relevanta gentemot det un-
dersökta fenomenet vilket innebar att jag kunde förstå dem som delfenomen av 
hållbar utveckling. En implikation av detta kan vara att jag med de frågor jag ställt 
även har definierat vad fenomenet rymmer. Detta är dock inte fallet och var inte 
heller en reflekterad mening. Ambitionen var inte att täcka in alla de aspekter jag 
uppfattar av fenomenet. På sitt sätt kan dock valet av frågor ge en antydan om mitt 
dominerande naturvetenskapliga synsätt vid den tid då intervjuerna genomfördes13.
Det bör dock påpekas att en forskningsintervju ska förstås som ett tillfälle att skapa 
och förvärva kunskaper. Skapandet av kunskap sker i interaktionen mellan perso-
nerna som är involverade (Kvale, 1977). Genom samtalen med lärarstudenterna har 
sålunda min egen uppfattning av hållbar utveckling förändrats. För att komma runt 
problemet med de naturvetenskapligt präglade temana har analysen huvudsakligen 
riktats mot det inledande samtalen som handlat om hållbar utveckling.  

Bearbetning av datamaterialet 

Intervjuerna spelades in med digitalt fickminne. De inspelade intervjuerna transkri-
berades till skriftlig text. Transkriptionen av intervjuerna startade så snart intervju-
erna var utförda och blev färdiga hösten 2003. Den skriftliga texten omfattar totalt 
260 sidor text. 

Återgivning av samtal och intervjuer
Att överföra inspelat tal till skriven text innebär ibland problem. Exakt och orda-
grann översättning kan i skriftspråk te sig märklig och svårbegriplig. Min strävan i 
transkriberingen har varit att bevara de innebörder som har kommunicerats. Därför 
har i något enstaka fall, grammatiska korrigeringar eller ändring av ordföljd gjorts i 
de citat som kommer att redovisas i avhandlingen. 

Avbrott i berättelsen inom samma mening är markerad med … Avbrott utöver 
en mening eller då delar av utsagan klippts bort markeras med […]. I vissa fall 
skrivs i texten inom parantes mina egna korta kommentarer såsom (ok) eller (ja). 

13 Min egen roll och min egen förståelse diskuteras utförligare i kapitel 6. Sammanfattning och dis-
kussion.
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Analys av intervjustudien 

Datainsamling och analys kan betraktas som sammanflätade processer. Redan i in-
tervjusituationen kan analysarbetet sägas ha startat eftersom jag redan då har börjat 
göra tolkningar om vad den intervjuade menar. Utifrån dessa tolkningar har ibland 
följdfrågor ställts som har kommit att påverka fortsättningen av intervjuerna och 
därmed den empiri som har genererats. Medvetenhet om detta har varit viktig då 
slutsatser har dragits. 

Den på förhand planerade analysen startade i direkt anslutning till att intervjuer-
na var utförda. För att bli bekant med materialet genomlyssnades varje intervju 
direkt efter att den var utförd. Detta kan i särskilt ett fall ha påverka den nästkom-
mande intervjun. Detta var efter den första intervjun då jag fann att dennes kom-
mentarer till huvudfrågan, vad är det som skall vara hållbart, var kortfattade och 
svårtolkade. I de efterföljande intervjuerna fäste jag därför större vikt vid denna 
fråga genom att ställa fler följdfrågor. När samtliga intervjuer var genomförda ge-
nomlyssnades allt material återigen för att skapa ett helhetsintryck av materialet.

Huvudanalysen

Huvudanalysen har utförts i olika omgångar. I och med att mitt eget vetande vid-
gats, har jag fått möjlighet att erfara empirin på nya och rikare sätt. De sätt att kate-
gorisera och de slutsatser som jag i det tidiga analysarbetet gjorde har således blivit 
föremål för omprövning.

För att besvara den första forskningsfrågan (vilka kvalitativt skilda förhållningssätt 
till hållbar utveckling går att finna bland lärarstudenter?) användes en av fenomeno-
grafin inspirerad analysmetod (se kapitel 2 sidan 36-37). Det övergripande syftet var 
att beskriva de förhållningssätt lärarstudenterna hade till helheten hållbar utveck-
ling. Det blev därmed nödvändigt att identifiera och beskriva den helhet de erfor 
samt de delar som de relaterade till den helheten . Dessa kunde, men behövde inte 
nödvändigtvis, vara identiska med de beskrivningsområden som återfanns i enkät-
studien. I enlighet med fenomenografiskt språkbruk kommer de delar de talade om 
fortsättningsvis att benämnas aspekter.

Den första fråga jag ställde till empirin i huvudanalysen blev: (1) Vilka olika 
aspekter talar de om? För att förstå och kunna beskriva den mening de ville utrycka 
var jag dessutom tvungen att gå ett steg till och titta på hur de talade om dessa 
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aspekter. Min avsikt var att så långt som möjligt förstå och beskriva hur olika 
aspekter diskuterades och sattes i samband med varandra. Nästa analysfråga blev 
således (2) Vilka olika samband finns? När aspekterna och sambanden hade identifi-
erats koncentrerade jag mig på att försöka förstå hur ett förhållningssätt till hållbar 
utveckling kunde beskrivas utifrån dessa parametrar. Frågor som då ställdes var: (3) 
Hur kan olika relationer mellan de aspekter som de diskuterar leda till olika för-
hållningssätt? (4) Kan olika grader av komplex förståelse ses? (5) Kan olika kvalite-
ter av komplex förståelse beskrivas? Utifrån dessa skilda fokuseringar försöker jag 
besvara den första forskningsfrågan: Vilka kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till 
hållbar utveckling går att finna bland lärarstudenter. 

För att besvara den andra forskningsfrågan (hur kan individers skilda förhåll-
ningssätt förstås?) användes delar av intentionell analys. Med hjälp av denna kunde 
lärarstudenternas utsagor tolkas som uttryck för det meningsskapande (kontextuali-
seringar) i vidare sammanhang som lärarstudenten gjorde. De förhållningssätt som 
de uttryckte kunde därmed förstås inte bara i den aktuella intervjusituationen utan 
även i relation till dennes önskningar, förväntningar och framtidsplaner. Därigenom 
kunde jag få en bättre förståelse för varför de uttryckte olika förståelse och förhåll-
ningssätt.

Analysfrågorna har riktats mot både en kollektiv nivå (all empiri sammantagen) 
och en individuell nivå (enskilda intervjuer). En pendling mellan dessa olika nivåer 
har ständigt skett. Den kronologiska ordningen av datainsamling och analysprocess 
åskådliggörs i figur 8. 

Figur 8. Den kronologiska ordningen av datainsamling och analys. 
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Bortfall

Av de nio intervjuade lärarstudenterna bedömdes empirin från en av dem inte vara 
möjlig att tolka på samma sätt som de övrigas. Bland annat eftersom studentens svar 
var alltför kortfattade men även för att svaren i vissa fall kunde uppfattas som på-
verkade av mitt sätt att intervjua. Detta kan förklaras av att denna person, i alla 
intervjuomgångar var den första som intervjuades. När jag direkt efter genomförd 
intervju lyssnade på inspelningen gav det mig insikter om hur mitt sätt att ställa 
frågor kom att påverka lärarstudentens svar. Intervjuerna med denne person har 
därför valts bort ur analysenheten. Således består analysenheten av intervjuer med 
åtta lärarstudenter. 

Resultat av intervjustudien 

Resultatredovisningen kommer att börja med en redovisning av de aspekter som 
identifierades och jämföra dessa med de beskrivningsområden som beskrevs i den 
föregående enkätstudien. Därpå kommer de olika förhållningssätt som konstituera-
des av aspekterna och sambanden dem emellan att beskrivas. Den variation som 
återfunnits på en kollektiv nivå utgör de huvudkategorier av förhållningssätt som 
denna studie funnit. Dessa kommer att presenteras som dekontextualiserade för-
hållningssätt. Benämnt med fenomenografiska termer skulle de då utgöra denna 
studies utfallsrum (Marton & Booth, 2000). Förhållningssätten kommer dock även 
att exemplifieras och redovisas i sitt sammanhang och mot sin bärare.

Efter att de kvalitativt skilda förhållningssätten är redovisade kommer fokus att 
förskjutas mot lärarstudenterna som bärare av dessa. Redovisningen kommer då att 
visa hur lärarstudenternas förhållningssätt kan förstås i relation till de kontextualise-
ringar som denne gör.

Resultatredovisningen avslutas med att komplex förståelse för hållbar utveckling 
beskrivs så långt som det hitintills utifrån delstudie I, enkätstudien och II, intervju-
studien är möjligt. 

I det fall lärarstudenter citeras är namnen av anonymitetsskäl fingerade. Manliga 
studenter har fått pojknamn och kvinnliga studenter har fått flicknamn. Namnen 
avslöjar därmed bärarens kön. Det finns dock inget syfte i studien att beskriva en 
genusrelaterad variation i sättet att förstå hållbar utveckling. Eftersom det dock i 
den första delstudien (I) framkom en genusrelaterad skillnad vill jag ge de läsare 
som är intresserad av sådana skillnader möjlighet att läsa resultatredovisningar och 
intervjuexcerpt i relation till informanternas genus. Jag vill dock påpeka att om 
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studien haft ett intresse att beskriva genusskillnader hade studien designats på ett 
annat sätt.

Aspekter av hållbar utveckling 

När lärarstudenterna uttryckte sig om hållbar utveckling talade de i regel om olika 
delar av den helhet som de såg framför sig. Vid en första genomgång av empirin såg 
det ut som om det fanns en uppsjö av olika saker de talade om. Vid en närmare 
analys framkom det dock att många av dessa gick att sammanföra till sju större en-
heter. Dessa är ekosystem, miljöproblem, resurser, handlingar, samhälle, komman-
de generationer och ekonomi. Likheten med de beskrivningsområden som åter-
fanns i enkätstudien är uppenbara. Samtliga av de nu funna sju aspekterna ryms i de 
beskrivningsområden som gick att hitta i delstudie I. ”Naturen” har fått en tydliga-
re beskrivning eftersom det framgår att de i intervjustudien menar hela jorden, 
ekosystemen, och ekosystemfunktioner, exempelvis kretslopp och mångfald. Istället 
för att benämnas natur blir nu benämningen ekosystem. ”Samhället” har också fått 
en tydligare innebörd och omfattar nu samhällets institutioner, till exempel skolor, 
äldreomsorg samt mellanmänskliga relationer såsom jämlikhet, fördelningsfrågor, 
regelverk, och trygghet. Många av intervjupersonerna talar om välfärd med vilket 
de ungefär menar hög standard, att ha det bra och tryggt i samhället. ”Ekonomi” 
kunde möjligen ha ordnats in under kategorin samhälle. Så har dock inte gjorts 
eftersom den mening som har framkommit bland lärarstudenterna är att det är 
”själva ekonomin” som skall vara hållbar. Detta kan exemplifieras med yttranden 
som” vi skall ha råd med en bibehållen välfärd, det är ekonomin som skall vara 
hållbar”. Övriga beskrivningsområden överensstämmer helt med motsvarande 
aspekter.

Ett beskrivningsområde föll dock bort, nämligen etik. Detta betyder inte att in-
tervjupersonerna har undvikit att tala om etik. De har dock inte fokuserat etik som 
sådan. Istället har etiken framstått som en dimension genom vilken de har betraktat 
de delar av hållbar utveckling som de har talat om. 

Den etiska dimensionen
Den etik som de har uttryckt (dessutom mycket frekvent) har i intervjusamtalen 
framstått som en sorts dimension som i stort sett alltid har funnits närvarande när de 
har fokuserat olika aspekter av hållbar utveckling. 

Det som utifrån de skriftliga reflektionerna i enkätstudien kunde beskrivas som 
etik fick i intervjuerna en mer omfattande och nyanserad bild. Istället för etik skulle 
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de i intervjustudien kunna beskrivas i termer av känslomässiga ställningstaganden 
och värdeomdömen som har att göra med hur de relaterar sig själva till världen. 
Bloom (1992), beskriver Emotional-Value-Aestetic- relations (EVAs). Dessa an-
vänds i samtal för att tala om vad som är sant eller falskt, rätt eller fel, fint eller fult 
(Lundegård in press, 2007). På detta sätt har lärarstudenterna talat i intervjuerna. 
Nästan oavsett vad de har talat om har det varit möjligt att urskilja sådana EVAs- 
relationer.

Kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till hållbar

utveckling 

Redovisningen skall nu gå vidare med att spegla hur olika aspekter och samband 
dem emellan har konstituerat olika förhållningssätt. Den första forskningsfrågan löd: 
Vilka kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till hållbar utveckling går att finna bland 
lärarstudenter. Analysen kom fram till att bland de åtta lärarstudenter vars intervju-
svar har analyserats återfanns två kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till hållbar ut-
veckling. Dessa två sätt var: A, som ett handlingsrelaterad normativt förhållningssätt 
och B, som ett innehållsrelaterat normativt förhållningssätt. Dessa kommer nedan 
att redovisas i termer av hur de skiljer sig åt gentemot varandra

I och med att enskilda lärarstudenters utsagor exemplifierar och förklarar ett för-
hållningssätt visas även hur de som individer blivit tillskrivna ett förhållningssätt. 
Det är viktigt att poängtera att dessa kategoriseringar inte syftar till att beskriva lä-
rarstudenterna som sådana, utan att beskriva det enligt min tolkning dominerande 
förhållningssätt som de uttryckte i dessa specifika intervjuer. Det är således fullt 
möjligt att de i en annan situation hade kunnat uttrycka ett annat förhållningssätt 

A: Handlingsrelaterat normativt förhållningssätt 
I detta förhållningssätt fokuseras åtgärder som kan vidtas eller bör undvikas för att 
vi ska få en bättre värld att leva i. Meningen är att hållbar utveckling handlar om att 
göra rätt saker. Det primära och det som ständigt förs på tal är vad som kan och bör 
göras. Varför handlingarna är motiverade har en underordnad betydelse. Hållbar 
utveckling är med andra ord ”att göra rätt”. De handlingar som beskrivs kan vara 
konkreta eller abstrakta. De konkreta avser praktiska handfasta handlingar såsom 
kompostering, återanvändning, självhushållning, odling, etc. De abstrakta handling-
arna avser imperativ till exempel att utveckla ny kunskap, teknik eller saker. 
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Gemensamt är att de beskriver att något bör eller skall göras. Ibland ter sig utsagor-
na substanslösa eftersom avsikten, meningen eller ändamålet för handlingarna ofta 
inte berörs.

Människan har en central betydelse i denna uppfattning eftersom hon är agenten 
som utför handlingen och även den som skall dra nytta av åtgärden. Eget välmåen-
de och att själv må bra är viktigt. De som uttrycker detta förhållningssätt använder 
påfallande ofta estetiska och moraliska värderingar såsom ”Det är viktigt att kom-
postera för att få fin matjord” (Anne). Eller den moraliska reflektion om plikten att 
ta ansvar som Ulla gör i detta exempel:  

Och då menar jag att då kanske man måste ta ansvar för den gamla mobiltelefo-
nen som man tillverkat, jag vet inte hur miljövänliga dom är eller… det blir som 
avfall av allting.  

För tre av lärarstudenterna, Anne, Ulla och Barbro, var detta det dominerande för-
hållningssättet. Anne är den som i högst utsträckning fokuserar konkreta handlingar 
såsom kompostering eller användande av vindkraft:  

Hållbar utveckling för mig, exempelvis kompostering av hushållsavfall, när nå-
gonting är hållbart för mig ingår det i kretsloppet och kan återanvändas (Anne).

Sådant som skall vara hållbart är till exempel även användandet av vindkraft 
(Anne).

Ulla och Barbro fokuserar i högre grad abstrakta handlingar:

Hållbar utveckling, det är att man skall komma fram till metoder som gör att ut-
vecklingen går framåt samtidigt som man arbetar för en bättre miljö, alltså att man 
lägger in miljöaspekten i allt man gör… det är alltså utvecklingen som skall vara 
hållbar för miljön (Ulla).  

… det skall gynna … vad skall jag säga… välfärden kanske... med det menas att 
man skall kunna leva gott som vi har det nu” (Barbro). 

Vi måste tro och arbeta för utveckling i världen (Barbro). 

Annes, Ullas och Barbros sätt att tala gentemot de andra temaområdena som intro-
duceras är likartat det sätt som de talar om den generella frågan om hållbar utveck-
ling.
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De har svårt att ge korrekta beskrivningar bland de om de naturvetenskapligt in-
riktade temaområdena. De berör aspekten miljöproblem som de upplever som hot-
fulla och förfulande. Aspekter som resurser eller ekosystem berörs inte på annat sätt 
än att de möjligen benämns i fraser såsom att: ”kretsloppet måste fungera” (Anne). 
Någon förklaring till varför de måste fungera ges dock inte. De talaar relativt 
okomplicerat (eller inte alls) om resurser. Samhällsaspekten berörs huvudsakligen i 
termer av att det vill ha ett fungerande samhälle och ett gott liv.

Om det kommer en ekonomisk kris skall det vara hållbart i alla fall, (ok) Det 
kommer ju ofta olika kriser…(ja) Kanske en naturkatastrof, då skall man veta att 
det fungerar, att det går att fortsätta att jobba med det, att det är hållbart ändå 
(Barbro). 

B: Innehållsrelaterat normativt förhållningssätt 
I detta förhållningssätt fokuseras främst innehållsliga aspekter av hållbar utveckling. 
Särskilt naturresurser har en central betydelse och är ofta det objekt som utsagorna 
relaterar till. Även samhällsaspekten och miljöproblem ges stort utrymme. Bevarad 
välfärd poängteras det vill säga att vi skall kunna ha det bra och att samhället skall 
kunna fortsätta att fungera bra även i framtiden.

En utgångspunkt är att hållbar utveckling har att göra med att vi i framtiden har 
tillgång till resurser. Fokus skiftar från att ibland riktas mot resursfördelningsfrågor 
och ibland mot de naturgivna processer som genererar naturresurser. Ibland förhål-
ler sig lärarstudenten till bägge dessa fokus samtidigt  

Jordens resurser måste utnyttjas måttligt, exempelvis regnskogens skövling kan 
tänkas långt ifrån oss men en mycket stor procent av jordens syre tillverkas där-
ifrån. Vi lever i ett fruktansvärt överflöd medan stora delar av jordens befolkning 
inte har tillgång till rent vatten ens (Lydia). 

Oavsett vilket fokus som är aktuellt uttrycks ofta även en norm för vad som är rätt 
eller fel, sant eller falskt, rättvist eller orättvist etcetera. Fem av lärarstudenterna har 
ett innehållsligt normativt förhållningssätt gentemot hållbar utveckling, Jenny, Ly-
dia, Anders, John och Rikard. 

Jenny och Lydia fokuserar huvudsakligen rättvis resursfördelning. De menar att 
välfärd är en viktig del av ett fungerande framtida samhälle och förstår välfärden 
som ett möjligt resultat av effektiv och rättvis resursanvändning. Uttalanden om 
hur vi borde nyttja och fördela resurserna återkommer ofta i argumenten. Resurser 
relateras till hållbar utveckling ofta med moraliska värderingar. Fraser som ”Vi lever 
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i ett fruktansvärt överflöd” eller användandet av ord som ”skövling”, visar att på-
ståenden är värderade utifrån en etik om vad som är rätt eller fel.  

Det skall vara hållbart att leva, alla skall kunna klara sig med de resurser som finns 
på vår jord (Jenny). 

Vi förbrukar så otroligt mycket mer här, det är så oerhört orättvist fördelat (Ly-
dia). 

… utbildning, utbildning, utbildning… man måste dit och utbilda dom att ta 
hand om det de själva har så att det inte bara låter det ligga där och så kommer 
Amerika eller nåt annat stort land och tycker att här ligger det bara å förstörs, nu 
tar vi det (Jenny). 

Jenny och Lydia talar om resurser i termer av ett samhälleligt behov. De berör 
sparsamt hur resurser bildas och återbildas i natursystemen. Jenny tar för givet att 
resurserna kommer att ta slut: 

Att det inte finns nog med resurser den tiden jag kommer att leva på den här jor-
den, det kommer att ta slut innan jag dör och det känns jätteläskigt 

När Jenny misstänker14 att jag som intervjuare förväntar mig en naturvetenskaplig 
förklaringsmodell, backar hon och menar att hon inte förstår naturvetenskap efter-
som hon är så samhällsvetenskaplig: 

Jenny:  … man kan ju tro att resurserna håller längre om vi inte förstör jor-
den.

Gunnar:  Varför håller resurserna längre om vi inte förstör jorden? […] 

Jenny:  Jaa alltså, svårt… jättesvårt. Det känns som att det är så mycket natur-
vetenskap som jag som är samhällsvetenskaplig inte förstår mig på… 
sådana här olika formler och grejer… På något sätt bara sådär allmänt, 
att man kan inte förstöra för att det skall finnas kvar. 

Anders och John fokuserar främst de naturgivna processer som genererar resurser. 
De talar ofta om ekologiska processer och vikten av att bevara ekosystemen. De 
poängterar att samspelet mellan samhälle, människa och natur måste fungera Det 

14 I diskussionen kommer jag att diskutera förhållandet att lärarstudenterna ibland kan ha angett de 
svar som de förväntade att jag ville ha. 
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framhålls att vårt levnadssätt måste vara ordnat utifrån naturens villkor eftersom 
fungerande ekosystem är en förutsättning för att vi skall kunna ha tillgång till de 
resurser vi behöver. Att naturens processer är de som skapar resurser och möjliggör 
allt liv poängteras ofta 

Det är just det där samspelet jag alltid har tänkt mycket på, jag tycker att det är 
viktigt att vi hittar ett sätt att leva… alla människor på jorden, som gynnar både 
oss själva och naturen (Anders). 

… men i slutändan blir det vi som blir drabbade, tar vi död på allt levande förut-
om oss själva, så har vi ingenting att få ta del av… eller som man säger… klurigt 
är det (John). 

Liksom övriga lärarstudenter vill de ha ett bra samhälle även i framtiden. För att 
detta skall bli möjligt menar de dock att vi måste ha kvar en fungerande livsmiljö:

Ja alltså, att vi kan leva i ett långt perspektiv, vi måste se det på lång sikt, inte bara 
för vår egen generation kanske, utan även framåt. Om man skall ha barn och 
barnbarn, att de också kan leva… så att vi inte sätter stopp efter oss utan att det 
finns en fortsättning (Anders). 

Både Anders och John ger många naturvetenskapliga förklaringar, här pratar Anders 
om förtunningen av ozonlagret:  

… solstrålningen den biter ju på ett annat vis… den blir ju inte lika stark eller 
starkare kanske man skulle säga… allt bryts ner… Det är ju inget bra.  

John redogör för att torsken har svårt att reproducera sig på grund av syrefria bott-
nar och menar att detta blir ett problem eftersom ”allt liv påverkar varandra […]  
jorden är ju som ett enda stort kretslopp”.

De värdeomdömen som ges riktar sig inte i första hand mot andra människor 
utan istället mot naturen (Anders) eller i vissa fall gud (John). Miljöproblem förkla-
ras som problematiska därför att de förstör de ekosystem som bygger upp de resur-
ser som vi är beroende av. Välfärdstanken, att vi skall kunna fortsätta att ha det bra i 
framtiden är motivet för att vi skall leva i ”samspel med naturen”.

Niklas skiljer sig från de övriga lärarstudenterna inom denna kategori genom att 
han i stort sett lika frekvent och dessutom ofta samtidigt anför bägge de ovan be-
skrivna fokusen i sin argumentation. Han menar att det som skall vara hållbart är 
såväl mänskliga rättvisa samhällssystem som ekosystemens långsiktiga fortlevnad. 
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Han talar om global stabilitet för hela planeten och alla dess innevånare, allt liv skall 
ha en långsiktigt stabil överlevnad på planeten. Även om utgångspunkten i hög 
grad utgörs av egna eller hela mänsklighetens intressen, tas ibland utgångspunkt i 
andra livsformers intressen. Resurser diskuteras på ett komplext sätt i relation till 
miljöproblem, ekosystem, och samhälle. Återkommande utgångspunkter är att re-
surser bildas av naturgivna processer och att dessa skall fördelas på ett moraliskt 
riktigt sätt. Miljöproblem förstås som dels ett estetiskt problem (att det blir fult och 
tråkigt), samt som ett ekologiskt problem eftersom de rubbar ekosystemen. Kon-
sensus är att det är viktigt att hela jorden, med ekosystemen och den biologiska 
mångfalden, är stabila för att det skall finnas de resurser som människor och andra 
livsformer behöver för att ha det bra. ”En positiv utveckling för hela planeten med 
alla dess innevånare.” Gentemot den för studien övergripande frågan, vad som skall 
vara hållbart, framförs bland annat att det är viktigt att bevara biologisk mångfald. 
Skälen som anges är flera: 

En biologisk mångfald är för våra barn och barnbarn, Ja det är helt enkelt arvet vi 
lämnar efter oss. Vad har vi för rätt att tära och förstöra på kommande generatio-
ners resurser…[…] Ja för mig är det ju otroligt viktigt att man just har ett så rikt 
djurliv man kan ha, en biologisk mångfald helt enkelt även då i ett egoistiskt per-
spektiv så tycker jag att det tillför livskvalitet … Ja jag tycker inte att det skulle 
vara något bra liv annars. 

Som framgår av ovanstående citat väger Niklas ofta in olika motiv i förklaringarna 
och växlar då ibland mellan olika sätt att ge mening åt de aspekter som framförs. 
Detta gör att utsagorna ofta upplevs som rika och mångfasetterade. Ibland är utsa-
gorna av reflekterande karaktär i den meningen att de gör återblickar och tolkning-
ar av det tidigare sagda. Det som han har sagt tidigare belyses ur andra och nya per-
spektiv, varvid ibland nya slutsatser dras.

Förmågan att inta andras perspektiv och uttrycka andras tänkta upplevelser visar 
sig vid flera tillfällen under intervjuerna med Niklas. I nedanstående citat gör han 
en reflektion över vilken nytta vi kan göra av djurförsök, han jämför då marsvinets 
upplevelse med nyttan av försöken. 

Niklas: Jag menar att om vi nu är klokare än djuren så har vi ju mer ansvar. 
Vi kan ju inte bara för egen vinning så att säga köra över eller ta, för-
störa livsmiljöer, möjligheter för dom … Fast det är klart börjar man 
då gå in på sånt här med marsvin och bota cancer så ja, vad svarar 
man då? Jag vet inte… Där får man ju ett litet dilemma.”

Gunnar:  Vad är dilemmat i det? 
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Niklas: Ja men alltså, det är ju klart det är ju inte nå roligt för marsvinet att bli 
uppskuret och…  

[…]

Niklas: Fast… ja det är svårt… Ett liv är ett liv även för det lilla marsvinet… 
det här kan låta fjantigt men att jag vet inte hur jag skall säga för att 
jag tycker givetvis att det är bra om man hittar botemedel mot Alz-
heimers och sånt där och då är jag väl villig att offra individer av djur-
släktet på det […] Man kanske inte skall moralisera sönder allting 

Resursbegreppet används på ett mångfasetterat sätt och han skiljer mellan olika 
sorters naturresurser, exempelvis förnyelsebara och icke förnyelsebara. I nedanstå-
ende citat berör Niklas hur energiresurser byggs upp via fotosyntesen, vilket visar 
att han har en god uppfattning om hur resurser (i detta fall energi) kan omvandlas i 
ekologiska processer: 

Ja det finns väl alltid problem med att vi brukar men det är väl givetvis då förny-
elsebara resurser, sol, vind och vatten… vatten kan man väl inte säga för det har 
vi ju redan förstört, kan man ju säga, och jag vet inte om det går att återställa… Ja 
det gäller ju att komma på de där systemen som är förnyelsebara… Energi ja, det 
är ju mycket där det grundar sig. Energikonsumtionen helt enkelt… Skulle man 
kunna använda sig av klorofyll så skulle det ju kunna lösa mycket…  

Det resurser som finns skall fördelas rättvist vilket inte alltid sker enligt Niklas, där-
för menar han att vi måste få till stånd samhälleliga system för rättvis fördelning: 

Ja som det känns så är det ju vita människor som tar alldeles för mycket av resur-
serna eller vita, det är ju naturligtvis en generalisering… så att vi måste väl helt 
enkelt få till något sorts system eller kunna tänka själv att vi gemensamt delar på 
det som finns så att säga. 

Denna samtidighet i angivandet av olika aspekter kan relateras till den ur fenome-
nografin sprungna variationsteorin se exempelvis Carlsson (2002a) Marton & Mor-
ris (2002) eller Marton & Tsui (2004). 
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Förhållningssätten betraktade ur ett intentionellt  

perspektiv

Den andra forskningsfrågan löd: Hur kan skilda förhållningssätt förklaras? Ur ett 
fenomenografiskt perspektiv är frågan delvis redan besvarad. Fenomenografin me-
nar att uppfattningar, eller som i detta fall förhållningssätt kan förklaras av de kritis-
ka aspekter som urskiljs och samtidigt hålls i medvetandet (Marton & Booth, 
2000). Även om redovisningen inte med tydlighet har pekat på de kritiska aspek-
terna har den beskrivit olika samband mellan olika aspekter som konstituerar olika 
förhållningssätt.

I ett intentionellt perspektiv kan de uttalanden eller talhandlingar som lärarstu-
denterna gör i intervjuerna förstås som meningsskapande enheter ingående i större 
projekt (Halldén, 2001; Lundholm, 2003). De olika förhållningssätt som uttrycks 
kan då förstås som meningsskapande handlingar, det vill säga kontextualiseringar. I 
och med att det intentionella perspektivet beaktas sker en förskjutning av fokus 
från själva förhållningssättet mot dess bärare och de handlingarna såsom talhandling-
ar denne utför. I nedanstående redovisning ges exempel på hur uppfattningar kan 
förklaras utifrån de kontextualiseringar som förhållningssättets bärare gör. Bägge 
perspektiven som här används, det fenomenografiska och det intentionella, kan ses 
som komplement till varandra. Tillsammans ger de en rikare förklaring till varför 
olika förhållningssätt kommer till uttryck.

Det är dock viktigt att hålla i minnet att i och med att forskningsfokus nu för-
flyttas mot en individuell beskrivningsnivå blir det svårt att generalisera de kontex-
tualiseringar som redovisas nedan. Hade undersökningsgruppen bestått av 100 lä-
rarstudenter hade resultatet blivit 100 olika kontextualiseringar eftersom alla indivi-
der har olika erfarenheter, olika förväntningar och olika förmågor. I detta fall består 
undersökningsgruppen av 8 lärarstudenter. Det är därför inte heller meningsfullt att 
beskriva de individuella kontextualiseringar som dessa åtta personer gör. Istället ges 
nedan fyra exempel som får exemplifiera samband mellan individuella kontext och 
förhållningssätt. Som beskrevs på sidan 41 valideras tolkningar i intentionell analys 
av forskarens argumenteringar. De exempel på kontextualiseringar som nedan ges 
är sådana där jag har ansett att jag haft ett särskilt bra underlag för att göra sådana 
tolkningar.
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Barbros kontextualisering av hållbar utveckling 
Barbro är politiskt engagerad och är ledamot i en kommunal nämnd. Av hennes 
utsagor talhandlingar tyder mycket på att hon talar ur en politikers perspektiv: ”Vi 
måste tänka på vad som ger energi och att gynna tillväxten”. I nedanstående citat 
redogör Barbro för hur miljöfarliga utsläpp skall stoppas. 

Ja, om vi säger bara bilkörningen, om alla kör med miljövänligare bränsle. Kon-
trollera. Östländerna har ju problem. De har inte kommit lika långt i utveckling-
en, sen har de inte samma kontroller heller, men de är på väg att få kontroller. Så, 
mer kontroller på vad som släpps ut.  

[…]

Men likadant med ozonlagret… Förbud allt som är farligt, hårsprayer och sånt 
här.

[…]

Ja vi måste ju i EU ha gällande regler för alla. Och där det inte fungerar måste 
man ju gå in och rena fabriker. 

Om Barbros utsagor tolkas mot bakgrund av hennes politiska intresse och engage-
mang går det att förstå att hon kontextualiserar hållbar utveckling som en fråga om 
att handla på rätt sätt.

Jennys kontextualisering av hållbar utveckling
Jenny är en yngre student som direkt efter gymnasieskolan har fortsatt att studera 
på universitet. Hon har innan hon började på lärarutbildning tidigare läst historia 
och samhällskunskap vid universitetet. Hon ser sig själv som ”samhällsvetare” vilket 
hon uttrycker vid flera tillfällen under intervjuerna. Nedan ges ett utdrag ur ett 
samtal där Jenny redogör för vad hon menar är problematiskt med miljöförore-
ningar.

Jenny: […] jag tror ändå att det är vi i västvärlden som är de stora miljöbo-
varna för vi har ju så mycket bilar och alla dom här kärnkraftverken 
och dom här… 

Gunnar: Du sa bilar och sånt? 

Jenny: Ja, alltså utsläppen… kol… äh 

Gunnar: Koldioxid? 

Jenny: Ja, just det. Koldioxidutsläppen  
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Gunnar: Vad är problemen med koldioxidutsläppen? 

Jenny: Ja, men det är ju det, jag är så jättedålig på det där med naturveten-
skap.

Som framgår av citatet ovan undviker Jenny att redogöra för naturvetenskapliga 
aspekter eftersom hon ser sig som okunnig inom detta område. Detta återkommer 
ofta i intervjuerna. Hennes identifikation som samhällsvetare framkommer även av 
att hon när hon talar om samhälleliga lösningar ofta använder pronomen som ”vi”. 
När hon istället talar om behov av tekniska eller naturvetenskapliga lösningar an-
vänder hon pronomen som ”dom”.

Hon uttrycker också vid upprepade tillfällen att hon hyser en rädsla för framti-
den. Rädslan handlar om att resurserna inte skall räcka till och att ”ingen kommer 
att våga sätta barn till denna världen”.  

… Och därför känner man att det är ju ingen mening att föda barn för de kom-
mer ju att vara ännu yngre när den här krisen inträffar, och leva i den här världen 
där det inte finns nog med olja eller… el för att värma upp eller… uran till kärn-
kraftverken 

Mot bakgrund av att Jenny identifierar sig som samhällsvetare och mot bakgrund 
av den rädsla hon hyser för framtiden går det att förstå hennes fokusering av resurs-
behovet. Den kontextualisering hon gör är att problematiken handlar om behovet 
av begränsade resurser. Hennes innehållsliga fokus är ofta riktat mot tillgänglighet 
och fördelning av resurser. 

Anders kontextualisering av hållbar utveckling 
Anders är en ung student. Han har ännu inte bildat familj. Ett stort fritidsintresse är 
jakt och att vistas i naturen. Han har tidigare inom ramen för sin lärarutbildning läst 
en inriktning mot idrott, hälsa och friluftsliv. Anders utgångspunkt i intervjusamta-
len är påfallande ofta att han själv vill ha möjlighet att vistas i naturen, även i fram-
tiden:

Det vore trist att leva om man inte kunde göra allt i naturen. Ja, fiska och… Ja, 
rappla15 med sånt där. Att man kan vistas i naturen så att säga. 

… Det är ju viktigt det där med mångfalden för annars skulle ju inte så många 
vara intresserad av naturen. Ser vi bara naturen som syre och köttproducerare, då 
skulle det nog vara många som la av med naturtankarna. Jag tror det är viktigt för 

15 Rappla är ett dialektalt uttryck som betyder ungefär ”hålla på med”. 
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relationen med naturen att den är vacker då man är ute i naturen och knallar… 
Då man är ute i tallskogen. Det har med välståndet att göra, att det finns gröna 
ängar och djupa skogar. Det får mig att känna mig trygg och sådär… 

Han poängterar att det är människans ansvar att ekosystemen fungerar på ett sådant 
sätt som han tycker är eftersträvansvärt. På urvalsenkäten skrev Anders bland annat 
att människan skall vara ” en styrande del av helheten”. I intervjun uttrycker han 
bland annat att:

Det är just det där samspelet jag alltid har tänkt mycket på. Jag tycker det är vik-
tigt att vi måste hitta ett sätt att leva, alla människor på jorden som gynnar både 
oss själva och naturen.  

Mycket tyder på att Anders eget intresse av naturen och den natursyn han repre-
senterar gör att han kontextualiserar frågan om hållbar utveckling till att handla om 
samspelet mellan människa och natur. Hans innehållsliga fokus är ofta riktat mot 
naturen och det ekosystem som försörjer oss med resurser. 

Niklas kontextualisering av hållbar utveckling… 
Niklas är småbarnsförälder och i småpratet som sker innan och efter intervjuerna 
berättar han om sitt engagemang i barnens uppväxt och fritidssysselsättningar. Han 
har för avsikt att bli lärare för grundskolans lägre årskurser. Inom sin lärarutbildning 
har han läst inriktningen ”svenska för tidigare år”. Som nästa inriktning planerar 
han att välja ”människa och natur för tidigare år” Av Niklas kommentarer framgår 
det att han uppskattar att lära sig nya saker och att han intresserar sig för lärande. 
Inte minst sitt eget lärande. ”Jag vill förstå… få en förståelse för någonting…” Nik-
las har ett nyanserat språk för att beskriva sitt lärande:

Han fick mig att se skillnader […] han införde vinklingar som jag inte hade tänkt 
på tidigare. 

Jag kan inte beskriva det på annat sätt än att det är en sorts känsla som väcks… 
alltså jag tror det är något djupt inom en som kommer igång. 

Diskussioner med andra människor lär jag mig alltid av, det ger mig infallsvinklar 
som jag inte har tänkt på. 
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Niklas redogör för att han alltid varit intresserad av frågor som knyter an till natur, 
miljö och hållbar utveckling:

Ja, som jag ser det blir hållbar utveckling som ett barn av det. Det är naturligt för 
mig att värna om djur och natur, så då blir ju hållbar utveckling som ett nästa 
steg, så att säga… för mig i alla fall. 

Niklas intresse för såväl sitt eget lärande som för miljöfrågor påverkar av hur han 
förhåller sig till hållbar utveckling. Han har ett generellt intresse av att se nyanser, 
samband och skillnader. Mycket tyder på att denna inställning gör att Niklas kon-
textualiserar hållbar utveckling som en fråga om komplexa samband och global 
stabilitet. Hans huvudsakliga innehållsliga fokus riktas omväxlande mot rättvisefrå-
gor (rättvis resursfördelning) och mot resursers tillblivelse genom ekosystemfunk-
tioner.

Komplexiteten i förståelsen 

Den tredje forskningsfrågan löd: Hur kan komplexiteten i förståelsen beskrivas? 
Komplexiteten av detta studerade fenomen kan beskrivas på olika nivåer. I denna 
studies analys har särskilt två nivåer eller ”skikt” av empirin studerats; 1) De aspek-
ter som lärarstudenterna talar om och 2) De förhållningssätt som kunde beskrivas. 

Komplexitet på aspektnivå – Vertikal komplexitet   
Utifrån en aspektnivå är det möjligt att beskriva komplex förståelse av en enda 
aspekt. Exempelvis komplex eller invecklad förståelse av samhällsaspekten vilket 
den resursfördelningscentrerade uppfattning som Jenny och Lydia representerar 
verkar innebära. Ett annat exempel är komplex förståelse för ekosystem i den sam-
spelscentrerade uppfattning som företräds av Anders och John. För att en sådan 
komplex förståelse av en aspekt skall vara relevant gentemot fenomenet hållbar 
utveckling är det dock viktigt att aspekten relateras till fenomenet, det vill sägas att 
fenomenet kan förstås i termer av denna aspekt. Att ha komplex förståelse om en 
aspekt eller en del av ett fenomen innebär inte att förståelsen är komplex för ett 
större fenomen. Denna komplexa förståelseform skulle kunna benämnas vertikal 
komplexitet utifrån att den går på djupet inom en eller flera aspekter. Se figur 9. 
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Figur 9. Ovalerna A – F Symboliserar olika aspekter eller beskrivningsområden av hållbar utveck-
ling. Pilarna symboliserar vertikal komplexitet, det vill säga graden av komplexitet eller ”kunskaps-
djupet” av enskilda aspekter. I detta fall är den komplexa uppfattningen av D något större än den för
C.

Komplexitet på en helhetsnivå – Horisontell komplexitet 
Komplex uppfattning på en helhetsnivå skulle analogt med ovanstående kunna 
beskrivas som en horisontell komplexitet. Det handlar om att gentemot fenomenet 
hållbar utveckling kunna visa på olika samband som förbinder olika aspekter. Den-
na komplexitet framträder tydligast i den uppfattning som Niklas ger utryck för. Se 
figur 10. 

Figur 10. Pilarna symboliserar horisontell komplexitet. Den mindre pilen visar på komplexa sam-
band mellan aspekt A och B. Den längre pilen visa på komplexa samband som omfattar aspekterna 
C, D, E och F.
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Sammanfattning och kort diskussion 

Resultatet visade att bland de åtta lärarstudenterna kunde två skilda förhållningssätt 
beskrivas. A, ett handlingsrelaterad normativt förhållningssätt och B, ett innehålls-
relaterat normativt förhållningssätt. Förhållningssätten skiljde sig åt beroende på om 
handlingar eller innehåll stod i fokus.  

När det handlingsrelaterade förhållningssättet kom till uttryck upplevdes utsa-
gorna ofta substanslösa och dåligt underbyggda. Det poängterade att något behövde 
göras men motiven reflekterades sparsamt. Istället uttrycktes en norm för vad som 
borde göras. En spekulation kan vara att orsaken är avsaknad av innehållslig kun-
skap. Hade de till exempel haft djupare insikter i resursfrågan hade de kanske ut-
tryckt sig annorlunda. En annan förklaring kan vara de kontextualiseringar de gjor-
de. Själva intervjun och de frågor de fick tolkade de i relation till sitt eget upplevda 
kontext. Kanske utifrån tidigare erfarenheter av skolundervisning var de inställda på 
att det nu skulle handla om görande. 

När ett innehållsrelaterat förhållningssätt visade sig framträdde naturresurser som 
en knutpunkt i den komplicerade väv av olika aspekter som konstituerade förhåll-
ningssätt till hållbar utveckling. En mångfacetterad syn på vad naturresurser är, hur 
de bildas, hur de kan utvinnas, användas och fördelas rättvist, öppnade möjligheter 
att diskutera fenomenet på ett rikt och nyanserat sätt. Även i detta förhållningssätt 
uttrycktes en normativ hållning. I detta fall relaterades normerna dock till inne-
hållsliga aspekter. 

Resursfrågan kunde delas upp i två olika spår. Ett samhällsvetenskapligt relaterat 
som handlar om behovet av resurser och rättvis resursfördelning och ett naturve-
tenskapligt relaterat som kunde hänföras till domänen den biofysiska naturen och 
handlar om hur resurser kan bildas och återbildas i naturen. Insikt i det första av 
dessa spår gav möjlighet att diskutera olika system för rättvis resursfördelning. För-
måga att använde komplexa resonemang (vertikal komplexitet) omkring den sam-
hällsvetenskapliga aspekten blev här framträdande. Denna insikts användbarhet i 
relation till hållbar utveckling blir dock begränsad ifall det andra spåret, hur resurser 
bildas inte förstås. Detta spår skulle kunna beskrivas som ”naturvetenskapligt” efter-
som detta sätt att tala om resurser bygger på naturvetenskapliga förklaringar av or-
sak och verkan. De som har djupare insikt i detta spår kan med denna förklarings-
modell förstå de möjligheter och begränsningar som naturen sätter, vilket fordrar 
en vertikal komplex förståelse för naturvetenskapliga aspekter. Å andra sidan, om 
de saknar insikt i principer för rättvist resursfördelning har de en begränsad insikt i 
fenomenet hållbar utveckling.

Komplexiteten i det förhållningssätt där bägge dessa infallsvinklar mot resurser 
samtidigt tas kan beskrivas som horisontell. Komplexiteten berörde inte bara resurs-
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frågan utan även flera av de andra aspekterna som kunde beskrivas ur empirin. Att 
ha en horisontell komplex förståelse hindrar självklart inte att det samtidigt finn en 
vertikal komplex förståelse för vissa aspekter eller beskrivningsområden. Det före-
föll dock som om förmågan till horisontell komplexitet öppnade möjligheten att se 
samband mellan de olika domänerna den biofysiska naturen och samhällelig verk-
samhet (jämför med delstudie I). Förmågan att samtidigt kunna förstå sambanden 
mellan dessa domäner har betydelse för förståelsen för hållbar utveckling.

Von Wright (1986) menar att samhällskunskap behandlar börande det vill säg hur 
saker och ting bör vara medan naturvetenskapen behandlar varande, alltså hur saker 
och ting är. Se även Elster (1986) som beskriver hur olika vetenskapsgrenar använ-
der sig av olika förklaringsmodeller. Både naturvetenskapliga och samhällsveten-
skapliga förklaringsmodeller är relevanta gentemot fenomenet hållbar utveckling. 
Dessa skilda förklaringsmodeller eller epistemologiska uttryckssätt har visat sig i det 
som i denna studie benämns horisontell komplexitet.

Eftersom vi inte vet hur framtiden kommer att bli är det omöjligt att säkert säga 
vilket av de ovan beskrivna förhållningssätten som är mest funktionellt. Relaterat 
till den holism, mångsynthet, pluralism som efterfrågas i debatten om hållbar ut-
veckling (se sidan 17-18), tyder allt på att det är den horisontella komplexiteten 
som efterfrågas. När jag skall gå vidare i detta forskningsprojekt med den tredje 
delstudien vill jag därför veta hur detta sätt att förstå kommer till uttryck i under-
visning.
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Kapitel 5, delstudie III 

Lärarstudenternas undervisning – en 
videodokumentationsstudie

Ett bakomliggande motiv för att studera hur lärarstudenter uppfattar fenomenet 
hållbar utveckling är att det antas ha betydelse för den undervisning eleverna i sko-
lorna kommer att få. I avhandlingens första kapitel gjordes ett antagande: För att en 
lärare i skolan skall ha möjlighet att erbjuda sina elever att utveckla en komplex 
förståelse är det näst intill en förutsättning att läraren själv besitter en sådan förståel-
se. Med andra ord, läraren bör själv förstå det som eleverna skall förstå. Men att 
anta att en lärare som förstår något på ett visst sätt per automatik erbjuder sina ele-
ver att utveckla en likadan förståelse, är däremot inte möjligt. I teorikapitlet be-
skrevs hur fenomenografi respektive intentionell analys förhåller sig till förståelse, 
undervisningshandlingar och lärandeobjekt. I denna tredje och för detta avhand-
lingsprojekts avslutande studie fokuseras särskilt undervisningshandlingar. Med det-
ta fokus vill jag dels få en rikare beskrivning av vad komplex förståelse för hållbar 
utveckling är och dels få veta mer om sambanden mellan uppfattningar, handlingar 
och det lärandeobjekt som eleverna ges möjlighet att urskilja.

Studien bygger vidare på resultatet från delstudie II, intervjustudien. I den fram-
kom det att det fanns ett sätt att förstå hållbar utveckling som karaktäriserades av att 
lärarstudenten gentemot fenomenet hållbar utveckling kunde skifta fokus mellan 
olika innehållsliga aspekter. Olika samband som förband olika delar av fenomenet 
blev då framträdande och fenomenet förstods då samtidigt ur flera olika perspektiv. 
Den komplexitet som uttrycktes blev i intervjustudien beskriven som horisontell 
utifrån att olika aspekter sattes i samband med varandra. Enligt min tolkning kan 
denna förståelseform anses ligga i linje med de holistiska synsätt eller pluralistiska 
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förhållningssätt som efterfrågas i dokument om undervisning för hållbar utveckling 
(SOU 2004:104; Baltic 21 E). Denna studie börjar därför med att återfinna lärar-
studenter som uttrycker en horisontell komplex förståelse av världens vattenför-
sörjning och fortsätter sedan med att beskriva den undervisning som de iscensätter.

Syfte

Syftet med den tredje delstudien är att beskriva hur lärarstudenters komplexa för-
ståelse visar sig i en undervisningssituation och vad som påverkar den komplexitet 
som blir möjlig för eleverna att urskilja. Forskningsobjektet utgörs av det komplexa 
lärandeobjektet vattenförsörjning, hur det uttrycks och hanteras i en undervisnings-
situation. Med videodokumentation av undervisning och intervjuer av såväl den 
undervisande lärarstudenten som dennes elever fås information som kan besvara 
forskningsfrågorna:

1) Hur ser lärarstudentens komplexa förståelse för vattenförsörjning ut när den 
visar sig i undervisning?

2) Uttrycks samma förståelse när de i samtal med mig talar om det kunskaps-
objekt de har behandlat i undervisningen? 

3) Om den förståelse de uttrycker för mig avviker från den de uttrycker i 
klassrummen, vad kan i så fall vara orsaken till diskrepansen?

Tillvägagångssätt

För att få empiri som kunde besvara ovanstående forskningsfrågor fick 
fem lärarstudenter i uppgift att under sin vfu-period16 genomföra undervisning om 
en specifik fråga med relevans för hållbar utveckling. Frågan gällde världens vatten-
försörjning. Vatten kan i detta fall ses som en resurs och resurser visade sig ofta vara 
en central referenspunkt de samtal som fördes av lärarstudenterna i den föregående 
intervjustudien. Att förståelse av resurser är central i förståelsen för miljötematiken 

16 Vfu betyder verksamhetsförlagd utbildning, vilket är ungefär samma sak som praktik. 
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har även visat sig i forskning av Hansson (2000) som studerat hur gymnasieelever 
på NV-programmet förstår miljöfrågor. Även Huckle & Sterling, 1996), Dobson 
(1996, 1998), liksom Scott & Gough (2003), menar att resursfrågan, på ett eller 
annat sätt har en framträdande roll i tematiken hållbar utveckling.  

Att världens vattenförsörjning har hög relevans för hållbar utveckling kan anses 
vara odiskutabelt. Ett exempel är att världens vattenförsörjning är upptagen bland 
FN:s milleniemål som antogs 2001. Vattenfrågans betydelse för en hållbar utveck-
ling framgår även i Falkenmark, (1997, 2004), Naturvårdsverket, (2000); samt Gle-
ick, (2004).

Strävan efter mångsynthet har präglat såväl valet av teoretiska utgångspunkter 
som metodval. Genom en kombination av videodokumentation av undervisning, 
ljudinspelning av klassrumsinteraktioner och intervjuer har ett mångfacetterat da-
tamaterial samlats. Såväl min egen som lärarstudentens upplevelse av undervisning-
en och det iscensatta lärandeobjektet har därigenom dokumenterats. I viss mån har 
även elevernas upplevelse blivit beskriven.  

Videoinspelningarna har dels fungerat som ett underlag för min egen observa-
tion och dels som ett underlag för lärarstudenten då denne i intervjusamtal med 
mig kommenterat undervisningen. Förfarandet benämns stimulated recall.  

Stimulated Recall 

Stimulated recall är en metod där forskaren med hjälp av ljud eller videoinspelat 
material dokumenterar en intervjupersons verksamhet. Den intervjuade får sedan 
kort därefter ta del av ljudet eller filmen och får då möjlighet att ”återuppleva” sig 
själv i verksamheten. Meningen är att de skall bli påminda om och bli hjälpta att 
kommentera sitt tänkande och handlande under den tidigare episoden (Alexanders-
son 1994a; Haglund 2003). I detta fall är det den intervjuade som talar utifrån att 
observera en videofilm av sin nyss genomförda undervisning. Metoden kan även 
förstås som ett sätt att kombinera intervju med observation. 

Det går att ifrågasätta om det verkligen är möjligt att återuppleva sig själv i en ny 
situation. Se liknande resonemang i Haglund (2003). Sannolikt går inte det, lärar-
studenternas redogörelser bör förstås som efterkonstruktioner som kommer till ut-
tryck i ett nytt sammanhang. Denna omständighet har mindre betydelse för det sätt 
som jag använder metoden. Jag anser att metoden fungerar väl som ett hjälpmedel 
att samla lärarstudenternas tankar om lärandeobjektet och den undervisning de har 
iscensatt.
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Urval av lärarstudenter 

Forskningsintresset är att beskriva komplex förståelse för ett fenomen med relevans 
för hållbar utveckling samt hur lärarstudenter iscensätter undervisning som gör det 
möjligt för deras elever att urskilja ett komplext lärandeobjekt. Den komplexitet 
som efterfrågas är den som i denna avhandlings delstudie II, intervjustudien, be-
skrevs som horisontell komplexitet. För att det skall vara möjligt att göra en sådan 
beskrivning bör de lärarstudenter som ingår i studien själva ha en sådan förståelse 
för fenomenet. Omvänt, det går knappast att förvänta sig att få någon information 
om detta genom att studera personer som saknar denna förståelse eftersom de inte 
kan veta vad deras undervisning skall syfta till. Strävan har därför varit att få en så-
dan sammansättning av undersökningsgruppen att de som deltar, samtliga har en 
horisontell komplex förståelse enligt den beskrivning som gavs på sidan 90. 

Urvalsenkätens utformning
Urvalet gick till på följande sätt. Hösten 2005 konstruerades en urvalsenkät. Enkä-
ten skulle bygga på en öppen frågeställning som anknöt till världens vattenförsörj-
ning. Frågeställningen skulle möjliggöra för den svarande att vara fri i reflektionen 
(Kvale, 1997). Det fanns inte något förväntat rätt eller fel svar och det var svårt att 
genom enkäten utläsa om forskaren ”önskade sig” något särskilt svar. Olika förslag 
till enkäter och formuleringar testades i olika studentgrupper för att finna en som 
gav sådan variation i svaren att det skulle vara möjligt att i viss mån återskapa de 
beskrivningskategorier som förstudien hade genererat. Den enkät som slutligen 
blev utvald såg ut på följande vis: På papperets övre halva fanns en bild som före-
ställde en människa sittande på ett av torka uppsprucket jordområde. Hon sitter 
under ett paraply, sannolikt för att skydda sig mot solen. Bredvid sig har hon ett 
tomt kärl. Under bilden står frågeställningen som lärarstudenterna ombeds att re-
flektera över att läsa (se figur 11). 
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Figur 11. Bilden och frågeställningarna på urvalsenkäten. Foto: Prakash Hatvalne, AP

Urvalsgruppen
Urvalet gjordes bland en grupp studenter vid Luleå tekniska universitet. De läste 
sin sista kurs, Professionsinriktat lärande i lärarutbildningens allmänna utbildningsom-
råde. Gemensamt för dessa studenter var att de var ”nästan” färdiga lärare. Efter att 
de hade läst denna kurs och fått sitt examensarbete godkänt kunde de ta ut sin lä-
rarexamen17. Totalt bestod urvalsgruppen av 120 lärarstudenter, vilka var fördelade 
på fyra klasser. Varje klass besöktes under deras första lektion i kursen. Enkäterna 
delades ut och studenterna fick gott om tid att besvara frågorna. De informerades 
om att enkäten fungerade som ett urvalsinstrument för att finna informanter till en 
kommande forskningsstudie och att om de kunde tänka sig att medverka skulle de 
skriva sitt namn under sin reflektion för att det skulle bli möjligt att kontakta dem i 

17  Förutsatt att de var godkända i alla andra moment av sin lärarutbildning. 
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efterhand. Av 120 lärarstudenter erhölls 116 svar. Nio studenter valde att vara ano-
nyma, övriga angav sitt namn och gjorde sig därmed kontaktbara. Deras skriftliga 
reflektioner granskades noggrant av både mig själv samt av en utomstående bedö-
mare. Först lästes och bedömdes enkätsvaren i relation till den komplexitet i förstå-
elsen som blev beskriven delstudie II, intervjustudien. I de fall jag och den utom-
stående bedömaren hade hänfört svaren till olika kategorier förde vi en diskussion 
och kom på så sätt fram till en gemensam tolkning. Efter noggranna överväganden 
kunde vi enas om att 15 av de 116 svaren var sådana att de visade den horisontella 
komplexitet som efterfrågades. Av dessa 15 lärarstudenter gjordes sedan ett urval av 
de lärarstudenter som kom att ingå i studien.

Urvalskriterier
Det överordnade urvalskriteriet var som påpekats ovan horisontell komplexitet. 
Enkätsvar som eftersöktes var exempelvis sådana där samhällsvetenskapliga resone-
mang relaterades till naturvetenskapliga (eller tvärt om). Ett sekundärt urvalskriteri-
um var att de skulle ha gjort tidigare vfu-perioder utan att i sina vfu-omdömen ha 
fått anmärkningar för sin undervisningskompetens. Övriga tänkbara urvalskriterier 
såsom exempelvis ålder, kön, tidigare lästa ämnesinriktningar, eller den åldersgrupp 
av elever som lärarstudenten inriktar sig mot, har inte beaktats. Visserligen finns det 
forskningsresultat som visar att sådana omständigheter kan påverka förståelsen för 
miljöfrågor. Rickinson (2001) beskriver exempelvis forskning som visar att det 
finns skillnad i hur kvinnliga respektive manliga studenter förstår miljöfrågor. Dessa 
forskningsresultat verkar dock i viss mån peka åt olika håll. Enligt Gambro & 
Switzky (1999) uppvisar manliga studenter högre och mer komplexa nivåer i sin 
förståelse av miljöfrågor än vad kvinnliga gör medan Conell et. al (1998) visar mot-
satsen. Eftersom det var själva sättet att förstå, oberoende av kön ålder, bakgrund 
eller möjliga framtidsvisioner som eftersöktes och därför togs ingen hänsyn till 
andra kriterier än horisontell komplexitet i förståelsen och att lärarstudenten inte 
från sina tidigare vfu-perioder skulle ha några anmärkningar på sin undervisnings-
kompetens.

Det slutliga urvalet 
Målet var att finna sex lärarstudenter som skulle bli informanter för studien. Dessa 
skulle väljas ut bland de 15 studenter som på urvalsenkäten hade uttryckt horison-
tell komplex förståelse. Det visade sig att fyra av dem antingen skulle göra sin vfu 
under vid ett annat tillfälle eller skulle göra den på avlägsna ställen såsom i Göte-
borg eller utomlands. Dessa fyra studenter kunde därför inte komma ifråga för stu-
dien.
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De 11 studenter som återstod kontaktades via telefon. Jag förklarade att deras 
enkätsvar var intressanta och att jag ville veta mer om hur de tänkte om hållbar 
utveckling eftersom de kunde passa som informanter i min kommande studie. Jag 
bad om att antingen i telefon eller i ett möte på universitetet få ställa några extra 
frågor som anknöt till enkäten. Fyra av dem sa sig av olika skäl, främst tidsbrist, inte 
vara intresserad av att medverka. Sju av dem kunde dock tänka sig att ställa upp 
och blev därför antingen i telefonsamtalet eller vid en träff på universitetet intervju-
ade. De fick bland annat reflektera över samma fråga som utgjorde urvalsinstrument 
för förstudien; Vad är det som skall vara hållbart och varför? Av dessa valdes en 
bort eftersom jag ansåg att denne inte uppfyllde det kriterium av horisontell kom-
plex förståelse som var uppställt. Ytterligare en av de kvarvarande lärarstudenterna 
kom att utgå eftersom hon själv i efterhand ångrade sig och meddelade att hon inte 
hade tid att medverka. Kvar fanns således fem lärarstudenter vilka också kom att 
utgöra min undersökningsgrupp.

Att sex av elva studenter inte vill medverka i studien kan tyckas vara ett stort 
bortfall. Enligt vad de förklarade i telefon hade de fullt upp med sitt eget examens-
arbete och ansåg sig därför inte ha tid att medverka. Jag tyckte deras förklaringar lät 
rimliga och fann heller ingen anledning att försöka övertala dem eftersom det var 
viktigt att de som deltog skulle gå in för uppgiften de skulle få. Jag bedömde att 
fem studenter var tillräckligt för att genomföra studien som planerat 

Lärarstudenterna som kom att ingå i studien 
Även om det inte påverkar mitt forskningssyfte eller mina forskningsfrågor kan det 
vara värt att notera att samtliga lärarstudenter är i åldern 30-45 år. De har alltså en 
hel del livserfarenhet bakom sig. En av de utvalda personerna (Niklas) var även 
med i förstudien och var då den som gav uttryck för ett normativt innehållsrelaterat 
förhållningssätt med fokus mot både resursfördelningsfrågor och naturgivna proces-
ser. Ytterligare kan det noteras att fyra av dem i sin lärarutbildning som innefattar 
minst två olika inriktningar, har en inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. En-
dast en av dem hade en samhällsvetenskaplig inriktning. De utvalda lärarstudenter-
na har av anonymitetsskäl angetts med fingerade namn.

Niklas uttryckte i sin skriftliga reflektion på urvalsenkäten flera olika perspektiv på 
vattenproblematiken: ”Att vi inte har en hållbar utveckling vad gäller vattenför-
sörjningen på jorden globalt sett […] Klimatförändringar kan medföra nya väder-
mönster som påverkar vattenförsörjningen. Allt detta medför enorma orättvisor i 
livsförhållanden för människor i olika delar av jorden.” Lösningen av problemati-
ken menar Niklas finns i att vi slutar slösa med vatten och i ökad medvetenhet om 
problemet. Ett exempel på vad som kan göras är enligt honom: ”Effektivisera jord-
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bruk ur vattenkonsumtion sett”. Niklas hade i sin lärarutbildning läst inriktningarna 
Svenska för tidigare år samt Människa och natur för tidigare år. Han skulle göra sin vfu i 
grundskolans årskurs tre. 

Erik uttrycker på urvalsenkäten bland annat :”i de områden i världen som på grund 
av klimatet har störst vattenbehov finns det minst tillgängligt vatten. Att det då 
samtidigt rör sig om U-länder gör inte saken lättare. […] Det behöver tillsättas re-
surser i de delar av världen där behovet är störst. Få en ändring i mentaliteten i de 
som styr så att de kan omfördela de resurser som de trots allt har tillgång till”. Erik 
menar även att teknikutveckling är en lösning på problematiken: […] ”ny teknik 
som gör det lättare att lösa problemen”. Erik hade i sin lärarutbildning läst inrikt-
ningarna Natur och miljö för senare år samt Matematik för senare år. Han skulle göra sin 
vfu i en åttondeklass. 

Björn svarar på urvalsenkäten att han tänker på ökenutbredning och att detta är ett 
växande framtidsproblem. Han pratar om behovet av att minska utsläpp för att 
minska klimatförändringar samt att borra brunnar där det är möjligt. Björn utveck-
lar att alla bär på ansvaret: […] ”men det viktiga är att vi alla försöker göra så 
mycket vi kan…” Gentemot den generella frågan, vad är det som skall vara håll-
bart? svarar han att vi behöver förändra vår resursförbrukning och: ”Vi lever idag 
på resurser som tagit miljontals år att bygga upp […] vilket medför en eskalerande 
växthuseffekt, vilket i framtiden betyder svält, krig och allt möjligt…” Han disku-
terar att det är viktigt att fördela resurser rättvist och att de rika delar med sig till de 
fattiga. Björn hade liksom Erik läst inriktningarna Natur och miljö för senare år samt
Matematik för senare år. Även björn skulle göra sin vfu i en åttondeklass och dessut-
om på samma skola som Erik. 

Frida börjar sina reflektioner på urvalsenkäten med att diskutera att vattnet inte är 
jämnt fördelat: ”Tänk att bo i ett sådant land, inget vatten till mina barn. Vad jag är 
lycklig som har en kran att öppna.” Sedan reflekterar hon över att vatten i vissa 
områden är en ändlig resurs vilket hon relaterar till att vatten är en nödvändighet 
och något som måste finnas där människor skall bo. Hon menar bland annat att: 
”Vi alla på detta klot kan inte bo på samma yta.”  Som förslag till lösningar disku-
terar hon tekniska åtgärder såsom byggen av pipelines eller brunnsborrning på sär-
skilt utsatta områden. Frida hade läst inriktningarna Barn och ungdomars fritid samt 
Människa och natur för tidigare år. Hon skulle göra sin vfu i grundskolans årskurs två.  

Pia uttrycker på enkäten: ”Det här är inte en människa som under lång tid anpassat 
sig till de livsvillkor som torra/ökenklimat erbjuder utan något har orsakat en livs-
avgörande förändring på denna plats. I vilken omfattning är han själv en del av det 
överutnyttjande av resurser som troligen skett i området eller är det omständigheter 
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utanför hans påverkansmöjligheter?” Bland förslagen till lösningar nämner hon att: 
”vatten bör konsumeras där det produceras”, att ”det är viktigt att stoppa markför-
störing” samt att äganderätten till resurser skall vara nära människor och att det är 
viktigt med regler. Pia har läst samhällsvetenskap och geografi för gymnasiet. Hon 
skall göra sin vfu i olika program på gymnasiet 

Information till lärarstudenterna 

I slutet av september 2005 blev de fem utvalda lärarstudenterna inbjudna till en 
”arbetslunch” med mig på universitetet. Vid detta tillfälle fick samtliga samtidig 
information om studiens syfte, upplägg och vilken funktion de hade. De fick veta 
varför just de var utvalda, att det berodde på att de hade svarat mångfacetterat gent-
emot den frågeställning de hade ställts inför och att jag var intresserad av hur deras 
sätt att förstå vattenförsörjning kom till uttryck då de undervisade. Jag förklarade att 
jag ville att de under sin kommande vfu-period skulle undervisa om världens vat-
tenförsörjning och att jag ville studera deras undervisning.

Deras uppgift skulle bestå i att planera och genomföra en undervisningsserie på 
ett sådant sätt att deras elever fick möjlighet att utveckla en komplex förståelse för 
vattenförsörjningsfrågan. Jag förklarade att uppgiften var individuell men att de 
kunde rådfråga vem de ville och införskaffa information som de behövde på vilket 
sätt som helst. Jag sa att bäst vore om de löste denna uppgift på precis samma sätt 
som de skulle ha löst vilket annat undervisningsuppdrag som helst.  

I detalj beskrevs hur datainsamling med både ljud och videodokumentationstek-
nik skulle genomföras. Vi bestämde att jag som forskare skulle ta kontakt med deras 
handledare, deras elever och skolans rektor för att informera och få skolans medgi-
vande för att göra studien. Vi bestämde även att jag skulle konstruera ett informa-
tionsblad som vände sig till elevernas föräldrar. Genom en namnteckning fick för-
äldrarna godkänna sitt barns medverkande i studien.

De skolklasser som kom att ingå i studien, en årskurs två, en årskurs tre, två åt-
tondeklasser och en gymnasieklass blev på förhand informerade om studien. Unge-
fär en vecka innan lärarstudenternas undervisning kom att genomföras besökte jag 
de eleverna i årskurs två och tre. för att berätta om vem jag var, vad jag arbetade 
med och varför jag skulle göra denna studie. Vid detta tillfälle visade jag även vi-
deoutrustningen. Vi pratade om var videokameran skulle stå uppställd. De av de 
yngre eleverna som ville fick själva prova att filma samt prova ljudinspelningsut-
rustningen. Klasserna i årskurs åtta och gymnasieklassen besöktes dock inte på för-
hand av mig men fick motsvarande information av lärarstudenten i god tid innan 
studien startade. 
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Datainsamling 

För att få möjlighet att studera forskningsobjektet ur olika infallsvinklar samlades 
empiri in på olika sätt. Jag ville få möjlighet att beskriva min egen, lärarstudenternas 
och elevernas upplevelse av undervisningen. Videoinspelningar, ljudinspelningar, 
observationer, stimulated recall samtal, eftersamtal samt korta elevintervjuer fick 
därför komplettera varandra.  

Varje lärarstudent besöktes vid minst tre tillfällen. Första tillfället, nedan kallad 
”introduktionslektionen” var den första lektionen som lärarstudenten höll i sin 
undervisningsserie. Det var då som temat om vattenförsörjning presenterades för 
eleverna. Andra lektionstillfället som besöktes var någon av de lektioner som hölls i 
mitten av undervisningstemat nedan kallad mellanlektionen. Det tredje och sista 
tillfället som besöktes var den avslutande lektionen, då studenten och eleverna 
”knöt ihop temat”, nedan kallad ”avslutande lektion”. Se fig. 12 nedan 

Figur 12. Den inbördes ordningen av de lektioner varvid empirin samlades in.

Datainsamling i samband introduktionslektionen 
Introduktionslektionen besöktes och videofilmades. Videofilmen har på olika sätt 
genererat data för studien. Den har fungerat som underlag för mig i de observatio-
ner jag gör av lärarstudentens undervisning. Genom att analysera videofilmen i 
efterhand har jag kunnat göra min tolkning av vad som skedde under lektionen. 
Den har även fungerat som underlag i stimulated recall samtal för att hjälpa lärar-
studenten att ge sin syn på sin egen undervisning.

När filmen spelades in stod kameran uppställd på ett stativ i ett av klassrummens 
nedre hörn. Fokus var hela tiden riktat mot lärarstudenten och kameran följde 
denne under hela lektionen. För att säkerställa ljudupptagningen användes två digi-
tala fickminnen, ett som var fäst vid lärarstudenten samt ett som var placerad unge-
fär mitt i klassrummet. 

Direkt efter att introduktionslektionen var genomförd granskade lärarstudenten 
tillsammans med mig videobandet. Vi förde då ett samtal om det vi såg. I instruk-
tionen till hur samtalet skulle gå till poängterades att det skulle handla om det kun-
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skapsinnehåll som hade behandlats under lektionen. Frågor som skulle ligga till 
grund för samtalet löd: Vilka avgränsningar och medvetna val gjorde du? Hur tänk-
te du i just den situationen omkring just det kunskapsinnehållet? Studenten blev 
instruerad att stanna videobandet när han eller hon ville ge kommentarer om det 
kunskapsinnehåll som behandlades i undervisningen. Även jag som intervjuare 
hade möjlighet att via fjärrkontroll stanna bandet när det var något som jag ville 
fråga om. Stimulated recall samtalet spelades in med ett digitalt fickminne. 

Direkt efter stimulated recall samtalet genomfördes ett eftersamtal i form av en 
halvstrukturerad intervju (Kvale 1997). Detta samtal gav möjlighet att följa upp och 
förklara kunskapsinnehåll och bevekelsegrunder för undervisningen. De på förhand 
formulerade frågorna löd: Kan du beskriva dina syften med lektionen? Hur ser du 
på relationen mellan den lektion du just har genomfört och hela det området som 
du skall undervisa om? Vilka centrala aspekter tycker du att du har lyft fram? Har 
du själv någon idé om varför du har kommenterat vissa sekvenser av filmen men 
inte andra? Ser du själv något mönster i ditt sätt att kommentera? Flera av frågorna 
är tidigare använda i eftersamtal av Alexanderson (1994a). Såväl när lektionen 
genomfördes som i det efterföljande stimulated recall samtalet väcktes frågor som 
jag just då inte hade möjlighet att ställa. Dessa noterades i ett block och ställdes 
istället under eftersamtalet. Dessa frågor kunde vara av sådan karaktär att de inte i 
första hand relaterade till kunskapsinnehållet, utan istället berörde undervisnings-
metod, eller lärarstudentens syn på elever och kunskapsbildning. Stimulated recall 
samtalet samt eftersamtalet tog mellan två och tre timmar att genomföra. 

Även eftersamtalen ljudinspelades och transkriberades i efterhand till text. Den 
empiri som genererades framgår av figur 13. 

Datainsamling under mellanlektionen 
Mellanlektionen besöktes, observerades och ljudinspelades. Observationerna do-
kumenterades med korta notiser i ett anteckningsblock. Främst noterades episoder 
och handlingar som inte skulle dokumenteras av ljudinspelningen, exempelvis ges-
ter, kroppsspråk och attityder. Med hjälp av två digitala fickminnen fångades kon-
versationen i klassrummet upp. Den ena minnet var fäst vid lärarstudenten och den 
andra var fäst vid mig själv. När eleverna arbetade självständigt eller hade gruppdis-
kussioner gick jag runt i klassrummet och samtalade med dem. Jag ställde frågor för 
att få veta hur de uppfattade lektionen och vad de uppfattade att den handlade om. 
Jag ställde frågor som: Vad tror du att hon/han (lärarstudentens namn) vill att ni 
skall lära er i detta arbetsområde? Vad är det hon/han vill att ni skall förstå? Är det 
något hon/han trycker på som verkar vara viktigt? Vad är det som är svårt att för-
stå? Tycker du att det är något som hon/han missar? Frågorna var i vissa fall modi-
fierade för att bli begripliga med hänseende på elevernas ålder som varierade från 8 
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– 18 år. Mina samtal med eleverna blev dokumenterade med den mikrofon jag bar 
på. Lärarstudentens interaktion med klassen blev på samma sätt dokumenterad med 
den mikrofon som denne bar på. I samtliga klassrum pågick ibland högljudda paral-
lella diskussioner, därför blev det ibland svårt att ur ljudinspelningarna urskilja vad 
som sades. Av detta skäl har delar av ljudinspelningarna inte kunnat transkriberas 
till text. Empirigenereringen ur mellanlektionen framgår av figur 13. 

Datainsamling i samband med den avslutande lektionen 
Data från den avslutande lektionen insamlades på samma sätt som vid mellanlektio-
nen, det vill säga med två digitala fickminnen. Liksom vid mellanlektionen fördes 
även denna gång samtal med eleverna för att få veta vad de hade uppfattat att un-
dervisningen handlade om. När lärarstudenten sammanfattade undervisningen fick 
eleverna på ett eller annat sätt göra någon form av redovisning. Denna slutredovis-
ning blev dokumenterad av fickminnena och kom att utgöra viktig empiri. 

När sista lektionen var avslutad stannade jag kvar en stund med lärarstudenten. 
Vi samtalade om den undervisning som hade skett och jag ställde några avslutande 
frågor. Till exempel frågade jag: ”Hur tycker du själv att undervisningen har lyck-
ats? Fick du fram det du ville? Är det några aspekter som har kommit i skymundan 
eller har varit svåra att få fram? Om du skulle göra om denna undervisning, vilka 
ändringar skulle du då göra?” 

Empirigenereringen från den avslutande lektionen framgår av figur 13. 
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Figur 13. De fyrkantiga boxarna symboliserar undervisning. De inringade orden beskriver den data-
insamling som genomfördes.

Bearbetning av datamaterialet 

Transkribering av ljudinspelningar till skriven text påbörjades direkt efter att lärar-
studenterna hade genomfört sin undervisning, det vill säga, i början av november 
2005. Inspelningarna från introduktionslektionen skrevs ut i sin helhet. Inspelning-
arna från de övriga lektionerna har skrivits ut i urval. Sekvenser som uppenbarligen 
handlat om annat än vad som står i fokus i denna studie, till exempel disciplinfrå-
gor, tillsägelser, ordningsfrågor eller information av allmän karaktär har ej blivit 
utskrivna. Transkriberingarna blev färdiga i början av januari 2006.  
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Analys

Analysarbetet startade i januari 2006. I ett första steg analyserades och beskrevs var-
je enskild lärarstudents undervisning och intervjusamtal. I nästa steg gjordes en ana-
lys på en kollektiv nivå, det vill säga, av all empiri sammantagen. I detta analyssteg 
eftersöktes likheter, skillnader och förklaringar till de lärandeobjekt som hade 
iscensatts.

Analys på en individuell nivå 

Den individuella analysen hade två syften. Dels att beskriva det lärandeobjekt som 
hade iscensatts i klassrummet och dels att försöka förstå varför just detta hade ut-
tryckts. Ur det empiriska materialet kunde lärandeobjektet bli beskrivet ur tre per-
spektiv; Min egen uppfattning av vad som hade varit möjligt att urskilja. Lärarstu-
dentens uppfattning om kunskapsinnehållet och den genomförda undervisningen 
samt elevernas uppfattning av vad undervisningen hade handlat om. Den individu-
ella analysen började med en noggrann granskning av video och ljudinspelningarna. 

1. Video- och ljudinspelningarna granskades upprepade gånger för att och skapa en 
helhetsbild av undervisningen. Frågor som begrundades var: Vilket lärandeobjekt 
hade varit möjligt att urskilja? Vilka möjligheter hade lärarstudenterna haft att un-
dervisa? Hur såg omständigheterna runt omkring ut? Hur fungerade klassen? Ibland 
hände det mycket i klassrummen som inte hade med det avsedda lärandeobjektet 
att göra och av naturliga skäl kom ofta lärarstudentens tid att användas till proce-
durfrågor och disciplinfrågor. Oavsett sådana omständigheter fanns det dock se-
kvenser av lektionen då det var möjligt att undervisa och det därmed fanns möjlig-
heter för eleverna att lära det av lärarstudenternas avsedda lärandeobjekt. Dessa se-
kvenser har jag identifierat och tittat närmare på. 

För att tydligare kunna studera och jämföra de sekvenser då lärandeobjektet be-
handlades delades introduktionslektionen upp i mikroenheter. Dessa avgränsades av 
att lärarstudenten bytte fokus, det vill säga det började handla om något annat, eller 
bytte undervisningsmetod. Förfarandet att transkribera videodokumenterad verk-
samhet till mindre sammanhängande enheter finns beskrivet av Jordan & Hender-
son (1995) De poängterar att det är nödvändigt att på förhand ha bestämt sig för 
hur pass detaljerad transkriptionen behöver vara för att den skall fungera för analy-
sen. I föreliggande studie användes transkriptionen som ett underlag för att beskriva 
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det lärandeobjekt som hade iscensatts. Dessutom användes den för att förstå hur de 
sekvenser av videofilmen såg ut som lärarstudenten kommenterade i stimulated 
recall samtalet. I bägge dessa fall bedömde jag att det var viktigast att beskriva den 
kommunikation som ägde rum samt hur omständigheterna runt omkring såg ut. I 
analysarbetet skedde en växling mellan att granska videofilmen och att läsa tran-
skripten och mikroenheterna. Nedan i tabell 3 visas ett kort utdrag ur en transkrip-
tion från en av lektionerna.

Tabell 3. Exempel på de mikroenheter som redovisas i bilaga. Första kolumnen avser nummer på 
mikroenheten. I andra kolumnen beskrivs kortfattat vad som händer. I den tredje kolumnen ges en 
utförligare beskrivning av episoden.

10 Skriver på tavlan Skriver upp orden is, vatten, ånga. 
11 Ordningsfråga Niklas ber en elev som har lagt sig under bänken 

att resa sig upp: Visst sitter du så att jag ser dig, det 
är så tråkigt när du försvinner. 

12 Pekar på tavlan och be-
skriver fasövergångar 

Niklas: Och sen kan isen smälta, så då kan det bli 
vatten igen. Och vatten kan… det här kanske är 
tjorvigast, ni vet att det kan bli vattenånga. Det 
finns faktiskt vattenånga överallt i luften. Det kan 
man se om man gör så här bland annat…  

13 Demonstration av vatten-
ånga 

Niklas tar fram en spegel som han andas mot på. 
Vattenångan i hans utandningsluft kondenseras 
mot spegeln. 

Genom att studera mikroenheterna försökte jag förstå hur lärarstudenten behandla-
de kunskapsinnehållet. Hur såg de situationer ut när lärandeobjektet för mig och 
eleverna blev möjligt att urskilja? Hur såg de ut när det inte gjorde det? Av utrym-
mes och läsbarhetsskäl kommer mikroenheterna att redovisas i bilaga. 

2. I ett andra steg fokuserades och beskrevs det lärandeobjekt som under hela un-
dervisningstemat hade kommit till uttryck i undervisningen. Vilka aspekter av vat-
tenförsörjningsproblematiken hade synliggjorts? Hur behandlades dessa aspekter? 
Hur relaterades de till varandra och till helheten världens vattenförsörjning?  

Det är ofrånkomligt att beskrivningen av de lärandeobjekt som har iscensatts har 
blivit beskrivningar av det som för mig var möjligt att urskilja. I min beskrivning 
har jag dock försökt väga in de uppfattningar som de undervisade eleverna gav i 
samtalen med mig. Samtalen med eleverna har alltså fungerat som en validering av 
att det även för eleverna var möjligt att erfara det som jag uppfattade som det iscen-
satta lärandeobjektet. 
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3. I ett tredje steg analyserades hur lärarstudenten i stimulated recall samtal och i 
eftersamtal, talade om lärandeobjektet och den undervisning de hade genomfört. I 
detta analyssteg försökte jag beskriva vad de talade om när videobandet stoppades. 
Utifrån de kommentarer de gav försökte jag dels fånga hur de förstod själva vatten-
försörjningsproblematiken och dels hur de förstod relationen mellan kunskapsinne-
hållet och undervisningen.

4. Slutligen, i ett fjärde steg analyserades empirin utifrån de intentioner som kunde 
bli identifierade vid en genomgång av den sammantagna empirin. Lärarstudenternas 
handlingar och utsagor behandlades då som talhandlingar, se intentionell analys i 
bakgrunden sidan 37. Talhandlingarna tolkades som kontextualiseringar och som 
intentionella delar som ingick i vidare sammanhang. Således har utsagor setts som 
yttranden hemmahörande i större projekt, exempelvis projektet att bli en god lära-
re. Utifrån de intentioner och de kontextualiseringar som lärarstudenten uttryckte 
beskrevs de tänkbara projekt som gav mening åt talhandlingarna. 

Analys på en kollektiv nivå 

Efter att analysen på den individuella nivån var genomförd jämfördes resultaten på 
en kollektiv nivå. Här eftersöktes generella samband mellan de olika lärandeobjekt 
som hade iscensatts och lärarstudentens yttranden i intervjusamtalen. Särskilt foku-
serades; Hur de förstod själva vattenförsörjningsproblematiken; Hur de uppfattade 
elever och kunskapsbildning och då särskilt; Hur de såg på relationen mellan kun-
skapsinnehållet och eleven samt slutligen; Intentionerna i deras projekt att bli lärare 
och deras syn på vad som är eftersträvansvärt i god undervisning.  
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Resultat av videodokumentationsstudien 

I resultatredovisningen redogörs först för det resultat som analysen på den individu-
ella nivån gav. Sedan kommer resultatet av den kollektiva analysen att redovisas. 

Resultatredovisning på en individuell nivå 

Resultatbeskrivningen inleds med att den undervisning som lärarstudenterna 
genomförde och de lärandeobjekt som blev iscensatta beskrivs. Redogörelsen görs i 
berättande form och följer en kronologisk ordning, det vill säga lektionerna redovi-
sas i den ordning de har genomförts (introduktionslektion – mellanlektion och – 
avslutande lektion). Den läsare som vill ha en mer exakt redogörelse kan följa un-
dervisningen i de mikroenheter som finns redovisade i bilaga 2.

När det iscensatta lärandeobjektet redovisas avses det som jag och i viss mån ele-
verna hade möjlighet att urskilja under hela undervisningsserien. Därnäst ges en 
beskrivning av stimulated recall samtalen samt eftersamtalen  

Slutligen redovisas de projekt som blev möjliga att identifiera i den intentionella 
analysen. Innan redovisningen börjar skall en förklaring ges till hur stimulated recall 
samtalen kommer att återges i resultatredovisningen. 

Återgivningen av stimulated recall samtal 
I alla de stimulated recall samtal som genomfördes gick det att se ett mönster i vad 
lärarstudenterna talade om när de stannade videobandet. Alla hade fått samma in-
struktion: Samtalet skulle handla om det kunskapsinnehåll som hade behandlats. 
Trots det kom de dock att kommentera olika företeelser när vi granskade videofil-
men. Lärarstudenternas kommentarer kan delas in i fyra kategorier: 1 kunskapsinne-
hållet; 2 relationen mellan kunskapsinnehåll och elever; 3 allmänpedagogiska frågor samt; 4 
eleverna som sådana. Indelningen var ibland svår att göra. Kunskapsinnehållet kan 
benämnas som ”vad” och pedagogiken eller metoden som ”hur”. Avgränsningen 
mellan vad- och hur- aspekter är inte alltid enkel att göra, ”huret” påverkar ”va-
det” och vice versa. Den kategorisering som har gjorts bygger därför i hög grad på 
vad som har varit den dominerande utgångspunkten. Dessutom har lärarstudenten 
ofta inom ett och samma stopp av videobandet gett olika utsagor som har varit 
möjliga att föra till olika kategorier. Detta kan exemplifieras med följande utsaga, 
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där inledningen av kommentaren kan beskrivas behandla själva kunskapsinnehållet 
medan slutet behandlar relationen mellan kunskapsinnehåll och elev.

Det man ser när man kokar är ju egentligen inte vattenånga, utan då har den ju 
redan kondenserat, egentligen är ju vattenånga osynlig om man nu skall gå in på 
detaljer men jag vet inte men jag har tänkt på det, det känns som om det blir för 
mycket för dem, det finns risk att jag tappar dem… 

När det i den fortsatta redovisningen redogörs för hur många kommentarer som 
har kunnat föras till respektive kategori kan ibland ett och samma stopp av video-
bandet ha gett flera olika utsagor som kan ha förts till olika kategorier.

Vid några få tillfällen har videobandet stoppats av mig som intervjuare. Så har 
exempelvis skett när jag har upplevt att lärarstudenten försjunkit in i filmen och 
glömt bort att kommentera. Jag har då stannat filmen och ställt frågor för att få 
igång samtalet. Frågorna har exempelvis kunnat lyda: Varför tog du upp det där? 
Eller, vad tänkte du på där? I de fall då jag i efterhand har kunnat se att mina frågor 
har påverkat deras sätt att svara har dessa svar uteslutits. I tabellen nedan (tabell 4) 
ges exempel på utsagor som i analysen som har kunnat hänföras till respektive kate-
gori. Exemplen är hämtade från samtliga de lärarstudenter som ingick i studien. 

Tabell 4. Kategorisering av utsagor ur stimulated recall samtal.

Kunskapsinnehållet ” Alltså jag tänkte här att en viktig aspekt att förstå är 
förändring”
”Man hade ju kunnat komma in på problematiken att 
även om det är bräckt vatten kan det ju avsaltas” 

Relationen mellan kunskaps-
innehåll och elever 

”Ja, men det var för att visa att det har att göra med 
dem själva och att de behöver vatten… få tankarna 
mot det” 
”Nu går jag och tittar på om det är någon som inte 
har kommit på någonting” 

Allmänpedagogiska frågor ”Jag tror att det är viktigt att utgå ifrån dem själva” 
”Det passar många elever i klassen att få jobba lite mer 
strukturerat” 

Eleverna som sådana ”Dom har ju inte någon större ambition” 
”Det är tjejen med flätan som är seriös” 
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Niklas undervisning 

Niklas gör sin verksamhetsförlagda utbildning i årskurs tre på en treparallellig stads-
skola. Klassen består av knappt 20 elever. Niklas handledare som också är klassföre-
ståndare för klassen beskriver den som en orolig klass: ”den spretigaste grupp jag 
haft, i helgrupp blir det jobbigt, många barn som är speciella”. Niklas har planerat 
undervisningen själv, han berättar att han varken rådfrågat sin handledare eller sin 
vfu-kamrat om hur han skall göra. När eleverna jobbar enskilt eller med 
gruppuppgifter händer det att både handledaren och vfu-kompisen hjälper till ge-
nom att gå runt bland eleverna och förklara. Detta sker dock inte i någon större 
omfattning. Undervisningsserien sträcker sig över tre dagar. Varje dag arbetar de 
med temat vattenförsörjning i 60 - 80 minuter.

Niklas introduktionslektion 
Lektionen inleds med att Niklas håller upp en gurka och en tomat i var hand och 
frågar klassen: ”Vad har vi gemensamt, jag gurkan och tomaten?” Kan ni komma 
på en sak vi alla består av och behöver? Svaret ”vatten” kommer från många olika 
håll i klassrummet. ”Precis, vatten, man kan inte leva utan vatten” replikerar Nik-
las. Eleverna får sedan räcka upp handen och redogöra för varför vatten är viktigt. 
Det framförs bland annat att ”man kan vara längre utan mat än utan vatten” och 
att; ”utan vatten torkar man ut. 

När en elev säger att det finns människor som tvingas dricka smutsigt vatten sä-
ger Niklas att precis så är fallet i det nyligen jordbävningsdrabbade Kazakstan. 

Elev: Men några måste dricka smutsigt vatten för dom har inte rent. 

Niklas: Ja precis, och det är ett stort problem. När det har varit jordbävning i 
Kasakstan då har dom stora problem att alla inte får rent vatten och då 
blir dom sjuka. 

Elev: Då blir dom ju… Då dör dom ju? 

Niklas: Jaa om det går riktigt illa och dom inte får rent vatten. 

Samtalet om varför vatten är viktigt avrundas med att Niklas förklarar att de under 
några lektioner skall jobba med vatten. Han ber eleverna resa sig ur sina bänkar och 
komma fram till honom. När de väl kommit fram får de titta i tre plastmuggar, en 
som innehåller is, en som innehåller kranvatten och en som är tom. När eleverna 
åter har satt sig i sina bänkar frågar han dem om de tror att det är vatten i alla tre 
muggarna. Niklas ber dem svara genom handuppräckning. Eleverna anar att frågan 
inte är så enkel som den kan verka och visar därför viss osäkerhet när de skall räcka 
upp handen.
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Niklas berättar sedan att alla tre muggarna innehöll vatten och att vatten kan 
finnas i tre olika former. I sin förklaring till eleverna lämnar han ”luckor” i me-
ningarna så att de kan fylla i med termer som ”fast, flytande eller ånga”. Lektionen 
fortsätter med att de i dialogform talar om vattnets olika tillstånd och fasövergångar. 
Samtidigt som Niklas förklarar, skriver han på tavlan namnen på de olika tillstånden 
och ritar pilar som illustrerar hur fasövergångar kan ske. Övergången mellan vatten 
och vattenånga ägnas mycket tid och det ges många olika exempel på var vatten-
ånga finns och bildas. De diskuterar vad som händer med vattnet som kokar bort 
från en kastrull på spisen. Niklas har också med sig en spegel som han andas på 
varvid ångan från utandningsluften kondenseras mot den kallare spegeln.

De allra flesta eleverna följer genomgången med intresse och är aktiva i det sam-
tal som förs. Efter att de i ca 20 minuter har samtalat och gett exempel på vattnets 
faser och fasövergångar delar Niklas ut uppgifter som eleverna skall få arbeta med i 
grupper om två. De blir instruerade att när de löser uppgiften skall de tänka på den 
genomgång som Niklas just har haft. Alla elevpar får en uppgift var. Uppgifterna är 
lite olika formulerade men efterfrågar ungefär samma kunskaper. Nedan ges två 
exempel:

o Det har regnat och backen är blöt, det ligger vattenpölar på marken. Solen 
skiner och efter två timmar är backen torr. Vad har hänt med vattnet? Rita 
skriv och berätta. 

o Skriv och rita en berättelse som handlar om vatten, is och vattenånga 

Återstoden av lektionen arbetar eleverna med sin uppgift. Niklas går under tiden 
runt och talar med eleverna. Han svarar på deras frågor och ger dem feedback. Som 
avslutning görs en snabbrepetition av lektionen. Niklas pekar på de ord han skrivit 
upp på tavlan och eleverna svarar i kör: ”… vatten kan bli till (is) som kan bli till 
(vatten) som kan bli till (gas).” 

Niklas mellanlektion 
Lektionen börjar med en kort repetition av vad de hade talat om dagen innan. Ele-
verna i klassen får turas om att återge vad de hade talat om.

Niklas utgår ifrån deras redogörelser om is, vatten, och vattenånga och börjar 
rita och förklara framme vid tavlan. Han ritar ett moln och frågar och ställer frågan: 
vad det blir av vattnet som regnar ner? De förslag han får av eleverna ritar han in i 
bilden. Den bild som växer fram visar att en del vatten hamnar i bäckar och älvar 
för att så småningom hamna i havet medan annat vatten sjunker ner i marken och 
kommer att bilda grundvatten. När Niklas har talat om att vatten från hav och sjöar 
avdunstar och bildar nya moln och ritat in det på bilden, förklarar han att vad de 
just har gjort är att de har ritat ett kretslopp. Han frågar eleverna om de har hört 
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ordet förut. Några elever har det och en av dem får förklara för klassen vad som 
menas med ett kretslopp. Liksom vid flera andra tillfällen i Niklas interaktion med 
klassen iscensätter han upprepningar och förtydliganden av det nyss sagda: 

Elev: Det är till exempel om någonting förvandlas till något annat så för-
vandlas det till något annat och så förvandlas det tillbaks igen.

Niklas: Det far som runt? 

Elev: Ja vatten blir till vattenånga, stiger upp i ett moln, regnar ner och kan 
frysa. Sen blir det vatten igen. 

När Niklas uppfattar att alla elever har förstått det han ville att de skulle förstå, stäl-
ler han andra sorters frågor till eleverna; Kan man dricka allt vatten som finns? Hur 
måste vatten vara för att man skall kunna dricka det? Kan man dricka vatten direkt 
från ett hav? Utifrån de samtal som frågorna genererar bygger Niklas ut bilden på 
tavlan. Han kompletterar bilden med ett vattenverk och ett reningsverk. De disku-
terar varifrån vattnet tas till elevernas hemstad. Med bilden på tavlan som bakgrund 
gör nu Niklas en ny perspektivväxling, han frågar eleverna: Hur tror ni det funge-
rar i andra länder? Eleverna ger exempel på att människor i andra länder inte har 
lika lätt att få tag på rent vatten som vad vi har och att de ofta måste hämta vattnet 
ur brunnar. Niklas fångar upp elevernas påstående och förklarar att vattenförsörj-
ningen är ett stort problem i många länder:

Men det är ett stort problem på jorden att man inte har rent vatten… och att man 
inte har nog mycket rent vatten till alla människor. Och som vi pratade om igår, 
då blir man ju sjuk om man inte får tillgång till rent dricksvatten. Och så kanske 
man inte kan vattna sina skördar, alltså maten man odlar… Det är ett jättestort 
problem på jorden.  

Niklas återgår till bilden på tavlan och kompletterar den genom att rita dit en indu-
stri. Han fortsätter sedan med att fråga eleverna vilken miljöpåverkan industrin kan 
tänkas medföra och kommer därigenom in på att miljögifter kan spridas med vatten 

Niklas: Jag tänkte, vad händer om det är en industri här, vi ritar en hög skor-
sten som pustar ut en massa smutsig och giftig rök. Påverkar det på 
något sätt? 

Elev: Det kan smutsa ner. 

Niklas:  Ja smutsen kan om man säger, fastna i regnet och så kommer det ner. 

Elev: Ja och så kan det vara sot som kommer i regnet. 
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Niklas: Ja precis, helt rätt… Ja och det finns industrier i Sverige som kan släp-
pa ut rök som kan påverka andra länder ända ner till Polen och till 
Finland så det är inte bara att smutsen stannar i Sverige. Det kan fara 
jättelångt, det är ett stort problem. Och det är faktiskt så att det finns 
lagar som skall skydda vattnet så att vi skall hålla det rent och fint.  

Här avslutar Niklas genomgången och introducerar istället en laboration. Eleverna 
får till uppgift att med hjälp av tomma petflaskor och olika filtrerande material byg-
ga egna reningsverk. Uppgiften tas emot med jubel och eleverna börjar ivrigt byg-
ga sina vattenreningsverk. 

Niklas avslutande lektion 
Den avslutande lektionen inleds med att Niklas instruerar eleverna att arbeta i 
grupper om två för att prata om några frågor som han har gjort i ordning. Frågorna 
är denna gång formulerade på samma sätt för alla elever. Frågorna lyder: 

Fråga 1. Om en fabrik i Sverige släpper ut miljögifter, hur kan det komma sig 
att dom gifterna kan finnas i polska grönsaker? 

Fråga 2. Hur får vi vårt dricksvatten? 

Fråga 3. Vilka problem får folket i ett land där det inte har regnat på tio år? 

Fråga 4. Vad händer med vårt avloppsvatten? 

Fråga 5. Om en lastbil lastad med miljöfarligt avfall kör av vägen, varför är det 
då viktigt att brandkåren snabbt är på plats och snabbt tar bort giftet? 

Eleverna diskuterar och jobbar med frågorna i ca 25 minuter. Under tiden går 
Niklas runt och hjälper dem. När alla grupper börjar bli färdiga hålls en samlad 
genomgång av frågorna. Fråga för fråga diskuteras igenom och även denna gång 
finns det ett mönster i hans sätt att föra dialog med klassen: Eleverna redovisar sina 
svar och ger exempel som relaterar till frågan. Niklas framhåller uttalanden han 
tycker är relevanta med kommentarer som ”precis” eller ”just det!”. Ibland lägger 
han till egna aspekter som han själv tycker är relevanta gentemot frågorna.
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Det iscensatta lärandeobjektet 
Sett till hela Niklas undervisning, har det varit möjligt att urskilja följande teman 
och underteman av vattenförsörjningsproblematiken: 

- Vatten som fysikaliskt ämne: 
° Vattnets fasövergångar 
° Vattnets kretslopp 
° Vatten som bärare av miljögifter 

- Vattenhantering: 
° Vattenrening
° Distribution av vatten via vattenverk 
° Globala olikheter i vattenanvändning 

- Vatten som livsnödvändighet 
° Växters och djurs vattenbehov 
° Risker med dåligt eller förorenat vatten 

Av Niklas undervisning framgår det att vatten som fysikaliskt ämne har varit över-
ordnad övriga aspekter. Mest tid har ägnats till att förklara fasövergångar och vatt-
nets kretslopp. Vattenförsörjningsfrågan har presenterats som olika delar vilka byg-
ger på varandra. Förståelse för en del gav möjlighet att förstå en annan del. En för-
ståelse för vattnets fasövergångar har bäddat för en förståelse för vattnets kretslopp 
som möjliggjort en förståelse för att vatten kan vara bärare av miljögifter. Niklas 
uttrycker också i eftersamtalet att han själv tycker att vattnets kretslopp är central 
kunskap i vattenförsörjningsfrågan men menar samtidigt att det hade varit möjligt 
att välja en annan ingång till problematiken: 

Medan eleverna arbetar med sina uppgifter under den sista lektionen passar jag 
på att gå runt och prata med dem om hur de uppfattat undervisningen. Eleverna är 
starkt fokuserade på att besvara uppgifterna som de har framför sig, därför är det 
inte alltid enkelt att få mina frågor besvarade. Av deras beskrivningar framgår det 
dock att de tycker att detta område har handlat om vattnets faser och fasövergångar, 
kretslopp, vattenrening, vatten som bärare av miljögifter och att människor som 
inte har vatten får problem med uteblivna skördar. Några nämner också att männi-
skor kan dö om de varken har mat eller vatten. Flera av eleverna visar att de förstått 
samband som jag tolkar fanns med i det av Niklas iscensatta lärandeobjektet. Ex-
empelvis angav flera av dem långa orsaksförklaringar till varför människor i länder 
med vattenbrist kan få svårt att få mat, exempelvis: 

Växterna får inget vatten och då får vi inte mat och så måste djuren både dricka 
och äta och vi får ingen mat. Till exempel om älgarna inte får mat… 
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Efter lektionen samlar jag några elever som har lovat att redogöra för vad de upp-
märksammat under lektionerna. Bäst kommer de ihåg reningsverket de fick bygga 
men de redogör även för att det har handlat om hur vi får vårt vatten och att man 
kan bli sjuk av dåligt vatten.

Stimulated recall samt eftersamtal 
De flesta av Niklas kommentarer under stimulated recall samtalet, handlar om rela-
tionen mellan kunskapsinnehåll och elever. Han reflekterar ofta över hur eleverna 
kan tänkas förstå innehållet. Av totalt 37 utsagor berör 18 relationen mellan kun-
skapsinnehållet och hur detta kan göras tillgängligt för eleverna. 14 kommentarer 
behandlar allmänpedagogiska frågor som inte relaterar till något specifikt kunskaps-
innehåll utan i stället skulle kunna beskrivas som övergripande synpunkter på god 
undervisning. Fem av kommentarerna fokuserar främst själva kunskapsinnehållet 
utan att relatera det till vare sig elever eller undervisning. 

Att Niklas ger få kommentarer som relaterar till kunskapsinnehållet betyder inte 
att detta har behandlats oproblematiskt, snarare att det inte har behandlats isolerat. 
Oftast har kunskapsinnehållet satts i relation till hur eleverna kan tänkas förstå kun-
skapsinnehållet och vad de kan ha svårt för att förstå. I nedanstående exempel för-
klarar han varför han lade stor vikt vid att förklara begreppet vattenånga under lek-
tionen. Niklas kommenterar först att han tror att vattenånga är svårt att förstå efter-
som den inte syns och menar att eleverna saknar fysisk referens för vattenånga:

Ja, just vattenånga är ju det svåraste att visa. Nu visar man ju inte vattenånga utan 
det är ju när vattenångan kondenseras så att säga, men att jag försöker ju säga det, 
men det var ju ett sätt att försöka visa vattenångan helt enkelt som jag tänkte var 
tjorvigast. Att vatten kan bli till is, det tror jag dom förstår och grejar utan pro-
blem och att is kan smälta och bli till is det är ju enkelt… 

De avgränsningar av kunskapsinnehållet som Niklas kommenterar berör främst hur 
naturvetenskapliga delar har avgränsats från varandra och från problematiken i sin 
helhet.

Ibland funderade jag ju när jag började att, fasförändring, det blir ju väldigt lätt att 
då gå ner ett snäpp och då ta det på partikelbegreppsnivån, men det tordes jag 
inte, eller ville inte, för då känner jag att jag hade tappat fokus alltför mycket för 
att komma in på vattenförsörjning. Men det är väl då någonting man kan arbeta 
vidare med om man då vill. 
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Niklas intentioner och projekt 
I såväl Niklas undervisning som i samtalen med mig går det att tolka hans hand-
lingar och utsagor som uttryck för intentioner inbäddade i större projekt. Särskilt 
tre sådana projekt blir tydliga. Ett är att åstadkomma förståelse för vattnets kretslopp 
och hur vatten fungerar som fysikaliskt ämne. Ett annat är att han som lärare har 
ambitionen att ”eleverna skall föras in i diskursen”. Ett tredje projekt är att skapa 
variation i hur lärandeobjektet presenteras. Slutligen har han ett projekt att själv 
utvecklas i undervisningen genom att reflektera över den respons han får av elever-
na.

Hjälpa eleverna till förståelse för vattnets kretslopp 
Niklas uttrycker vid flera tillfällen under intervjusamtalen att han tycker att kun-
skap om vattnets kretslopp är central för förståelse av världens vattenförsörjnings-
problematik. I stort sett all undervisning som Niklas iscensätter det vill säga dialo-
ger, genomgångar vid tavlan, frågeställningar som eleverna arbetar med relaterar till 
vattnets kretslopp och vatten som fysikaliskt ämne. 

Eleverna skall föras in i diskursen 
Utifrån observationer av undervisningen framgår det tydligt att Niklas månar om 
att eleverna hänger med och att alla tänker på samma saker. Med olika medel 
åstadkomma detta tillstånd då de pratar om och tänker på samma sak. Han för en
ständig dialog med eleverna och försöker få med alla i dialogen. Niklas tränar dem 
att prata om och att lära sig ”språket” för vattnets kretslopp. Enskilda elever som 
han uppfattar att för stunden fokuserar något annat fångas genast upp och förs in i 
samtalet. Att alla elevers medverkan i dialogen är viktig framgår med tydlighet. Ett 
exempel är i slutat av den första lektionen då eleverna redogör för vattnets fasöver-
gångar i korus. 

Det finns ett mönster i Niklas sätt att tala om elever och kunskapsbildning. Han 
använder formuleringar som antyder en riktning där eleverna skall föras till kunska-
pen. Många av Niklas yttranden ger exempel på detta: 

Det är ju som en grundbult i vattenförsörjningen, att jag får in dom på det spåret 
[…] Dom här frågorna var ju för att försöka få med dem i en dialog […]… och 
sen då, att de kommer in på hur vi får vårt vatten. […] … jag vill ju få dem att 
börja tänka på det jag har tänkt mig. Ja här försöker jag ju styra in dem på den 
tanken. 

Att skapa variation i hur lärandeobjektet görs tillgängligt för eleverna
Vid flera tillfällen i undervisningen försöker Niklas medvetet variera sätten att för-
klara samma sak. Så sker till exempel när han på olika sätt förklarar fasövergången 
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från vatten till vattenånga. Han samtalar då med barnen och ger dem olika exempel 
då detta sker. Han blåser på en spegel och åskådliggör därigenom hur vattenångan 
kondenseras mot spegel. De samtalar om var imman som bildas i badrummet i 
samband med duschning kommer ifrån. De samtalar om vad som händer med vat-
ten som kokar. Själva kondensationen är således konstant men bakgrunden mot 
vilken den skall förstås varierar. Liknande intention att skapa variation framgår av 
hans sätt att formulera skriftliga arbetsuppgifter till eleverna.

Att själv utvecklas i undervisningen
I undervisningen ger Niklas skriftliga frågor som är olika formulerade men som 
dock efterfrågar ungefär samma svar. I samtalen med mig framkommer det vid flera 
tillfällen att han vill utveckla sin lärarkompetens genom att lära sig av den respons 
han får av eleverna. Niklas utvecklar sina tankar om de skriftliga frågorna han gav 
till eleverna: 

Jaa, hur skall jag säga, det är väl för mitt eget lärande, att kolla lite hur de olika… 
hur mycket jag ger dom, hur mycket jag styr dem med de här och hur det kan 
påverka svaren.  

Vid flera andra tillfällen i samtalen återkommer Niklas till hur han mot bakgrund 
av de slutsatser han kan dra av elevernas respons, skall göra nästa gång han undervi-
sar om samma sak. 

Eriks undervisning 

Erik undervisar en åttondeklass i en treparallellig skola i ett medelstort samhälle. 
Klassen består av ett tjugotal elever. Han har bekantat sig med eleverna under sina 
två första vfu-veckor. Skolan har en egen ”skolskog.” och eftersom de har jobbat 
med projektet ”skogen i skolan” under dessa veckor har de ofta befunnit sig ute i 
naturen.

Eleverna är glada, trevliga och pratsamma. De visar på olika sätt att de gillar 
Erik. Han har planerat undervisningen tillsammans med sin vfu-kamrat Björn som 
även han är informant i denna studie. Temat om vattenförsörjningsproblematiken 
behandlas under sammanlagt fem lektioner om 50 - 90 minuter vardera. 

Eriks introduktionslektion 
Erik inleder lektionen med att redogöra för att de skall börja arbeta med ett nytt 
tema. Innan han talar om vad detta tema är, ber han eleverna att enskilt och skrift-
ligt reflektera över begreppet hållbar utveckling. Detta motiveras med: ”Det är för 
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att ni skall få igång lite tankar omkring det vi skall jobba med…” Somliga elever 
har svårt att förstå uppgiften och vad de förväntas skriva. ”Skall jag skriva allt jag 
tänker på?” Eller: ”Om jag inte tänker på någonting, vad skall jag skriva då?” är
exempel på frågor som han får. Efter några minuter samlas reflektionerna in, många 
blad är helt tomma. Erik fortsätter lektionen med att förklara att de skall arbeta 
med något som kallas ”Rymdresan”. Arbetet skall ske i projektform. Han ger dem 
förutsättningar för projektet och förklarar att de skall utrusta ett rymdskepp. 

Eleverna får några minuter på sig att fundera över vad de tycker skall finnas med 
ombord på skeppet. Ivriga diskussioner uppstår eleverna emellan. Ljudnivån är hög 
i klassrummet. Erik går under tiden runt i klassrummet och samtalar, förklarar och 
förtydligar uppgiften för eleverna. Efter en stund avbryter han diskussionerna och 
ger instruktioner om att de nu skall börja arbeta i de grupper som han har skrivit 
upp på tavlan. I dessa grupper skall de gemensamt diskutera och komma fram till 
hur de skall utrusta rymdskeppet. Eleverna placerar sig i sina grupper och ivriga 
diskussioner startar. Erik går under tiden runt och lyssnar på diskussionerna, oftast 
utan själv delta i elevernas samtal. Många grupper börjar diskutera matförsörjnings-
frågan. De spekulerar i hur de skall få maten att räcka i 5000 år. När Erik tycker att 
eleverna för bra diskussioner och är på rätt spår ger han dem positiv feedback med 
kommentarer såsom ”Men det var väl en ganska bra idé, var det inte det?” 

Vid några tillfällen försöker han få elevernas diskussion att handla om vatten. 
Han gör det genom att ge dem försiktiga antydningar att de bör tänka på vattenfrå-
gan, exempelvis: ”men om ni skall odla behöver ni vatten”. Eller: ”Men hur har ni 
tänkt att de på odlingarna skall få vatten?” Förfarandet kan liknas vid lotsning, se 
exempelvis Emanuelsson (2001). Erik är försiktig med att påverka eleverna eller 
deras diskussioner. Han undviker att ge dem rätta svar eller att leda dem alltför 
mycket. Istället för att tala om hur, eller vad han tycker att de skall tänka, uppma-
nar han dem att fortsätta att fundera: ”men fundera på!”  Ibland väljer Erik att vara 
tyst och inte säga något när han besöker grupperna.  

Eriks mellanlektion 
Mellanlektionen inleds med att han instruerar eleverna att de skall fortsätta sitt ar-
bete med rymdresan men att han nu vill att de skall förskjuta fokus mot vattenför-
sörjning. I en gemensam instruktion riktad till hela klassen försöker Erik styra in 
elevernas diskussioner mot vattenfrågor. I punktform skriver han på tavlan: 

o Vatten för personligt bruk
o Vatten för att odla
o Fördelning av vattnet 

När eleverna kommer igång att arbeta uppstår i flera grupper diskussioner om hur 
vattenförsörjningen ombord på skeppet skall lösas. Många är inne på att de skall 
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återskapa vattnets kretslopp på konstgjord väg och diskuterar därför olika tekniska 
lösningar. Påfallande ofta handlar diskussionerna om hur ledningar skall dras, hur 
vattenånga skall kondenseras, hur konstgjort regn skall skapas och hur vatten skall 
renas. Erik uppmuntrar eleverna och deltar i deras diskussioner:

Elev 1: Man kan pressa ihop vattenånga, ja men som när man kokar det, då 
blir det vattenånga… 

Elev 2: Kan man göra det till vatten, det kan man väl? 

Erik: (pekar på deras skiss) Vad händer här uppe? 

Elev 1:  Det åker upp i molnen 

Elev 2: Är det bara moln som kan göra så? 

Erik: Har ni sett sådana här… man sätter jord och en blomma inne i en 
glasburk, har ni sett en sådan? … Hur ser det ut efter ett tag i en så-
dan? 

Elev 1: Det blir vatten, det blir nog mycket vattenånga så blir det vatten. 

Elev 2: Det kommer att droppa från taket (tittar på rymdskeppet). 

Undervisning efter mellanlektionen 
Efter mellanlektionen fortsätter undervisningen med en laboration som genomförs i 
halvklass. I laborationen ska eleverna rena vatten på kemisk väg. Med kalciumoxid-
lösning och alunlösning ska de få grumligt och förorenat vatten att klarna. Eleverna 
får skriftliga instruktioner om hur de ska gå till väga. Instruktionerna följs noggrant 
och varje moment utförs av eleverna i rätt ordning. Mycket tyder på att eleverna 
var vana att laborera på detta sätt. De har en effektiv arbetsfördelning som gjorde 
att arbetet flyter på bra. När alla grupperna mot slutet av lektionen får vattnet att 
klarna får de gå på rast. Någon genomgång, diskussion eller förklaring av laboratio-
nen genomförs inte.

Innan den avslutande lektionen sattes det in en extra lektion, eftersom det be-
dömdes att eleverna hade fått för lite tid att arbeta med rymdresan. Jag hade inte 
möjlighet att bevista denna extralektion. 

Eriks avslutande lektion 
Den avslutande lektionen inleds med att eleverna fick 10 minuter på sig att förbe-
reda sig för att presentera sitt grupparbete för de övriga i klassen. Febril verksamhet 
uppstår, eleverna diskuterar vem i gruppen som skall börja, vem som skall säga vad, 
etc. Samtliga redovisningar tar form på ungefär samma sätt och följer ett likartat 
mönster. Eleverna håller upp den bild av rymdskeppet som de har ritat på ett stort 
ark och berättar till dessa bilder. Först redovisar de vad som finns på skeppet och 
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framförallt lösningar som relaterar till hur de skall få mat. Redovisningarna får ofta 
karaktären av uppräkningar av olika komponenter eller funktioner. Sedan förklarar 
de hur de har löst vattnets kretslopp samt reningen av vatten.

…Sjö med vatten, fiskar och grejer. Kontrollrum som styr skeppet. Stall, hästar, 
får som pålägg… Sen så har vi skola och så har vi matförråd där vi förvarar mat 
och grönsaker, rotsaker också. Och så har vi lite skog som vi kan avverka och an-
vända vart 100:e år till möbler och grejer… och som också tar koldioxiden ur luf-
ten. […] Sen har vi vatten i tankar. När vattnet dunstar bort tar vi vattenångan 
och kyler ner det till vatten igen och så pumpas det ut igen, för det går som lite 
rör i marken och sådana grejer. (grupp 1) 

Här har vi vattenrum. Allt går runt och så har vi vattentank och reningsverk och 
varmvattenberedare och sånt där […] Och så är det ju typ slangar och sånt runt 
hela skeppet. (grupp 3) 

Varken den första eller den andra gruppen berör i sina redovisningar spontant nå-
got som har att göra med samhällsvetenskapliga aspekter på problematiken. Erik 
försöker genom att ställa frågor till dem föra in dem på samhällsvetenskaplig pro-
blematik.

(grupp1)

Erik: Vem är det som bestämmer ombord? 

Elev: Vi har ett litet tingshus där det sitter politiker och grejer. 

Erik: Vilka är det som bestämmer vilka som skall vara politiker? 

Elev: Det är vi, det är demokrati på det här skeppet. 

--- 

(grupp 2) 

Erik: Vem är det som bestämmer? 

Eleverna: Alla, vi röstar 

Erik: Så i varje fråga som kommer upp skall ni rösta 

Eleverna: Jaa 

Erik: Nickar ok. 
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I de efterföljande redovisningarna nämner samtliga att de har ett ”stadshus” eller att 
de har ”demokrati.”  Mycket tyder på att skälet till detta är att de hade lärt sig från 
föregående redovisningar då Erik ville veta mer om vem som bestämde. 

Och så finns det en stad där det finns stadshus, riksdagshus, el och bygg, smed, 
verkstad, café och restaurang, Ica Kvantum, skola och gamlingshem. Dom be-
stämmer allt genom demokratiskt grejs och så har dom omröstningar i riksdags-
huset. (grupp 3) 

Det iscensatta lärandeobjektet 
Under hela undervisningstemat har följande teman och underteman varit möjliga 
att urskilja i Eriks undervisning. 

- Kretslopp
° Vattnets kretslopp 
° Vattens fysikaliska egenskaper 

- Vatten som livsnödvändighet 
° Jordbrukets och matframställningens behov av vatten 

- Teknik
° Vatten för hygien och sanitet 
° Vattenrening
° Tekniska lösningar för vattendistribution  

I det lärandeobjekt som var möjligt att urskilja i undervisningen var den generella 
kretsloppstanken central. Av såväl mina samtal med eleverna som i den slutredovis-
ning de gjorde framgår det att de menar att detta ämnesområde främst har handlat 
om kretslopp. I viss mån nämns även livsmedelsförsörjning, och vattenteknik och 
hygienfrågor.

Erik har försökt lyfta in samhällsvetenskapliga aspekter i elevernas diskussioner, 
bland annat genom att skriva upp de tre punkterna om vatten på tavlan. En gällde 
rättvis fördelning av vattnet, trots det är det ingen grupp som har tagit notis om 
detta. Mycket tydde på att eleverna inte kontextualiserade uppgiften som ett för-
delningsproblem. Kanske var själva rymdskeppet för litet för att det överhuvudtaget 
skulle vara relevant att se resursfördelningsfrågan som problematisk? Av elevernas 
samtal och i deras redovisningar framgick inte att de uppfattade några samband 
mellan samhälle och vattenförsörjningsfrågan. De samhällen som de återskapat är 
fragmenterade samhällen som består av olika institutioner som sköter olika saker 
och som inte har med varandra att göra.
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När jag frågar eleverna vad de tror att Erik vill att de skall lära sig genom detta 
grupparbete svarar många diffust att meningen är att de skall identifiera lära sig 
vattnets kretslopp. Andra svarar att de skall ”lära sig att samarbeta” eller att de skall 
”lära sig att leva praktiskt” eller ”vi skall förstå vad vi behöver för att överleva”. 
När jag mot slutet av lektionen går runt bland grupperna och frågar om de anser att 
de har löst vattenförsörjningen på skeppet menar samtliga att det har de gjort och 
visar mig sina lösningar. När de får frågan om de har löst fördelningsfrågan, hur 
vattnets skall fördelas, är det ingen som har funderat över den frågan. De verkar 
vara helt oförstående och säger exempelvis ”Vad är det för något?”

Det förefaller som om eleverna ser denna lektionsserie som ett vanligt gruppar-
bete i biologi där de skall lära sig att förstå kretslopp. 

Stimulated recall samt eftersamtal
Erik är den av lärarstudenterna som är mest kortfattad och sparsam i sina kommen-
tarer till videouppspelningen. Av totalt 15 stopp under uppspelningen är sex initie-
rade av mig som intervjuare. Jag har då, i syfte att få till stånd ett samtal ställt frågor 
av karaktären ”vad förklarar du där?” eller ”vad var din tanke bakom det där?” I 
det fall jag i efterhand förstått att mitt sätt att ställa frågor kan ha varit ledande för 
sättet att svara, har dessa frågor inte beaktats. Vid de tillfällen då filmen stoppats har 
ofta fler än en kommentar getts. Då kommentarerna haft olika innebörd har de 
betraktats som separata. Av totalt 41 kommentarer har 8 huvudsakligt fokus mot 
själva kunskapsinnehållet, 21 fokuserar relationen mellan kunskapsinnehåll och un-
dervisning och 12 rör övergripande allmänpedagogiska frågor.

De flesta av Eriks kommentarer handlar om relationen mellan kunskapsinnehåll 
och undervisning. Påfallande ofta om vad han själv sagt och hur den informationen 
han gett kan ha påverkat elevernas förståelse. Exempelvis: ”Jag funderar om jag 
hade kunnat säga det på ett annat sätt. […] Jag vet inte om det var dumt att säga att 
det var ingenting…”

De allmänpedagogiska kommentarerna handlar vid flera tillfällen om det han 
menar är eftersträvansvärt i all god undervisning, oavsett vad det handlar om, till 
exempel att det är viktigt att ”lära sig tänka”. Själva tänkandet i sig verkar ha ett 
eget värde och i hennes utsagor förefaller detta vara viktigare än tankarnas innehåll. 
Erik uttrycker återkommande och på olika sätt att han vill föra deras tankar i rätt 
riktning. Här förklarar han varför eleverna skulle skriva en reflektion över begrep-
pet hållbar utveckling: 

Dels för att få dem att tänka på… när de skall göra en rymdresa på 5000 år så skall 
det sätta igång lite tankebanor hos eleverna så att de kommer igång att tänka… 
Det var säkert inte alla som kopplade ihop det här med rymdresan att de skulle 
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tänka på det här att det hör ihop med hållbar utveckling… det var som det vi vil-
le få igång, att dom kommer igång med tankarna. 

De kommentarer som rör själva kunskapsinnehållet är ofta av konstaterande karak-
tär, såsom:” att nu har de kommit på det där”, eller: ”Han hade kommit på att man 
behöver jordbruk för att försörja sig.” 

Eriks intentioner och projekt 
Ur Eriks undervisning och ur samtalen med honom går det att tolka hans sätt att 
agera och hans talhandlingar inom särskilt två olika projekt. Det ena är projektet att 
hjälpa eleverna att konstruera kunskap. Det andra är att det är viktigt att eleverna 
lär sig tänka fritt. I detta ingår meningen att han som lärare inte bör styra deras tan-
kar. Ibland kolliderar dessa två olika projekt med varandra.

Att hjälpa eleverna konstruera kunskap 
I stimulated recall samtal och i eftersamtal använder Erik ord och fraser som tyder 
på att han ser kunskapsbildning som en kognitiv process. Hans uppgift är att hjälpa 
dem att konstruera kunskap. 

Eleverna får själva förvandla sin kunskap till en verklighet… […] Men det var 
nog inte alla som kopplade ihop det…Ja men jag skall få dem att själv komma på 
hur det är. 

Erik funderar ibland hur eleverna tänker och vad de utifrån de förutsättningar han 
ger dem har möjlighet att förstå. Informationen anpassas därför ibland till de förut-
sättningar som han tycker råder. I nedanstående exempel kommenterar Erik en 
sekvens av filmen då han ser sig själv svara på en fråga från en grupp elever. Frågan 
handlar om hur rymdskeppet försörjer sig med energi. Eleverna ser det som pro-
blematiskt att de färdas rakt ut i rymden och alltså inte i en omloppsbana runt en 
sol.

Ja alltså, dom tankarna hade jag i huvudet, men då började jag tänka att det kan-
ske blir för stort, för det går ju att skapa ett kretslopp och använda energin från 
det, men det blir ju ganska stort… Det blir kanske över huvudet på dem. Men till 
slut så sa jag att man kan använda lampor.  

Att lära eleverna att tänka självständigt 
Det är en viktig princip för Erik att eleverna skall tränas i att tänka själva:
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Det skall sätta igång lite tankebanor … då försöker man ju hjälpa dem till sin tan-
kebana och inte styra in dem på min, om du förstår vad jag menar. Att dom 
kommer igång med tankarna.  

Till eleverna uttrycker han sig på ett likartat sätt: …Det är för att ni skall få igång 
lite tankar. … Men fortsätt att jobba utifrån dom tankarna!  

I hans intention att få eleverna att utveckla förmågan att tänka självständigt finns en 
föreställning inbyggd om att han själv inte får påverka deras tankar. Erik menar att 
det är svåra avvägningar att avgöra hur, om och när han skall påverka dem. Vid ett 
tillfälle under stimulated recall samtalet stannar Erik filmen när han ser sig själv stå 
inför en grupp elever som diskuterar hur mycket nudlar de behöver för att klara sig 
i 5 000 år: 

Erik: Den där gruppen var den svåraste. Svårt att inte leda dem för mycket, 
det kan vara svårt. 

Gunnar:  Hade de svårt att komma på vad det handlade om? 

Erik: Ja, lite grann, jo de hade svårt att inse att det inte räcker. Just det här 
med kretsloppet, hur man skall återanvända. 

Gunnar: Hur gjorde du för att få dem på rätt spår? Du säger att du inte ville 
påverka dem. 

Erik: Jag försökte ställa lite ledande frågor, men samtidigt, jag kommer inte 
riktigt ihåg men jag försökte fråga dem hur de har tänkt sig och så. 

Gunnar: Men då du säger att du inte vill påverka dem för mycket… Vad skulle 
problemet vara om du påverkade dem? 

Erik: Ja, men jag ska få dem att själv komma på hur det är. Man påverkar ju 
givetvis när man ställer ledande frågor och så här, men att inte ge dem 
lösningarna. Nu säger jag inte att mina lösningar är rätt heller. 

Kolliderande projekt 
I granskningen av videofilmen från introduktionslektionen märks det att ovanstå-
ende projekt, att lära eleverna att tänka självständigt samt projektet att hjälpa dem 
att konstruera kunskap, kolliderar med varandra. I sådana situationer tystnar Erik. 
Följden blir då utebliven kommunikation. Det framgår ur videofilmen att i dessa 
situationer tvekar Erik om det är rätt att hjälpa dem med de ledtrådar eller kun-
skapsbitar han själv tror att de behöver eller om han då styr dem för mycket. I dessa 
situationer drar sig Erik undan och förflyttar sig till en annan elevgrupp. 
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Björns undervisning 

Björn gör sin undervisning i en parallellklass till den åttondeklass som Erik undervi-
sar. Denna klass är enligt Björns handledare aningen stökigare och omognare. Sär-
skilt pojkarna i klassen är oroliga och utåtagerande. De använder ofta ett vulgärt 
och ovårdat språk. Skolan är medveten om problemet och försöker ta tag i det, 
bland annat genom samtal med föräldrarna. Jag uppfattar att det trots detta råder en 
god stämning i klassrummet. Skillnaden i mognadsgrad mellan pojkar och flickor är 
dock tydlig. Eftersom Björn och Erik har planerat lektionerna tillsammans följer 
dessa i stort sett samma mönster. För att inte upprepa genomgången kommer jag 
därför inte att i detalj beskriva arbetsordningen i klassrummet, utan kommer istället 
att försöka beskriva det som utmärker Björn i klassrumsinteraktionen och i kom-
munikationen av lärandeobjektet.

Björns introduktionslektion 
Björns introduktionslektion inleds på samma sätt som Eriks. Eleverna får först göra 
en skriftlig reflektion omkring begreppet hållbar utveckling. Sedan blir de introdu-
cerade i uppgiften att utrusta rymdskeppet som de skall klara sig på i 5 000 år. Efter 
att de enskilt eller i samspråk med bänkkamraten har diskuterat uppgiften blir ele-
verna inplacerade i grupper för att jobba vidare med uppgiften. Björn visar ett per-
sonligt och genuint intresse för enskilda elever. Han går ofta ner på knä för att 
komma i jämnhöjd med eleverna när han samtalar med dem. Björn försöker styra 
elevernas resonemang i den riktning han önskar genom att ta utgångspunkt i vad 
de säger och peka på orimligheter i deras påståenden. Frågor och motfrågor är ett 
återkommande mönster i interaktionen. 

Elev: Är den utrustad med tv? 

Björn: Varifrån skulle den ta emot sändningarna? 

Björns mellanlektion 
Även Björns mellanlektion inleds på samma sätt som Eriks. På tavlan skrivs några 
fraser skrivs upp som eleverna ombeds att tänka på i sina diskussioner. Dessa är: 
”Resursfördelning, Vatten för personligt bruk. Vatten för att odla”. En stor del av 
lektionstiden går åt till procedurfrågor. Några elever vill byta grupper eftersom de 
tycker att samarbetet med övriga gruppmedlemmar fungerar dåligt. Björn vill att 
grupperna skall bestå och försöker bland annat förklara: ”Ni måste ju kunna ge och 
ta, samarbeta, det handlar ju om det”. Efter ca 10 minuter har alla grupperna 
kommit igång med arbetet. Dialogen är viktig för Björn och han pratar mycket 
med eleverna och uppmuntrar dem till att tänka högt. En grupp som har haft svårt 



Delstudie III – en videodokumentationsstudie 

127 

att komma in på vattenfrågor får hjälp av Björn att fokusera vattnets kretslopp och 
de uppmuntras att tänka på tekniska lösningar:

Björn: Hur fungerar vattnets kretslopp? 

Elev: Solen lyser, det avdunstar, det far upp i ångor, blir till moln sen regnar 
det ner igen. 

Björn: Men riktigt så blir det ju inte på ett rymdskepp.  

Elev: Nää, så då vet jag inte… men ja man kan väl återvända det till några 
reningspumpar så det går tillbaka här… och så kan man ha en liten sjö 
i kretsloppet här på rymdskeppet. 

Björn:  Kan man ha! (uppmuntrande). 

Elev: Och sen när man diskar så renas det och så far det tillbaka. 

Björn: Men det ni dricker då? 

Elev: Det kommer ju ut när vi pissar. 

Björn: Och vad gör ni med det? 

Elev: Då renar vi det. 

Björn: Ja, bra! Men pisset det kan jag tänka mig att ni skall ha till något jord-
bruk. Dom vill ju gärna ha pisset, det innehåller ju mycket närings-
ämnen. Men bra! Var innovativa! 

När Björn försöker styra en annan elevgrupps resonemang mot resursfördelnings-
frågor går det inte lika bra. De pratar runt varandra och eleven förstår aldrig vad 
Björn är ute efter. Liksom i Eriks undervisning verkar det som att det är svårt att få 
eleverna att se att det kan finnas ett fördelningsproblem inbyggd i vattenproblema-
tiken ombord på rymdskeppet. I slutet av konversationen nedan har det kommit att 
handla om matproduktion istället för fördelningsfrågor som Björn försökte introdu-
cera.

Björn: Hur fördelas resurser? 

Elev: Alltså, vadå? Vad menas med resurser? 

Björn: Ja men ni måste ju ha mat, hur har ni tänkt lösa det? 

Elev: Ja, vi avlar grisar och så… 

Björn:  Men om ni har potatisodling… 

Elev: Ja, och så har vi några kossor… 

Björn: Och då måste ni ha… 
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Elev: Ja, då ritar vi en hage. 

Björns avslutande lektion 
Den avslutande lektionen ägnas åt elevernas redovisningar. Eleverna får först några 
minuter på sig att förbereda sina presentationer. Redovisningarna följer i stora drag 
samma mönster som det som kunde ses i de redovisningar som gjordes i Eriks klass. 
Redovisningarna går lite fortare, kanske för att varken klassen eller Björn ställer 
särskilt många följdfrågor.  

De följdfrågor Björn ställer syftar främst till att utröna hur eleverna resonerar 
omkring materiens kretslopp. Han ställer frågor såsom: ”Hur gör ni med soporna 
då?” Eller; ”Vad gör ni med de döda?” Eleverna förklarar att de tänker sig kompos-
tering eller förbränning av både sopor och döda kroppar. Liksom i den redovisning 
som Eriks elever gav, förefaller det som att eleverna har återskapat samhällen i mi-
niatyr med olika delar som inte har något samband med varandra:  

Elev1: Sen finns det ett stort jordbruksområde och en bondgård, ja just det 
på bondgården där finns det en massa djur och dom får man mat av 
och så odlar an en massa grönsaker och sånt och så får man gödsel. 

Elev 2: Och så har vi skola och bibliotek. I biblioteket får barnen läsa om 
skola och snö och i skolan lär dom sig läsa. 

Elev 1: Och så har vi ett fängelse som någon skulle vara dum. Och sen om 
någon dör… Först tar vi reda på alla nyttiga saker som man kan an-
vända till nåt… men typ blod kan man ju använda till och organ och 
sånt där kan man ju använda. Och sen resterna bränner vi och sen 
slänger vi ut askan på jorden 

När redovisningarna är färdiga återstår ca 10 minuter av lektionen. Björn tackar 
eleverna för väl genomförda redovisningar och vill att de innan de går skall fundera 
över hur det ser ut i resten av världen. Härpå följer en kort men informationsrik 
genomgång av Björn. Genomgången handlar om hur vattentillgångarna på jorden 
är fördelade och hur de används. Han försöker få igång en diskussion i klassen men 
det går trögt. Ett fåtal elever ur klassen svarar snabbt och kort på hans frågor. Det 
föreföll som att dessa elever svarade snabbt för att de så fort som möjligt ville ut på 
rast.
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Det iscensatta lärandeobjektet 
Det lärandeobjekt som i Björns undervisning har varit möjligt att urskilja är i stort 
sett identiskt med det av Erik iscensatta lärandeobjektet och kan beskrivas på föl-
jande sätt:

- Kretslopp
° Materians kretslopp 
° Vattnets kretslopp 
° Vattens fysikaliska egenskaper 

- Vatten som livsnödvändighet 
° Jordbrukets och matframställningens behov av vatten 
° Hållbar utveckling 

- Teknik
° Vatten för hygien och sanitet 
° Vattenrening
° Tekniska lösningar för vattendistribution  

- (Vatten som föremål för rättvis fördelning) 
-
I eftersamtalet poängterar Björn att syftet med lektionen var att eleverna skulle 
”skapa en helhetssyn på kretsloppet.” Han förklarar att tanken var att eleverna ur 
den generella kretsloppstanken så småningom skall ledas vidare in på vattnets krets-
lopp. Detta var också det mönster i vilket lärandeobjektet gestaltades. Först disku-
terades kretslopp i allmänhet, sedan vattnets kretslopp, sedan tekniska lösningar, 
och så vidare. 

Av samtalen med eleverna framgår det att de hade svårt att förstå vad det var 
meningen att de skulle lära sig. Under mellanlektionen gick jag runt och samtalade 
med eleverna för att försöka fånga deras uppfattning om syftet med temaarbetet. 
Följande samtal kan ses som karakteristiskt för deras sätt att svara. 

Gunnar: Får jag fråga er. Vad tror ni Björns avsikt är med att ni skall göra det 
här rymdskeppet, vad tror ni att han vill att ni skall lära er? 

Elev 1: Vaddå lära oss?… ja vi skall väl lära oss tänka. 

Elev 2: Hur man överlever 

Gunnar: Är det något särskilt i det då som han… att överleva är väl mycket… 
men är det något särskilt? 

Elev 1: Grupparbete 

Gunnar: Att jobba i grupp? 

Elev 1: Ja.  



MÅNGSYNTHET OCH MÅNGFALD 

130 

Elev 2: Tillsammans. 

Gunnar: Ok, tack skall ni ha. 

Andra grupper svarar på samma fråga att det även har med hållbar utveckling att 
göra:

Elev 1: Men liksom hålla på med sånt här som är hållbart typ. 

Elev 2: Och typ sånt här kretslopp. 

Elev 1: Såhär, hållbar utveckling, hur man som ser till att få någonting att vara 
länge att som försöka få någonting att leva länge, äh jag vet inte rik-
tigt.

Gunnar: Ok, men mer precist? 

Elev 2: Ja, men att skog och vatten skall räcka länge mat skall räcka länge, 
man skall kunna leva länge på det där stället, ja … 

Trots att samtliga elevgrupper tillfrågades om vad de uppfattade att Björn ville med 
de tre fraserna som han hade skrivit upp på tavlan var det ingen grupp som kunde 
ge någon förklaring. Ingen av grupperna hade pratat om resursfördelning och de 
förstod uppenbarligen inte vad som menades med resursfördelning.

Stimulated recall och eftersamtal 
I stimulated recall samtalet ger Björn 38 kommentarer som rör fyra olika områden: 
14 kommentarer anknyter till allmänpedagogiska frågor (som inte anknyter till nå-
got specifikt kunskapsinnehåll). 11 kommentarer behandlar relationen mellan kun-
skapsinnehåll och undervisning. 10 berör ”eleverna som sådana”, exempelvis hur 
de uppför sig eller karaktärsdrag som de har. Tre kommentarer berör själva kun-
skapsinnehållet. 

Björn visar stort intresse för eleverna. Vid flera tillfällen stannar han bandet för 
att kommentera hur enskilda elever beter sig eller vilka problem de har. Exempel-
vis:
   

Det är en jättetrevlig kille men han har en svart framtidssyn.  

Han där skulle ta med sig krossen och en massa bensin… 

Björn ger också kommentarer som i allmänna ordalag beskriver allmänpedagogiska 
frågor av undervisningen, exempelvis: 



Delstudie III – en videodokumentationsstudie 

131 

Jag försöker engagera, ofta är det två till tre stycken i en grupp som börjar enga-
gera sig och så blir det en eller två som sitter och hänger… 

De få innehållsrelaterade kommenterar som Bjönr ger relaterar till vad eleverna 
borde komma på eller måste veta:

Ja jag vill ju att de skall komma in i kretsloppstänkandet med allting. Förstå det 
från en helhet. Och sen hade jag tänkt mig att fokusera mer in på vattnet och så 
hade jag velat gå in med några problemformuleringar, till exempel de som sköter 
om jordbruket vill ha mer vatten tilldelat till sig. Och jag vill ju att de skall kom-
ma in på styrelseskicket. 

De kommentarer som knyter an till relationen mellan kunskapsinnehåll och under-
visning är ofta återgivningar av den dialog som han förde med eleverna om något 
kunskapsinnehåll:

Ja jag försökte säga att de behöver ju maskarna för nedbrytningen, men de måste 
ju ha mera också… och jag frågade om de inte äter bröd och potatis… 

I eftersamtalet poängterar Björn att lektionen gick ut på att eleverna skulle ”skapa 
en helhetssyn på kretsloppet.” Han förklarar att tanken var att ur den generella 
kretsloppstanken skall eleverna ledas in på vattnets kretslopp. Han motiverar arbets-
sättet med: 

Därför att det är så stort, det är så vansinnigt stort egentligen så att om man skall 
lyckas få en hyfsad förståelse för vad det handlar om… och så sen snäva in det på 
ett visst problem 

Björns intentioner och projekt 
Björns handlingar och utsagor går att tolka som meningsbärande delar i fyra olika 
projekt. Att skapa en ”helhetsförståelse för kretslopp”, att föra eleverna in i sam-
manhanget; att hysa omsorg för eleverna; att vara en NO-lärare som undervisar det 
en NO-lärare borde undervisa om. 

Att skapa helhetsförståelse för kretsloppet 
Björn uttrycker vid flera tillfällen under intervjusamtalen att han tycker att en hel-
hetsförståelse för kretslopp är viktig kunskap. I hans dialog med eleverna är det 
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påfallande ofta som han försöker få dem att tänka på kretslopp. Lika ofta som vatt-
nets kretslopp är i fokus kan andra kretslopp eller andra sorters kretslopp fokuseras, 
exempelvis materians kretslopp, eller näringsämnens kretslopp. 

Att eleverna skall föras in i sammanhanget 
I undervisningen för Björn en nära dialog med eleverna. Han tar utgångspunkt i 
vad de säger och försöker styra samtalet till att handla om det han vill att de skall 
tänka på. Björn repeterar ofta vad de säger och med följdfrågor pekar han på orim-
ligheter i deras påståenden. Förfarandet kan liknas vid scaffolding (Vygotskij, 1978). 
I stimulated recall samtalet beskriver han det på följande sätt: 

Alltså jag försöker ställa frågor och leda dem åt rätt håll och när jag tycker att de 
borde ha kommit fram dit jag tycker att de borde ha kommit, till följd av frågor-
na… då ger jag dem mer information för att bygga upp det… Att understryka 
det, det blir som en säkerhetsplattform i ”Vem vill bli miljonär” en ny utgångs-
punkt.

I samtalen med mig uttrycker han sig ofta med ord och fraser som visar att han 
menar att eleverna skall föras i riktning mot själva kunskapen:

Tanken var att få in dom på ett spår…De skall komma in på kretsloppstänkande 
Men jag tänker, om man kastar in som brasklappar så att de tänker åt kretslopps-
hållet till…Men om jag ger dem en liten riktningspil… 

Att hysa omsorg för eleverna 
Att Björn ständigt hyser en omsorg om varje enskild individs bästa är uppenbart 
både när han undervisar och när han pratar om sin undervisning. Han månar om 
varje elev och funderar exempelvis hur de mår eller vad de kan ha för problem. Av 
Björns kroppsspråk och av hans gester framgår det tydligt att han försöker få en 
djup kontakt med varje enskild individ. Påfallande många av kommentarerna i 
samtalen med mig handlar just om enskilda individer, exempelvis:

Den där tjejen i ljust är ganska frustrerad för att hon ville vara mer ambitiös... 

Ja (namnet) är ganska surrig och lite oengagerad Men han som sitter tillvänster 
han har en destruktiv syn på saker och ting… 

Att vara en NO-lärare som gör det en NO-lärare skall göra 
Det framgår att Björn har en klar bild av vad en NO-lärare bör göra eller inte göra. 
I eftersamtalet förklarar han att tyngdpunkten i undervisningen har hamnat på det 
som ämnesmässigt passar in på NO -lektioner 
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Joo, jag gör ju det som rent ämnesmässigt passar in. Alltså som jag är van att tän-
ka, kretsloppet passar in i NO och styrelseskicket passar in i SO. 

Björn funderar också på om han skulle ha fokuserat mer mot luftströmmar och 
ökenspridning men menar att det då hade blivit för mycket geografi: 

Men jag såg inte att vi hade fått någon röd tråd för det är inte vårat område, men 
nog hade vi väl klarat det för åttan… 

Fridas undervisning 

Frida gör sin vfu i årskurs två på en liten byskola. Skolan har en klass i varje årskurs 
från förskoleklass upp till årskurs sex. Eftersom själva byn är ganska liten och sko-
lans upptagningsområde inte alltför stort är det få elever i varje klass. I den klass 
Frida skall undervisa är elevantalet 11. Det råder en gemytlig och trevlig stämning 
på skolan. Alla, såväl lärare som elever känner varandra väl. Skolan har under sena-
re år deltagit i ett fortbildningsprojekt i samarbete med universitetet där särskilt 
undervisningskompetensen i naturvetenskap har utvecklats. Det märks i både per-
sonalrummet och klassrummet att det finns en positiv och förväntansfull inställning 
till att en av skolans klasser skall vara med i denna studie. Vattenförsörjningstemat 
behandlas tre förmiddagar efter varandra. Varje undervisningspass omfattar ca 1,5 - 
2 timmar.

Fridas introduktionslektion
Frida börjar lektionen med att knyta an till det område som eleverna hade arbetat 
med i början av Fridas vfu -period. De hade då arbetat med atomer och molekyler 
och bland annat fokuserat vattens olika aggregationstillstånd. Frida frågar eleverna 
om de kommer ihåg den kemiska beteckningen för vatten. Hon får svaret H20. En 
elev redogör sedan spontant för hur molekylerna är organiserade när de är i ånga, is 
och vatten.” I is sitter dom sex ihop och rör sig ytterst lite…”. Efter att eleverna 
har fått redogöra för vad de kommer ihåg om vatten från molekyltemat, ställer Fri-
da frågan: ”Varför är vatten bra för oss människor?” Eleverna viftar med händerna i 
luften och många har något att berätta. Utifrån de aspekter av vattenförsörjnings-
frågan som eleverna redogör för ritas en tankekarta på tavlan. De aspekter som 
skrivs upp på tavlan är: Hålla saker vid liv. Bra för växter och naturen. Bra för djur. 
Göra el. Spola i toaletten. Duscha. Släcka törst. Bada. Att vi får regn. Förhindra 
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torka. För industrin. Frida konstaterar att allt detta är rätt och att det säkert finns 
”tusen saker till som vatten är bra för”.  

Lektionen fortsätter med att Frida slår på OH-projektorn. Mot en delvis på för-
hand ritad bild på ett OH-blad förklaras vattnets kretslopp. Bilden relaterar till den 
by som eleverna kommer ifrån. I dialog med eleverna ritas bilden färdig. Frida fo-
kuserar särskilt avdunstningen och de talar om var i naturen avdunstning kan ske. 
Bland annat konstateras att det inte bara sker avdunstning från sjön och havet utan 
även från marken och från växternas blad. De samtalar om hur regnmoln sveper in 
från havet och regnar av sig över land.

Fridas interaktion med eleverna följer ofta samma mönster. Hon fångar upp 
kommentarer från eleverna som hon sedan bygger vidare på. Förfarandet kan liknas 
vid scaffolding (Vygotskij 1978). Hon introducerar och förklarar begrepp såsom 
”kretslopp” och ”grundvatten”. Begreppen skrivs upp på tavlan. 

Efter att det lokala kretsloppet är beskrivet gör Frida en överraskande perspek-
tivförskjutning. Hon lyfter bort det papper som har täckt den högra halvan av OH-
pappret och alla kan nu se en annan delvis förberedd bild som åskådliggör en afri-
kansk by. Återigen konstruerar de vattnets kretslopp, denna gång för en by i Afrika. 
När eleverna har kommit fram till att det bildas moln av vattnet som avdunstar 
förklarar Frida att de moln som bildas över denna by förmodligen kommer att blåsa 
bort och regna av sig på något annat ställe. Frida poängterar vid flera tillfällen vad 
som är lika eller olika mellan den by som eleverna kommer ifrån och den plats hon 
tänker på i Afrika.

I nästa fas av lektionen ser de på en 25 minuter lång videofilm. Filmen handlar 
om en flicka från Namibia och hur hon och hennes familj använder vatten. Efteråt 
samtalar Frida med eleverna om de intryck filmen gav. De diskuterar särskilt likhe-
ter och skillnader mellan elevernas vattensituation och de vattenförhållanden som 
flickan i filmen lever under. Avslutningsvis får eleverna rita en teckning och skriva 
en text om vad de tänkte på när de såg filmen. 

Fridas mellanlektion 
Mellanlektionen utgörs av en laboration där förorenat vatten skall renas. Eleverna 
laborerar i grupper bestående av tre till fyra elever i varje grupp. De får till uppgift 
att avlägsna olika föroreningar såsom fett, jordgrumling, karamellfärg m.m. ur vatt-
net. Alla grupper har fått ett protokoll som de skall fylla i. På pappret finns frågor 
som ”Vad tror du skall hända? Beskriv vad som hände.” Laborationen avslutas med 
att alla grupperna får komma fram till tavlan och beskriva för de andra eleverna i 
klassen vad de har gjort. Lektionen avslutas med att Frida och eleverna jämför det 
sätt som de har renat vatten på med det sätt som de använder sig av i Namibia. 
Stundvis under laborerandet var det mycket stökigt i klassrummet. Frida fick an-
vända mycket tid till att upprätthålla ordningen. 
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Fridas avslutande lektion 
Den avslutande lektionen börjar med att eleverna skall redovisa en hemläxa som de 
fick med ”veckobrevet” till hemmet, fredagen innan, alltså redan innan introduk-
tionslektionen på måndagen. I brevet förklaras att de i nästa vecka i skolan skall 
arbeta med världens vattenförsörjning och därför vill att föräldrarna skall hjälpa 
barnen med en hemuppgift i matematik. 

Vi talar om vattenförsörjningen i världen och att vattnet skall räcka till alla […] Vi 
skall se en film om ett barn som bor i Namibia och har väldigt dålig tillgång på 
vatten och vi skall jämföra det barnets situation med barnen i klassen. För att göra 
det begripligt för eleverna skall vi jämföra med deras vardag, vatten till matlag-
ning, till wc, till tvätt osv.  

Hemuppgiften gick ut på att de skulle beräkna och redovisa familjens vattenför-
brukning, hur många de är i familjen, hur ofta de duschar, spolar i toaletten, badar i 
badkar, tvättar kläder etc. Eleverna redovisar och Frida summerar. Tillsammans 
räknar de ut hur mycket vatten en vanlig familj i byn använder per dag. Eleverna 
får sedan gissa hur mycket vatten en person i Namibia använder per dag. Frida be-
rättar att det handlar om 5,2 liter vatten. För att eleverna lättare skall förstå hur 
stora mängd vatten det handlar om har hon hällt 5 liter vatten i en tio-liters hink 
för att åskådliggöra hur mycket det är. Hon plockar sedan fram en hink med en 
annan form och visar att detta är precis lika mycket vatten, fast det är en annan 
form på hinken. Sedan samtalar de om hur många hinkar den förbrukning de har 
på den ort eleverna kommer ifrån skulle motsvara. 

Frida: Kolla det här är en tiolitershink, ungefär så här mycket vatten använ-
der de i Namibia. Kolla här då, den här hinken, är det lika mycket 
vatten som den här?  

Eleverna nickar på huvudet 

Frida: MM, ja det är det, för det är bara olika form, den är bredare, och läg-
re men det här är tio liter och det här är tio liter, så i vårat land i Sve-
rige, där har vi 19 sådana här hinkar men nu visade jag bara två… 
Om vi skulle sätta 19 sådana här efter varandra så skulle det bli från 
dörren här och bort till korridorens slutända Så många hinkar vatten 
använder vi per dag. Visst är det stor skillnad på Namibias och vår 
vattenförbrukning.

Eleverna: Joo 

Frida: Ja, det är jättestor skillnad.  
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Därpå följer en kort diskussion om vilka problem som följer av att de som bor i 
Namibia har ont om vatten. Lektionen avrundas med att de sjunger en sång om 
vattnets kretslopp. De sista 10 minuterna av lektionen får eleverna till uppgift att 
rita en teckning som skall redogöra förs vattnets kretslopp. Teckningen skall sättas 
in i elevernas portfolio.  

Det iscensatta lärandeobjektet 
I Fridas undervisning har det varit möjligt att urskilja följanden teman och under-
teman av vattenförsörjningsproblematiken: 

- Vattnets kretslopp 
° Vattnets fasövergångar 
° Globala likheter och skillnader i nederbörd 
° Globala skillnader i vattentillgångar 

- Vattenhantering 
° Vattenrening
° Distribution av vatten via vattenverk 
° Globala olikheter i hur vatten används 
° Globala skillnader i vattenkonsumtion 

- Vatten som livsnödvändighet 
° Växters och djurs vattenbehov 
° Risker med dåligt eller förorenat vatten 
° Vattenbehov för jordbruk och livsmedelsframställning 

Lärandeobjektet i Fridas undervisning har presenterats som en röd tråd där olika 
delar följer efter varandra i en logisk ordning. I ett första steg skulle vattnets krets-
lopp förstås. I nästa steg visades att vattnets kretslopp i princip fungerar på samma 
sätt över hela jordklotet men att det på grund av olikheter i vädersystemen kan 
innebära att det regnar mindre på vissa ställen och att nederbörden därför blir 
ojämnt fördelad. Utifrån insikten om skillnader i vattentillgångar förtydligades kon-
sekvenser för de människor som lever under olika vattenförhållanden. Frida beskri-
ver i samtalen med mig att hennes syfte var att åstadkomma ”en röd tråd igenom 
det hela”. Särskilt likheter och skillnader som påverkade människors vardag och 
levnadsvillkor blev möjliga att urskiljas genom den variation av olika aspekter av 
vattenförsörjningsfrågan som Frida iscensatte18. Fridas elever redogör för mig, att 
varför de skall förstå vattnets kretslopp är för att de skall förstå varför de i vissa delar 
av världen har det fattigt och ont om mat.

18 Se likheter med variationsteori i kapitlet teoretiska perspektiv (sidan 35-36). 
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Stimulated recall och eftersamtal 
Fridas kommentarer i stimulated recall samtalet fokuserar ofta sambandet mellan 
kunskapsinnehåll och elevernas förståelse. Ungefär hälften av kommentarerna, 18 
av 35, berör denna relation. 11 berör allmänpedagogiska frågor, 3 berör själva kun-
skapssinnehållet som sådant och 3 berör eleverna som sådana.  

Hon talar om hur hon har valt att göra avgränsningar i relation till vad hon tror 
att eleverna har möjlighet att förstå.

Jo men jag har medvetet valt att inte göra det därför att det är för mycket för de 
här som bara är åtta år så jag tänkte, det blir årskurs tre eller fyra […] Jag tror att 
små barn kan ha svårt att förstå…[…] så jag tänkte att för att överhuvudtaget göra 
det begripligt för de här juvelerna… 

Nedan diskuterar Frida hur hon med tanke på elevernas förutsättningar gjort av-
gränsningar av vilka olika begrepp som hon tog upp. 

Här tänkte jag … och hur skall jag prata om grundvatten? För jag tänkte på en 
teckning som jag hade ritat och jag tänkte hur menar jag nu, hur skall jag få in 
det, jag tänkte att för att få dom att förstå måste jag ju tala om det. Men en del vet 
mer än vad man tror så det är intressant att fundera vad kan ni? Och låta dom 
spåna lite grann. Men det där handlar ju också om att kunna sortera kunna välja 
vika begrepp man lägger fram. Du hade ju kunnat prata om sjunkvatten… om, ja 
om allt möjligt 

I eftersamtalet fortsätter Frida att poängtera de avgränsningar hon gör och hur hon 
medvetet försöker styra vad lektionerna skall handla om: 

Torka ja, jag pratar ju inte om hungersnöd utan torka, att det är viktigt att det 
regnar för jag hade funderingar om jag skulle prata om vatten och krig och om 
jag skulle prata om att det har varit krig för att dom inte har fått vatten. Men jag 
tänkte nej, det blandar jag inte in, inte i det här läget 

Hon beskriver även att hon betraktar sig själv som ganska kunnig inom ämnesom-
rådet, vilket hon menar har stor betydelse i undervisningen: 

Det tror jag har stor betydelse. Jag har ju lättare att prata om det, jag kan ju prata 
om det på många olika sätt. För om jag inte har så stor kunskap själv så är det ju 
inte lätt att prata om det på olika sätt. 
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Fridas intentioner och projekt 
Utifrån observationer av Fridas undervisning och genom att lyssna på hennes samtal 
om lektionerna är det möjligt att tolka hennes handlingar som intentioner ingående 
i vidare sammanhang. Tre projekt som går att urskilja är: att få eleverna att förstå 
vattnets kretslopp, att anpassa kunskapsinnehållet för eleverna, samt att skapa varia-
tion i undervisningen. 

Att få eleverna att förstå vattnets kretslopp 
Mycket av den undervisning som Frida iscensätter syftar till att eleverna skall förstå 
vattnets kretslopp. Hon menar att denna förståelse är central för att de skall få en 
vidare förståelse för vattenförsörjningsproblematiken. Detta märks i undervisningen 
då hon ofta relaterar tillbaks till vattnets kretslopp. 

Att göra kunskapsinnehållet begripligt för eleverna 
Ett återkommande mönster i både Fridas undervisning och hennes sätt att prata om 
undervisningen är att hon utgår från att kunskapsinnehållet är svårt. Hon försöker 
därför förenkla och tillrättalägga det så att det skall bli möjligt för eleverna att förstå. 
Metaforiskt skulle det kunna beskrivas som att hon förpackar och anpassar kun-
skapsinnehållet så att eleverna skall kunna förstå det.  

Jag tänkte, hur ska jag kunna visa åt dom att det är samma kretslopp, det är sam-
ma vattens kretslopp i Afrika som här i [namnet på byn] och det är ju Sverige 
världen va, men jag tänkte jag fokuserar på [ namnet på byn], ja men om jag då 
ritar en bild från öknen… För alla barn har sett bilder på öknen, det förutsätter 
jag. Det är sand det är sol det är fortfarande samma himmel och samma likadant 
och genom att göra ett halvt papper istället för att byta papper så kan jag göra det 
åskådliggjort och göra det på samma sätt. Solen skiner och prata på samma språk 
och fortfarande se… men det kommer ju inget regn! Vad händer då? Låta det bli, 
inte ställa riktigt samma frågor, lite lämna det i luften. Jag tyckte det kändes bra 
att visa det så. 

Jo men man hade kunnat fortsätta där men det blir sådana vinglingar, det blir för 
mycket…

En utgångspunkt som motiverar denna anpassning är att eleverna är så unga och 
därför kan ha svårt att förstå: 

Så jag tänkte, att för att överhuvudtaget göra det begripligt för de här juvelerna 
som ändå bara är åtta år så måste jag […] Jo, jag har medvetet valt att inte göra 
det. Därför att det är för mycket för de här, som bara är åtta år.  
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Ett annat mönster som återfinns i Fridas utsagor är att hon ofta talar om de tankar 
hon vill att eleverna skall utveckla och att hon, metaforiskt uttryckt, menar att 
kunskapsinnehållet skall föras ”in i” eleven: 

… och jag tänkte, hur ska jag få in det, få dom att förstå… 

… man måste ju gå vidare och få med dom i deras tankebana. 

… tanken skulle vara att […] bara så att de får tanken… 

… Ja men, hur funkade det, hur gjorde dom, alltså så att man får upp deras tankar 

Att skapa variation i undervisningen
Påfallande ofta använder sig Frida av varierande framställningar i undervisningen. 
Ett exempel är sista lektionen då hon skall förklara skillnaden mellan vattenför-
brukning i Namibia och Sverige. Ett annat exempel är då hon först förklarar vatt-
nets kretslopp mot bakgrund av den by eleverna kommer ifrån och i nästa stund 
förklarar samma grundprinciper för vattnets kretslopp mot bakgrund av en by i 
Namibia. Ett av de mest tydliga exempel på den medvetna variation hon iscensätter 
är då hon vill få eleverna att få en känsla för skillnaden i vattenkonsumtion mellan 
Namibia och Sverige. Hon omväxlar även sina undervisningsmetoder och provar 
olika sätt att nå eleverna: 

... och så tänkte jag att genom att välja sättet att visa på, att de får prata, att de får 
uppleva genom film, att rita, att de gör olika saker. Det blir alltså… på många oli-
ka sätt jag kan nå dom.  

Jag försökte dra in olika grejer, jag tänkte lite grann på det utifrån variationsteo-
ri… att dom lär sig på olika sätt […] Det finns flera olika sätt att få in förståel-
sen… För det är ju så jag har lärt mig att dom lär sig och det känns som viktigt att 
göra en sak på många olika sätt. Dom jobbar så med matte här på skolan. 

… och man tar olika bitar och försöker knyta ihop det på många olika sätt.  

Jag har tänkt att det vi tar upp skall vi relatera till filmen och prata om på många 
olika sätt. 

I viss mån kommenterar hon även övergripande idéer om god undervisning och 
bra undervisningsmetoder. Hon menar exempelvis att det är viktigt att utgå från 
elevernas egna erfarenheter och att försöka fånga deras uppmärksamhet. 
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Det var tanken, att försöka fråga dom på deras nivå. Har du upplevt… Att ta till 
deras erfarenheter. För jag tror att jag gör det begripligt genom att dom får berätta 
vad dom säger och så sen kan jag säga mer om det. 

Pias undervisning 

Pia gör vfu på en gymnasieskola i Norrbottens inland. Undervisningen genomförs i 
en grupp om ca 10 ungdomar som läser programmet Hotell och restaurang. Enligt 
schemat är ämnet som Pia skall undervisa i samhällskunskap. Vattenförsörjningste-
mat behandlas som ett temaområde omfattande fem undervisningstillfällen om 60 - 
90 minuter vardera. Ungdomarna är tystlåtna och reserverade. När de kommer in 
till lektionen sätter de sig på platserna längst ner i klassrummet, de flesta iklädda 
dunjacka och virkad mössa. Det fordras en bestämd tillsägelse från deras ordinarie 
lärare, tillika Pias handledare, för att de skall flytta fram till mitten av klassrummet. 
Enligt handledaren brukar klassen vara på det här sättet ”de är blyga och pratar inte 
i onödan.”

Pias introduktionslektion 
Pias introduktionslektion börjar snabbt likna en monolog. Hon föreläser men får 
obetydlig respons av eleverna. I inledningen redogörs för centrala begrepp såsom 
Agenda 21, hållbar utveckling, Rio-konferensen. Begreppen skrivs upp på tavlan 
och ges samtidigt en muntlig förklaring. Hon konstaterar att vattenförsörjningsfrå-
gan är ett av FN:s mål i milleniedeklarationen och att det är en central fråga för 
hållbar utveckling. Många siffror om vattenförbrukning och vattentillgångar ges. 
De begränsade vattentillgångarna relateras till befolkningstillväxt och vattenkonflik-
ter. Pia frågar klassen om de känner till någon sådan konflikt som beror på kampen 
om vatten. När responsen uteblir, ger hon själv exemplet Israel. Hon dröjer sig 
kvar vid vattenkonflikter och förklarar att det är vanligt att en flod rinner genom 
olika länder och att dessa länder då delar på samma vattenresurs vilket kan leda till 
konflikter.

Pia växlar sedan perspektiv och kontrasterar tidigare nämnda länders situationer 
med läget på den ort där de befinner sig och säger att de som bor här till skillnad 
från dem som bor på vissa andra ställen har gott om bra vatten. Vid flera tillfällen 
försöker Pia få respons av eleverna. Hon ställer frågor som ”Känner ni igen det 
här… Är det något som ni känner till?” Responsen från klassen är dock mycket 
svag.

Efter denna inledning övergår Pia till att med hjälp av OH-projektorn visa tre 
bilder som hon uppmanar eleverna att granska extra noga. Den första är en bild av 
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en tidningsartikel med en rubrik som säger att den ort de kommer ifrån i en tävling 
har gått till riksfinal för Sveriges ”bästa kranvattnet.” En stor del av artikeln upptas 
av en bild som visar en situation som närmast kan liknas med vinprovning. Hon 
pekar på en person på bilden och frågar klassen om de vet vad han heter. Eftersom 
ingen svarar talar hon om att hans namn och att han är chef på kommunens vatten-
avdelning. Ortens vattenförsörjning och vattnets rening genom naturliga istidsse-
diment och vattentäktens lokalisering gås igenom. Hon motiverar att detta kan vara 
viktig kunskap för de som skall jobba på restaurang att veta varifrån det goda vatt-
net kommer. Responsen är dock fortsatt svag. Pia övergår sedan till att redogöra 
för vad kommunens medborgare använder vattnet till. Det används till hushåll, 
toaletter, vattna gräsmattor etcetera. Med enkla symboler som ritas på tavlan förkla-
ras hur vattenförsörjning och omhändertagande av avfallsvatten fungerade på orten 
för 150 år sedan och hur det fungerar nu. Hon förklarar att behovet att rena vatten 
uppstod i och med att orten då började bli tätbefolkad. Innan dess hade det inte 
varit nödvändigt med vattenrening eftersom människor då bodde glest. Samtalet 
om bilden avslutas med en repetition om att orten har det bästa vattnet i Norrbot-
ten, kanske det bästa i Sverige.

Nästa bild som visas föreställer en person som häller i sig porlande vatten från en 
öppnad flaska källvatten, tillverkat av Coca Cola. Pia talar om att detta vatten är 
ungefär 1000 gånger dyrare än kranvatten som bevisligen är lika gott. Klassen får 
veta att ursprunget till att transportera källvatten går att härleda till i att i vissa om-
råden av världen är vattnet så förorenat att det inte går att dricka. Detta relateras till 
den gynnsamma vattensituationen på orten. Det låga priset på flaskvatten förklaras 
med de relativt låga priserna på energi och därmed låga transportkostnader. Efter-
som bilden skall leda in tankarna på energi berörs även avsaltning av havsvatten. Pia 
menar att avsaltning aldrig kan bli aktuellt annat än för de allra rikaste länderna 
eftersom den processen fordrar för mycket energi. Innan bilden tas bort beskriver 
hon förhållandet mellan tillgång, pris och efterfråga på olja och visar hur framtids-
prognoserna beträffande tillgänglig olja ser ut.

Sista bilden som visas är samma bild som användes vid urvalet av lärarstudenter 
för denna studie. Hon ber eleverna studera bilden noga och beskriva vad de ser. 
Denna gång ges några spridda kommentarer om vad bilden föreställer. ”Det är nå-
gon som sitter under ett paraply.” Hon ger sedan en redogörelse för sin egen tolk-
ning av bilden, att den visar markförstöring som beror på överutnyttjande av vat-
tenresurser. Två olika scenarier som kan ligga bakom den uppkomna situationen 
förklaras. Det första scenariot som beskrivs är överexploateringen av vattenresurser-
na i Aralregionen som skedde under den planekonomi som rådde i forna Sovjet-
unionen. Behovet av bomull fick gå före vad som var möjligt att producera i rela-
tion till klimatologiska faktorer. Överproduktionen har klarats med hjälp av konst-
bevattning vilket dock har lett till att Aralsjön nästan har försvunnit och att jordar-
na har försaltats. Aralproblematiken relateras även till en växande befolkning i forna 
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Sovjetunionen. I nästa scenario beskriver hon att bilden lika gärna skulle kunna 
vara tagen någonstans i Afrika. Orsaken till den uppkomna situationen skulle kunna 
vara att Coca Cola har köpt upp mark för att komma åt vatten för sin produktion 
som skall gå till städerna. De gräver djupa brunnar och tömmer grundvattenresur-
serna. Exemplet syftar till att beskriva hur fri marknadsekonomi kan få förödande 
konsekvenser för landskapet och de människor som bor där. Samtalet runt bilden 
avslutas med att markförstöring anknyts till befolkningsökningen och Pia förklarar 
att blir det för mycket människor i ett torrt område måste de, för att få mat, odla 
intensivare och då förbrukas mer vatten än vad som fylls på. 

Pia börjar nu sammanfatta och runda av lektionen. Hon säger att hon vill att de 
till varje bild särskilt skall komma ihåg några ord. Dessa ord vill hon att de också 
skriver upp. Till den sista bilden skall de komma ihåg: Aralsjön och Coca Cola. 
Till flaskbilden skall de komma ihåg: Flaskvatten och avsaltat vatten Till den första 
bilden om den aktuella ortens goda vatten skall de komma ihåg vattenrening och 
hur det ser ut när vatten inte renas samt att de skall komma ihåg skissen på tavlan. 

Innan lektionen avslutas ges instruktioner om vad som skall ske kommande lek-
tioner. Eleverna får veta att under nästa lektion på måndag skall de ha gruppdiskus-
sioner omkring bilderna. Diskussionerna skall utgå ifrån frågeställningar som hon 
har konstruerat och som de får sig tilldelade då. När dessa frågor är besvarade skall 
eleverna i grupperna enas om ett förslag på hur världens framtida vattenförsörjning 
skall lösas. 

Pias introduktionsföreläsning är mycket rik på information. Hon berör många 
olika aspekter av vattenförsörjningsproblematiken såsom befolkningstillväxten, 
ekonomisystem, fattigdomsproblematik, energifrågor, vattenrening. Hennes fokus 
ligger lika mycket på relationen mellan dessa, det vill säga, hur aspekterna anknyter 
till varandra. Ett återkommande mönster i hennes sätt att använda bilderna är att de 
får utgöra bakgrund mot vilka hon får delar av vattenförsörjningsproblematiken att 
framträda och bli logisk. Exempelvis mot flaskbilden kontrasteras energi på olika 
sätt. Mot torkbilden kontrasteras olika ekonomiska system.  

Pias mellanlektion 
De efterföljande sammankomsterna (sammanlagt fyra) arbetar eleverna med grupp-
diskussioner. Den lektion som i detta datamaterial kommer att beskrivas som mel-
lanlektionen är lektion nummer två. 

Några som inte var med vid introduktionen har denna gång kommit till lektio-
nen. Pia inleder med en kort repetition av bilderna och påminner om vad de skulle 
komma ihåg till varje bild. Hon delar in eleverna i grupper. Eftersom det är så pass 
få elever i klassen (10 vid detta tillfälle) blir det två grupper. Grupperna får sig till-
delade en stencil med 15 frågor som Pia på förhand har förberett. Eleverna skall 
diskutera varje enskild fråga i relation till de tre bilderna. De måste alltså fundera 
vad varje bild kan ha med frågeställningen att göra och ur detta komma fram till 
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svar på frågorna. De får tydliga instruktioner om hur diskussionsprotokoll skall 
upprättas. Ur protokollet skall det framgå vad som har diskuterats och vilka åsikter 
som har framförts. Frågorna har en öppen karaktär och saknar rätta svar. Nedan ges 
några exempel på frågor ur stencilen. 

o Hur ser ni på att använda rent vatten till gräsmattor och toaletter? 
o Hur ser energiåtgången ut (från konsument till producent och avfall) i för-

hållande till den mängd rent vatten som tas ut 
o Vad säger bilderna om rättviseaspekter mellan rika och fattiga, mellan da-

gens och kommande generationer? 
o Har vi rätt att nyttja vattenresurser på bekostnad av andra arter? 
o Varför renar inte U-länderna sitt avloppsvatten?

Eleverna börjar arbeta med frågorna. I början är det krångligt och Pia får förklara 
och förtydliga hur de skall kunna använda bilderna i diskussionen:

Elev: Men det där har ju inget med gräsmattor och toaletter att göra… 
Tycker jag. 

Pia: Men om man tänker så här; hur ser man på att använda rent vatten till 
toaletter och gräsmattor. 

Elev: Jo men där är det väldigt dåligt att använda det så… eller. 

Pia: Ja men hur skall man göra då? Här (pekar) kan man väl säga att här är 
det ganska ok, i [ortens namn] där har vi ju bra med vatten och det är 
liksom ingenting vi funderar på. Den där bilden kan vi inte säga så 
mycket om men den där kan vi säga något om? 

Elev: Jaa 

Pia: Att här är det väl ok att använda sin toalett men tyvärr finns den möj-
ligheten inte kvar i ett sånt här stadium, då har man inte kvar de till-
gångarna som vi har här med färdiga vattenledningar osv. Här vet vi 
inte om de kan välja… men de vill kanske? 

Elev: Jaa 

Efter en stund börjar diskussionerna komma igång och blir stundvis livliga. Bägge 
grupperna hinner med att diskutera fyra till fem frågor under denna lektion. 

Pias avslutande lektion
Vid det avslutande tillfället skall eleverna redovisa sina diskussionsprotokoll samt 
förklara det förslag till lösning av vattenproblemet som de hade fått till uppgift att 
lösa. Redovisningen utgör samtidigt en muntlig examination. Diskussionsprotokol-
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len har Pia fått några dagar tidigare och har därför hunnit läsa igenom dem. Hon 
har bestämt att varje grupp skall redovisa enskilt för henne, grupperna är därför 
kallade till henne med en timmas mellanrum. Utifrån att Pia har läst protokollen 
har hon dragit slutsatsen att bägge grupperna saknar baskunskaper i ekologi. Av 
eftersamtalet framkommer det att hon tror att det har begränsat deras förmåga att 
diskutera dessa uppgifter. Därför börjar hon varje möte med att förklara och förtyd-
liga sambanden mellan vattnets kretslopp, klimat och markanvändning. Hon gör 
det genom att exemplifiera vad som hände med den Nordamerikanska prärien då 
den togs i bruk för boskapsuppfödning. 

Eleverna redovisar vad de har kommit fram till i sina diskussioner. Pia ger dem 
uppmuntrande kommentarer och poängterar sådant hon tycker är positivt, exem-
pelvis att de tagit upp människans förhållande till naturen, att de diskuterar makt 
och att man måste ha makt för att överleva. I nedanstående exempel ger hon posi-
tiv feedback till att eleverna vill satsa på teknikutveckling: 

Pia: Men just det här med reningsverk, det är ju en strategi man jobbar 
med. Och det är ju det att man kan rena vattnet lokalt då minskar 
man ju transporterna. 

Elev:  folk behöver mer kunskap för att kunna göra rätt. 

Pia: Mm, det finns mycket som den enskilda individen kan göra och det 
är viktiga aspekter. Det tycker jag är bra. 

Hon vill många gånger veta mer om hur de har tänk. Ofta bidrar hon med infor-
mation och åsikter: 

Pia: Här har ni funderat på att man skall dela med sig, då vill jag veta lite 
mer om hur ni har tänkt? Jag tänker på, kommer ni ihåg det här med 
vad hållbar utveckling var? Vad betydde det? 

Elev: Att man inte skall påverka nästa generation. 

Pia:  Just det. Och en hållbar utveckling, då måste man hushålla med re-
surserna. Hur blir det om man skjutsar runt vatten? Hur blir det då 
med energiåtgången?  

Elev: Det går ganska mycket energi 

Pia: Då om man skulle bygga upp ett system där man delar med sig… Det 
finns också idéer på planer hur man skulle plocka hem isberg ifrån 
Grönland och köra med båt till torra områden men isen tillväxer ju 
inte i den takten så det skulle vara möjligt. Men det är ju jättebra 
tänkt men det förutsätter ju också att det kommer att finnas energi till 
transport även i framtiden. 
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Det iscensatta lärandeobjektet 
I den undervisning som Pia genomfört har lärandeobjektet i första hand varit själva 
komplexiteten i vattenförsörjningsproblematiken. Komplexiteten har visats ur olika 
ur olika infallsvinklar. Olika samband som har betydelse för problematiken och 
som gör frågan komplex har varit möjliga att urskilja i undervisningen. I diskussio-
nerna som varit nödvändiga för att genomföra det grupparbete som Pia organisera-
de tränades eleverna till en förmåga att byta infallsvinklar och förklaringsmodeller. 
Det är svårt att beskriva det lärandeobjekt som Pia har iscensatt i samma tabellform 
som har använts för övriga lärarstudenter. Själva komplexiteten i vattenförsörj-
ningsfrågan har utgjort ett överskuggande tema till vilket alla andra teman och del-
teman har anknutits. 

- Komplexiteten i vattenförsörjningsproblematiken 
° Ekonomiska samband 

Planhushållning
Marknadsekonomi 
Vattenkostnader
Transportkostnader

° Förbrukningsrelaterade samband  
Lokal konsumtion 
Global konsumtion 

° Geografiska och naturgivna samband 
Lokala naturgivna förutsättningar 
Globala naturgivna förutsättningar 
Vatten och energiproblem 
Markförstöring  

Det förefaller som att Pias undervisning även tränar eleverna till en generell förmå-
ga att samtidigt diskutera och argumentera utifrån olika perspektiv och att använda 
både värderande och deskriptiva argument i en diskussion. 

Pia uttrycker själv vid upprepade tillfällen under samtalen med mig att det var själva 
komplexiteten som hon ville att de skulle förstå. I mina samtal med eleverna och i 
deras sätt att beskriva undervisningen framstår det klart att de ser på lärandeobjektet 
på ungefär samma sätt. Nedan ges exempel på kommentarer som eleverna gav: 

Elev 1:  Hon ville att vi skulle lösa världsproblemet med dricksvatten 

Elev 2: Och så förklarade hon med olika bilder sambanden… Sovjetunio-
nen… vattenanvändning… vattenkvalitet… ja sambanden. 
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Gunnar: Varför tre bilder? 

Elev 2: Ja för att vi skulle se skillnader. 

Gunnar: Har ni någon ide om varför hon valde just de här tre bilderna? 

Elev 1: De har ju med varandra att göra… 

Elev 2: Hon har tagit upp det viktigaste från tre olika håll. 

Eleverna uttrycker också att de aldrig tidigare tyckt att vattenfrågor varit intressanta 
men att de nu tycker att frågorna är angelägna. 

Stimulated recall och eftersamtal 
Av Pias kommentarer till videofilmen handlar 12 om själva kunskapsinnehållet. 10 
handlar om relationen mellan kunskapsinnehåll och undervisning Fyra av kom-
mentarerna anknyter till allmänpedagogiska frågor.  

De Innehållsrelaterade kommentarerna handlar ibland om sådant hon glömde 
säga eller som hon i efterhand kommer på att hon istället skulle ha sagt. Vid sådana 
tillfällen stannar hon filmen och ger ytterligare information som relaterar till själva 
vattenproblematiken. Ibland upplevs Pias samtal med mig som en fortsättning på 
undervisningen. Hon fokuserar själva problematiken och det är hennes syn på pro-
blematiken hon vill förklara för mig.

Ja men alltså Afrika liksom, det blir så identitetslöst alltså man tänker Afrika, hela 
Afrika ser likadant ut. Ja att hela Afrika bara är en fattig avkrok… utan det finns 
ju en ekonomi som suger på städerna och därför exemplet med Coca Cola. Coca 
Cola transporteras ju inte från USA utan tillverkas ju plats… 

Men däremot glömde jag på det här med Coca Cola så var jag inte lika utförlig 
där, varför är Coca Cola mitt ute i Afrika… Jo därför att man skall förse städerna 
med Coca Cola. Och så kommer man ut på landsbygden och snor vatten… 

[…]

Nu kommer jag på att det finns ju vattenkonflikter här också, jag hade ju kunnat 
ta den mellan gruvnäringen och fisket. 

Vid flera tillfällen poängterar Pia att problematiken är komplex och att det är vikti-
gare att förstå orsaker och samband, än att känna till enskilda fakta. Hon menar 
dock att det trots allt är viktigt att ha vissa grundläggande baskunskaper för att ele-
verna skall ha möjlighet att diskutera vattenförsörjningsfrågan. Hon reflekterar över 
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att eleverna hade svaga kunskaper i ekologi och att detta har begränsat elevernas 
förmåga att föra en diskussion: 

Gunnar: Men du upplever alltså att det är för lite ekologi i svaren? 

Pia: Ja jag upplevde svaren såhär: De har kapacitet att tänka men de fick 
ingenting att haka fast sig på som hade med markanvändning att göra, 
alltså det var som att dom ville säga något mer men de kom inte läng-
re än till det som vi redan hade pratat om, så att det vart lite för trångt 
för dom. Ja jo men… Om jag nu tittar på frågorna så skulle jag ha lagt 
till lite grann om jag hade haft det här med markförstöring så skulle 
jag ha lagt ut en fråga om det också… Jag vet inte om det hade på-
verkat deras lösningsförslag men jag tror att diskussionen hade kunnat 
bli lite bredare.  

Många av de kommentarerna som berör relationen mellan kunskapsinnehåll och 
undervisning är en argumentation för de avgränsningar hon gjort i syfte att möjlig-
göra för eleverna att förstå problemets komplexitet.

Jag har ju inte plockat in växthuseffekt och annat även om man skulle kunna göra 
det också men jag tyckte att någonstans måste man ändå underlätta för dom. 

I eftersamtalet efter sista lektionen funderar Pia åter över vad hon skulle ha kunnat 
ta upp men inte gjorde. Här diskuterar hon Ostroms teorier19 och diskuterar varför 
hon inte berörde dem 

Pia: Hur är det möjligt att förvalta resurser på ett hållbart sätt, det hon har 
tittat på och det hade jag egentligen velat ha i bakgrunden 

Gunnar: Det har väl att göra med allmänningens tragedi? 

Pia: Ja men det har ju mer att göra med att man måste ha regler runt om-
kring och att det måste finnas institutioner. Men det hade jag inte 
kunnat ta i den här gruppen tyckte jag. Det hade blivit svårsmält och 
börja med institutioner. Men då tänkte jag att det här då att istället för 
man in dem på olika tänk…  

Vid flera tillfällen poängterar hon att problematiken är komplex och mångfacette-
rad. Hon använder ordet ”interagerande” för att förklara att olika frågor har med 
varandra att göra. 

19 Ostroms forskning berör de institutioner som kringgärdar olika typer av gemensamma resurspoo-
ler. Se exempelvis Carlsson (1996).  
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Det här kan man ju snurra ihjäl sig i, det är ju så krångligt […] Frågorna är ju så 
interagerande. […] …men jag förstår problematiken med Aralsjön, den är mång-
facetterad… det går inte att säga liksom att ”vattnet har runnit ut”… (Nej) … 
Det är ju de här med att de ofta bara får fragment…  

Pia kommenterar att hon i undervisningen vill utgå ifrån själva problemet:

Jag brukar tänka mig som ”introt” till problemet och sen måste man visa vad är 
problemet då… och så att det finns orsaker till det. Eller om man har en lös-
ning… och lösningen den skall ju dom diskutera. 

I eftersamtalet talar Pia om hur hon har försökt underlätta för eleverna att förstå 
komplexiteten genom att ge den struktur. Användandet av tre bilder som stomme i 
undervisningen motiveras främst med att hon ville göra det komplexa ”smältbart” 
och att hon ville underlätta för eleverna att förstå skillnader och likheter:

Pia: Orsaken till varför jag valde tre bilder är ju för att jag tänkte såhär, de 
vet nog inte så mycket om det här… Det var för att försöka få ner det 
i något lämpligt smältbart… Inte för att … Jag hade ju som sagt kun-
nat ha 15 bilder.

Gunnar: Vad hade problemet kunnat vara om du hade haft 15 bilder? 

Pia: Alltså med 15 bilder hade det varit svårt att göra skillnader, vad är det 
som skiljer mellan dom här tre? Eller mellan dom här 15. Det är svårt 
liksom att gruppera själv. Nu tycker jag ändå att det här gav en ganska 
tydlig indelning av problemet. För annars hade det blivit alldeles för 
mycket.

Hon försöker tydligare förklara för mig vad hon menar och säger samtidigt som 
hon ritar på ett papper: 

Pia: Så här blir det: Om det här är det komplexa och så liksom formar du 
det i en bild och det blir enklare för eleverna att förstå det. Och dom 
här två grejerna blir ju en förstärkning för dem själva. Då blir det 
grunden till det här… Att det inte bara betyder en sak utan att det kan 
betyda två saker, så tänkte jag. 

När Pia får frågan om hon själv ser något mönster i sitt sätt att kommentera, förkla-
rar hon att hon nog mest har kommenterat de sekvenser av filmen som visar sådant 
som hon tänkte kunde vara svårt att förstå: 
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… när någonting är tvetydigt eller dubbelt har jag tänkt till att här måste de förstå 
att det är komplext.  

Pias intentioner och projekt 
Såväl i undervisningen som i intervjusamtalen framgår det att Pia har ett enda hu-
vudprojekt: Att eleverna skall förstå och kunna diskutera de komplexa sambanden i 
vattenförsörjningsfrågan. 

Tydliggörandet av de komplexa sambanden i vattenförsörjningsfrågan.
I stort sett i alla Pias handlingar framgår hennes intention, att eleverna skall förstå 
och kunna hantera sambanden i själva komplexiteten. 

Det som var i bakgrunden var ju att de skulle kunna koppla ihop de här saker-
na…

Men det är inte för att de skall komma fram till något vettigt, utan det är för att 
de skall se att för att lösa problem krävs många infallsvinklar och dom är inte enk-
la. Och det var ju det att det finns liksom olika orsaker till att det torkar.  

Nä det beror inte på flera olika saker utan en kombination av olika grejer som 
medför att vattnet försvinner 

Några andra projekt som vore möjliga att associera till undervisningstematiken, 
exempelvis sådant som är eftersträvansvärt i god undervisning eller vilka begräns-
ningar eleverna har, visar sig aldrig i Pias handlingar eller utsagor. Hon utgår ifrån 
att alla elever har möjlighet att förstå komplexiteten. I stort sett all Pias undervis-
ning fokuserar själva problematiken och syftar till att belysa den ur olika perspektiv. 
Avsikten är att problematiken skall bli hanterbar och begriplig för eleverna.
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Resultat av analysen på en kollektiv nivå 

Genom att jämföra lärarstudenternas undervisning, de lärandeobjekt som blivit 
möjliga att urskilja samt det sätt som de pratar om elever och undervisning skall 
delstudiens forskningsfrågor bli besvarade. För att besvara dessa frågor blir särskilt 
tre analysfrågor relevanta att ställa till empirin (A) Hur varierar komplexiteten i 
lärandeobjektet vattenförsörjning såsom den visar sig i de olika undervisningsserier-
na? (B) Finns det något mönster i vad som får lärandeobjektet att bli mer komplext 
och mångfacetterat? (C) Hur argumenterar lärarstudenterna om fråga (A) och (B)? 

Komplexiteten i de iscensatta lärandeobjekten 

Den första forskningsfrågan löd (1) Hur ser lärarstudentens komplexa förståelse för 
vattenförsörjning ut när den visar sig i en undervisningssituation?  

De lärarstudenter som har deltagit i denna studie har samtliga kommunicerat 
olika lärandeobjekt i sin undervisning. Vid arbetslunchen där de blev informerade 
om studiens uppläggning fick alla precis samma information omkring studiens syfte 
och vad deras uppgift bestod i. De har dock valt att göra på olika sätt och det är 
olika lärandeobjekt som har blivit möjliga att urskilja i den undervisning de har 
iscensatt.

De iscensatta lärandeobjekten 
De lärandeobjekt som har iscensatts i klassrummen kan utifrån de sätt som de är 
strukturerade beskrivas på två olika sätt. Antingen som linjärt konstruerat lärande-
objekt eller som integrerat lärandeobjekt. Se figur 14. 
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Linjärt konstruerat lärande objekt Integrerat lärandeobjekt 

Figur 14 De färgade blockpilarna symboliserar att lärandeobjektets konstruktion kan förstås som olika 
delar som följer på varandra. Prismat symboliserar att sambanden mellan olika delar av lärandeobjek-
tet är viktiga. Beroende av vilka samband som samtidigt fokuseras framträder ett nyansrikt lärandeob-
jekt.

Linjärt lärandeobjekt
Det lärandeobjekt som har visat sig i Niklas, Eriks, Björns och Fridas undervisning 
har tydliga gemensamma drag. Tyngdpunkten i undervisningen har varit att erbju-
da eleverna naturvetenskaplig förståelse som är relevant för vattenförsörjningsfrå-
gan. I det lärandeobjekt som de kommunicerade var vattnets kretslopp överordnad 
andra delar av problematiken. Det fanns ett linjärt samband, som en ”röd tråd”, i 
den ordning som delarna behandlades och relaterades till varandra. För Erik och 
Björn var ingången till problematiken den generella kretsloppstanken. Ur denna 
leddes tankarna in på vattnets kretslopp till vilket aspekter som matförsörjning, häl-
sa, sanitet och vattenrening anknöts (figur 15).

Figur 15. Delar av presenteras i tur och ordning efter varandra.

Det fanns även skillnader i de sätt som Erik och Björn kommunicerade kunskaps-
innehållet. Erik var tydligare i att poängtera tidsdimensionen, han påpekade exem-
pelvis; ”att det skall fungera i 5000 år”. Björn poängterar mer frekvent den gene-
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rella kretsloppstanken (materiens kretslopp). Han gör det med frågor som: ”Vad 
gör ni med dom döda?” Trots dessa olikheter framträder det linjärt konstruerade 
lärandeobjekt som skisserats ovan och som åskådliggörs i fig. 15. Att kretsloppstan-
ken är central och en viktig utgångspunkt i bägge deras uppfattningar understryks 
när de själva talar om undervisningen i intervjusamtalen. 

Även det lärandeobjekt som iscensätts i Niklas och Fridas undervisning kan be-
skrivas som linjärt. De börjar bägge sina lektioner med att belysa varför vatten är 
viktigt och övergår sedan till att beskriva vatten som fysikaliskt ämne. Med dessa 
kunskaper byggs sedan förståelse för vattnets kretslopp. Med utgångspunkt ur vatt-
nets kretslopp förklaras skillnader i klimat och att det inte regnar lika mycket på alla 
ställen. Konsekvenserna av dessa globala skillnader relateras till människors levnads-
villkor, livsmedelsframställning, hälsa och sanitet. Niklas behandlar i samband med 
vattnets kretslopp även hur miljögifter kan spridas från industrialiserade områden 
till andra delar av jordklotet. Både Frida och Niklas berör vattenrening. Niklas gör 
det i relation till ortens egen vattenförsörjning medan Frida synliggör och jämför 
skillnader i vattenrening mellan den ort där de befinner sig samt ett annat ställe i 
världen (en by i Namibia). Det lärandeobjektet som växer fram i Niklas och Fridas 
undervisning har gemensamt, att det ur förståelse för vattnets kretslopp skapas för-
ståelse för globala skillnader som påverkar människors levnadsvillkor. Se figur 16 
nedan.

Figur 16. Delar av presenteras i tur och ordning efter varandra. 

Niklas och Fridas lärandeobjekt har tydliga likheter med Eriks och Björns. Skillna-
den är dock att i deras lärandeobjekt tillkommer en fokus på globala skillnader. En 
annan skillnad är att i Niklas och Fridas lärandeobjekt fanns inte tidsdimensionen 
med, det vill säga att vattnet skall räcka under en längre tid. Denna aspekt fanns 
med i Eriks och Björns lärandeobjekt. I grunden är dock även detta lärandeobjekt 
linjärt.
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Integrerat lärandeobjekt 
Det lärandeobjekt som visar sig i Pias undervisning skiljer sig påtagligt från de övri-
gas. Istället för ”en röd tråd”, är det snarare en komplex väv som växer fram. Pia 
växlar ”nivåer” i undervisningen. Ena stunden fokuseras, förklaras och förtydligas 
enskilda perspektiv. I nästa stund förklaras sambanden mellan olika perspektiv. 
Samband som förbinder och håller samman helheten är lika framträdande som vad 
enskilda delar är. Se figur 17. 

Figur 17. Istället för enskilda delar är det snarare en komplex väv av samband som framträder. Figu-
ren skall inte förstås som att livsbetingelser var mest centrala. Istället var det sambanden mellan olika 
delar som stod i fokus.

Pia påpekar vid flera tillfällen att själva komplexiteten är något som eleverna behö-
ver förstå. Hon använder ordet ”interagerande” för att förtydliga hur olika frågor 
hänger samman. ”Frågorna är ju så interagerade” (ur stimulated recall samtalet) 
eller; ”Målet är att de skall kunna se på vattenförsörjning ur flera aspekter, det är 
målet” (ur eftersamtalet).  
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Komplexiteten som kom till uttryck 
I samtliga de lärandeobjekt som har iscensatts har det i varierande grad varit möjligt 
att känna igen den vertikala respektive horisontella komplexitet som beskrevs i 
delstudie II, intervjustudien. I det lärandeobjektet som Pia iscensatte har det gått att 
återfinna båda sorterna. Den horisontella komplexiteten har framträtt genom att de 
samband som förenar, avgränsar och ger struktur åt problematiken har synliggjorts. 
Även en vertikal komplex förståelse för enskilda aspekter har varit möjliga att ur-
skilja ur hennes undervisning. Exempelvis gick det att urskilja ett komplext lärande 
objekt om ekonomi, bland annat att det fanns olika ekonomiska system, planhus-
hållning och marknadsekonomi som byggde på olika optimeringsmål.  

De lärandeobjekt som iscensattes i Niklas, Eriks, Björns och Fridas undervisning 
rymde också i viss mån bägge komplexitetsformerna. Ett bland flera exempel ur 
Fridas undervisning då horisontell komplexitet blev möjlig att urskilja var då sam-
band mellan ojämn nederbörd och människors livssituation gjordes tydliga. Ett 
exempel ur Niklas undervisning var då sambanden mellan vattnets kretslopp och 
miljögifters spridning gjordes tydliga. Även i Eriks och i Björns undervisning går 
det att finna exempel på komplexa resonemang, dessa har dock varit förhållandevis 
få. Både Erik och Björn har försökt att få eleverna att diskutera fördelningsfrågor 
och demokratiska styrelseskick men med utebliven framgång. Mycket tyder på att 
eleverna kontextualiserade uppgiften så starkt till både rymdskeppet och det faktum 
att det enligt schemat var NO-lektioner, att de hade svårt att överhuvudtaget se att 
samhällsvetenskapliga aspekter kunde vara relevanta. Det är troligt att rymdskeppet 
som sådant är för litet för att eleverna skall kunna tänka sig att det uppstår något 
fördelningsproblem. Den komplexitet som framförallt Erik och Björn men även i 
viss mån Niklas och Frida erbjöd eleverna att urskilja, var huvudsakligen vertikal 
komplexitet för naturvetenskapliga aspekter av problematiken. Exempelvis kom-
plex förståelse för vattnets kretslopp eller för vattnets fysikaliska egenskaper. 

Undervisning som gett upphov till komplexitet 
Oavsett vilken sorts komplexitet som avses finns det ett gemensamt mönster i de 
situationer då komplexiteten framträtt. Kännetecknande för dessa var att lärarstu-
denten varierat de innehållsliga fokusen.

Det har varit möjligt att urskilja olika sorters variationer i undervisningen. 
Ibland har de bestått av variation inom ett visst meningssammanhang, till exempel 
då Niklas på olika sätt beskriver kondensation. Med det intentionella perspektivets 
språkbruk skulle det kunna beskrivas som en elaborering inom ett kontext(Halldén, 
1989, 1999). Med variationsteoretisk terminologi skulle det kunna beskrivas i ter-
mer av vad som  är variant och invariant (Marton & Tsui, 2004). Själva kondensa-
tionen var invariant men bakgrunden (spegeln, duschen) var variant. 
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Ibland varieras själva perspektiven eller meningssammanhangen. Det sker i Fri-
das undervisning då hon tydliggör sambanden mellan nederbördsförhållanden och 
människors livssituation. När hon lyfter bort det papper som har täckt den högra 
halvan av det OH papper på vilket hon har ritat vattnets kretslopp för den plats där 
eleverna bor, framträder en bild av en afrikansk by. Återigen och på samma OH 
papper ritas vattnets kretslopp upp men denna gång mot bakgrund av en by i Na-
mibia. Det blir uppenbart och självklart för eleverna att vattnets kretslopp i grun-
den fungerar på precis samma sätt men att konsekvenser såsom globala vindsystem 
gör att nederbörden fördelas ojämnt på olika ställen av jordklotet och att det får 
konsekvenser för människors, växters och djurs livsförhållanden. Likheter och skill-
nader mellan olika sammanhang förtydligas då. Den horisontella komplexiteten blir 
därmed tydlig tack vare att perspektiven varieras. Med terminologi ur intentionell 
analys skulle det kunna beskrivas som elaborering mellan olika kontexter (Halldén, 
1989 1999). 

Det går också att beskriva att komplexiteten har blivit möjlig att urskilja på 
grund av att de innehållsliga fokusen har förskjutits. Från att ha handlat om en sak, 
har det börjat handla om något annat. Ett exempel hämtat ur Niklas undervisning 
är då han övergår från att prata om rent och smutsigt vatten, till att prata om kon-
sekvenserna för människorna i det nyligen jordbävningsdrabbade Kazakstan. För-
skjutningen har då skett från att prata om vatten som ett ämne med specifika egen-
skaper såsom smutsigt eller rent till att prata om generella konsekvenser för männi-
skor med vattenbrist. Det kan även beskrivas som en övergång från att prata om 
vatten i en kontext där deskriptiva förklaringar var relevanta till en kontext där 
medkänsla, omsorg, moral blev relevanta.  

Pia gör påfallande många och tydliga perspektivväxlingar. Mot bakgrund av de 
tre bilder som utgör stommen i hennes undervisning kontrasteras olika aspekter. 
Olika ekonomiska teorier kontrasteras mot bilden som visar det uttorkade mark-
området. Konsekvenser av överutnyttjande av vattenresurser relateras till männi-
skors levnadsförhållanden och påverkansmöjligheter. Därigenom skapas förståelse 
för bakomliggande orsaker till varför det ser ut som det gör på bilden och vilka 
sociala konsekvenser det får för de människor som lever där.

Mot bilden som föreställer porlande flaskvatten kontrasteras och varieras trans-
portproblematik, energifrågor och hälsofrågor. Mot bilden som åskådliggör den 
gynnsamma vattensituationen på elevernas skolort kontrasteras nutida och samtida 
vattenbehov samt lokala och globala skillnader i vattentillgänglighet. De tre bilder-
na utgör den bakgrund mot vilken de olika perspektiven anläggs och varieras. När 
bilderna relateras till varandra blir det tydligt att de tre bilderna har med varandra 
och med samma problematik att göra. Samtidigt som Pia varierar de stora perspek-
tiven sker även en variation av aspekter inom samma perspektiv. Pia växlar ständigt 
mellan att göra elaboreringar inom ett kontext med att göra elaboreringar mellan 
olika kontext. Detta kan exemplifieras med att då Pia förklarar hur ekonomiska 
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drivkrafter hänger samman med förödelse av vattentillgångar förklaras samtidigt 
skillnader och likheter mellan planhushållning och marknadsekonomi. Vid sådana 
tillfällen sker det en pendling mellan att elaborera inom kontexten och mellan att 
elaborera mellan olika kontexter. 

Skillnader mellan förståelse och iscensatt lärandeobjekt 

Den andra och den tredje forskningsfrågan i delstudien löd: (2) Uttrycks samma 
förståelse när de i samtal med mig talar om det lärandeobjekt de har behandlat i 
undervisningen? Samt: (3) Om den förståelse de uttrycker för mig avviker från den 
de uttrycker i klassrummen, vad kan i så fall vara orsaken till diskrepansen?

Dessa frågor går delvis att besvara genom att analysera hur de i samtalen med 
mig talar om dels helheten i vattenförsörjningsfrågan och dels sin förståelse för un-
dervisning, elever och kunskapsbildning. 

Helhetsuppfattningar
När lärarstudenterna redogör för vattenförsörjningsproblematiken påpekar samtliga 
av dem vikten av ”helhetstänkande” och att skapa ”helhetsförståelse.” Mycket ty-
der dock på att de menar olika saker när de talar om helheter. 

Segregativ helhetsförståelse 
Niklas, Erik, Björn och Frida talar i termer av att helheten kan delas upp i olika 
delar. De utgår ifrån att helheten kommer att förstås om varje enskild del som hel-
heten består av begripliggörs. Det vill säga, helheten blir summan av delarna. Den-
na helhetsförståelse visar sig i deras undervisning då de behandlar lärandeobjektet 
mer eller mindre som olika delar eller segment, exempelvis vattnets kretslopp be-
handlas för sig och fördelningsfrågor för sig. När de i intervjusamtalen talar om 
lärandeobjektet talar de om de olika delar som eleverna bör förstå. Deras helhets-
förståelse skulle därför kunna beskrivas som segregativ. Det förefaller som att en 
segregativ helhetsförståelse ger upphov till ett linjärt konstruerat lärandeobjekt. 

Integrativ helhetsförståelse
Pias helhet är själva det reella problemet och att det finns motstridiga krafter i detta. 
Helheten definieras därför inte av delarna i sig utan av sambanden mellan dessa. 
Huvudsakligt fokus ligger på hur de påverkar varandra, det vill säga, interagerar 
med varandra. Pias helhetssyn kan därför beskrivas som integrativ. I hennes under-
visning har en integrativ helhetssyn omsatts till ett integrerat lärandeobjekt. 
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Lärarstudentens egen förståelse 
När lärarstudenterna i intervjusamtalen talar om undervisning och kunskapsbild-
ning, framgår det tydligt att samtliga menar att det finns en självklar koppling mel-
lan hur lärandeobjektet har framträtt och deras egen förståelse. Niklas ifrågasätter 
hur det annars skulle kunna vara:

Ja alltså, grundar sig inte allt på hur jag förstår? Alltså jag har inte tagit något från 
böckerna utan har försökt göra något helt själv, medvetet för att utmana mig då. 
Jag har som helt försökt utgå från mig själv istället från en bok.  

Även Erik säger att hans egna kunskaper har påverkat vilken riktning undervis-
ningen har tagit. Det har varit lättast att undervisa om det som han kan bäst: ”Det 
känns ju som att man styr in dem på problem som ligger en själv närmast och har 
lättast att förklara”.

Björn diskuterar i eftersamtalet att han har begränsats av att inte själv ha tillräck-
liga kunskaper i samhällsvetenskap.

Men jag såg inte att vi fick någon röd tråd för att det var dels inte vårt område så 
vi tyckte nog inte att vi hade tillräckligt på fötterna men nog hade vi väl klarat av 
det för åttan…  

Pia menar att hennes egen förståelse är helt avgörande för den undervisning hon 
ger. I eftersamtalet säger hon:

Pia: Alltså ju mer man kan, desto bredare kan man ju gå på frågorna. 

Gunnar: Vad menar du med bredare? 

Pia: Ja, men ju fler aspekter man kan lägga på det, alltså ju mer man kan 
om ett ämne ju lättare har du att växla perspektiv. Det tror jag abso-
lut, jag menar, ett annat ämne skulle jag inte greppa på samma sätt. 

Frida menar att hennes egna kunskaper om vatten har stor betydelse. Hon menar 
att det har gett henne möjligheter att prata om det på många olika sätt.

Gunnar: Vilken betydelse har det att du kan mycket om vatten? 

Frida: Det tror jag har stor betydelse. Jag har ju lättare att prata om det, jag 
kan ju prata om det på många olika sätt… För om jag inte har så stor 
förkunskap själv så är det ju inte lätt att prata om det på olika sätt. 
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Som framgått av ovanstående menar lärarstudenterna själva att det råder ett sam-
band mellan deras egen förståelse av vattenförsörjningsfrågan och det lärandeobjekt 
som uttryckts i klassrummet. Min tolkning blir densamma. En segregativ helhets-
uppfattning har lett till ett linjärt lärandeobjekt, en integrativ helhetsuppfattning har 
lett till ett integrerat lärandeobjekt.  

Erik och Björn säger själva att det hade blivit annorlunda om de hade haft mer 
kunskaper i samhällsvetenskap. Att de är säkrare inom naturvetenskap framgår även 
av deras sätt att prata om kunskapsinnehållet i samtalen. När de pratar och reflekte-
rar hur det har behandlats görs det uteslutande i relation till naturvetenskapliga 
samband. De reflekterar över varför eleverna har haft svårt att förstå olika naturve-
tenskapliga aspekter. Erik funderar till exempel på hur han skulle ha kunnat förkla-
ra en fråga som handlade om energi på ett bättre sätt. Även i kommunikationen 
med eleverna har det framgått att när de fört eleverna vidare i sin förståelse, har det 
varit när det har handlat om naturvetenskaplig kunskap. I ett fall (kloning av orga-
nismer), då aspekten inte ens kunde anses ha med vattenförsörjningsfrågan att göra 
skedde Eriks längsta interaktion med eleverna, kanske för att detta var kunskap som 
han behärskade och därmed kunde erbjuda eleverna att förstå. Erik och Björn för-
söker vid flera tillfällen öppna upp för andra perspektiv genom att ställa frågor så-
som: Vem skall bestämma? Har ni tänkt på styrelseskick? Eller uppmanar eleverna 
att fundera över fördelningsfrågor. De har dock mycket svårt att få eleverna att ta 
notis om vad de säger. Orsaker som redan tidigare nämnts kan vara att eleverna 
kontextualiserade uppgiften som en uppgift i NO och därför inte fann det me-
ningsfullt att ange samhällsvetenskapliga förklaringar. En annan orsak kan vara att 
det inte är självklart att fördelningsfrågor och styrelseskick skulle vara några pro-
blem på rymdskeppet. Varken Erik eller Björn gav dock någon tydlig förklaring till 
vad sådana aspekter hade med problematiken att göra. Det blev inte tydligt för ele-
verna varför de skulle diskutera dessa aspekter.  

Niklas och Frida gör både i undervisningen och i stimulated recall samtalen så-
dana distinktioner att det framgår att olika delar av problematiken har ett eget kun-
skapsinnehåll och att delarna dessutom har med varandra att göra. När de i samta-
len med mig pratar om kunskapsinnehållet som har behandlats under lektionen 
pratar de om de avgränsningar de har gjort inom dessa områden. Oftast och tydli-
gast fokuserar de vattnets kretslopp och globala skillnader. De pratar exempelvis om 
vad de valde att inte ta upp, vad de glömde att ta upp, eller vad de skulle ha kunnat 
ta upp istället. I deras undervisning och i samtalen med eleverna visar de med olika 
exempel hur olika perspektiv har med varandra att göra. 

Pia som har en integrativ syn på lärandeobjektet är den som framstår som mest 
initierad beträffande vattenförsörjningsfrågor. I sina samtal med eleverna ger hon 
dem ständigt exempel på samband och olika perspektiv. Hon ger innehåll åt per-
spektiven genom att förklara vad de istället hade kunnat vara. Sådana resonemang 
förefaller underlätta för eleverna och de komplexa sambanden blir därmed tydliga. 
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Synen på kunskapsinnehåll, kunskapsbildning och lärarprofession 
Inför stimulated recall samtalen får samtliga lärarstudenter samma instruktion: Sam-
talet skall handla om själva kunskapsinnehållet. Med fjärrkontrollen skall de stoppa 
videobandet för att kommentera och argumentera omkring detta. Trots likadana 
instruktioner valde de att kommentera olika saker och på olika sätt. Vissa kommen-
terar kunskapsinnehållet i högre grad än andra. Det går att se att i de fall undervis-
ningen har varit rik på innehåll eller information ger lärarstudenten fler kommenta-
rer som knyter an till innehållet. När det i de sekvenser av videofilmen som ligger 
till grund för stimulated recall samtaIet blir svårt att urskilja något kunskapsinnehåll 
kommenteras istället sådant som inte direkt har med kunskapsobjektet att göra.  

De kommentarer som ges kan i enlighet med intentionell analys tolkas som ut-
tryck för intentioner ingående i större sammanhang till exempel ambitionen att bli 
en god lärare eller idéer om elever och kunskapsbildning

Kommentarer om kunskapsinnehåll och kunskapsbildning 
De flesta av Niklas, Fridas och Pias kommentarer berör själva kunskapsinnehållet, 
antingen som sådant eller i relation till elevernas kunskapsbildning. Pia är den som 
mest frekvent kommenterar själva kunskapsinnehållet. Hon gör det till exempel 
genom att beskriva hur det avgränsades och ger motiv för varför hon valde de ex-
empel hon valde. Många av Niklas och Fridas kommenterar handlar om kunskaps-
innehållet i relation till elevernas lärande, exempelvis vad eleverna kan tänkas klara 
av att förstå.

Att Pia är den som främst förmår fokusera kunskapsinnehållet har sannolikt flera 
förklaringar. Av allt att döma är hon den som är mest insatt i vattenförsörjnings-
problematiken. I samtalen med henne framkommer det att hon på fritiden är poli-
tiskt engagerad och intresserad av miljöproblematik. Detta är sannolikt en orsak till 
att hon är väl insatt i ämnet. En annan förklaring är att Pias undervisning var för-
hållandevis rik på information, det fanns därför mycket kunskapsinnehåll för henne 
att kommentera när lektionen återupplevdes i stimulated recall situationen.

Niklas och Frida gav även de många kommentarer om kunskapsinnehållet och 
då oftast med fokus på hur de tänker sig att eleverna kan förstå innehållet. Vattnets 
kretslopp och vattnets fysikaliska egenskaper stod allt som oftast i fokus för deras 
innehållsrelaterande kommentarer. 

Eriks och Björns kommentarer handlar i större utsträckning om allmänpedago-
giska frågor och sådant som de menar är eftersträvansvärt i god undervisning. Erik 
ger visserligen många kommentarer som relaterar till kunskapsinnehållet men dessa 
är som regel relativt korta och fragmentariska, exempelvis konstateranden som: 
”dom här pratar om energi”. Björn är den enda vars kommentarer kan beskrivas 
inom ytterligare ett beskrivningsområde nämligen ”eleverna som sådana”. Att få av 
deras kommentarer berör kunskapsinnehållet kan enklast förklaras av att det på 
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grund av metodval och det sätt som lektionerna genomfördes inte blev särskilt 
mycket kunskapsinnehåll som kom att bli behandlat.

Lärarstudenternas intentioner och syn på relationen mellan kunskapsinnehåll och elev 
En person som deltar i en universitetsutbildning för att bli lärare deltar samtidigt i 
ett personligt projekt riktat mot framtiden. De tolkningar individen gör och den 
förståelse individen ger uttryck för kan i vissa avseenden förstås i relation till detta 
projekt. Lärarstudenterna i denna studie har sannolikt påverkats av sina tankar om 
sin framtida yrkesroll. Både specifika föreställningar om vad en duktig NO eller SO 
-lärare skall kunna, samt generella föreställningar om vad som är god pedagogik 
kan tänkas ha påverkat hur de tolkat sitt uppdrag, vilket i sin tur påverkat det 
lärandeobjekt som blivit möjligt att urskilja.

Även om vi aldrig specifikt samtalar om deras kommande yrkesroll eller vad god 
pedagogik innebär ger de kommentarer som kan hänföras till sådana meningssam-
manhang. När de pratar om metodfrågor uttrycker de sig ofta normativt om vad 
som är bra, viktigt eller eftersträvansvärt.

Det finns en skillnad i hur lärarstudenterna talar om relationen mellan kunskaps-
innehåll och elevens lärande. Frida är den som proportionellt sett ger flest utsagor 
inom detta område. Det övergripande mönstret i Fridas kommentarer är att hon 
pratar om hur kunskapsinnehållet skall anpassas så att eleverna skall kunna förstå 
det. Det finns en riktning i detta synsätt, kunskaperna skall föras till eleven. Björn 
uttrycker sig på ett likartat sätt, dock inte lika enhetligt och inte lika ofta. Han har 
klart för sig vilka ”kunskapsbitar” (ungefär faktakunskaper) eleverna behöver förstå 
och inleder ofta utsagorna med att tala om vad eleverna behöver veta. ”Jag ger dem 
information för att bygga upp det.” Kunskapsriktningen är då från lärandeobjektet 
till eleven. Både Frida och Björn uttrycker sig under samtalen på ett sådant sätt att 
utsagorna går att tolka som ett uttryck för en intention i ett större projekt: Att föra 
kunskapen till eleven. Att vara en duktig lärare innebär därmed att tillrättalägga 
kunskapsinnehållet så att det skall bli begripligt för eleverna.  

Niklas uttrycker den motsatta kunskapsriktning, eleven skall föras in i diskursen. 
Metaforiskt uttryckt förefaller det som att Niklas vill ta eleven i handen och föra 
denne till kunskapsinnehållet. På ett likartat sätt (dock inte lika konsekvent) ut-
trycker sig Erik: ”det gäller att få dem att tänka på rätt saker”. Av Niklas uttrycks 
detta synsätt så pass ofta och på ett sådant sätt att det kan tolkas som en intention i 
projektet att bli en duktig lärare.  

Såväl intentionen att tillrättalägga kunskapsinnehållet som intentionen att föra 
eleverna in i diskursen har påverkat det lärandeobjekt som har varit urskiljbart. 
Sannolikt har dessa intentioner ibland hjälpt eleverna att förstå något på ett annat 
sätt än tidigare och lärande har således kunnat ske. Gemensamt för dessa fyra är 
dock, att de alla sätter ett tak för vad som är möjligt att uppnå. De talar samtliga i 
termer om vad som eleverna har möjlighet att förstå. Exempelvis i vilken mån de 
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är för unga eller i vilken mån deras förkunskaper brister eller vad i kunskapsinne-
hållet som är för svårt.

Pia uttrycker sig annorlunda än de övriga lärarstudenterna. Hon talar aldrig i 
termer av att kunskapsinnehållet skulle vara för svårt för eleverna. Utgångspunkten 
är att problemet som sådant är möjligt att förstå för vem som helst. Problemet är 
dessutom så ”angeläget” att varken elever eller kunskapsinnehåll behöver modifie-
ras. Hon låter därför inget annat än själva det lärandeobjekt hon presenterar utgöra 
ramarna för vad som är möjligt att förstå. Hon menar att de samtliga har kapacitet 
att lära sig. Då Pia funderar på vad hon skall presentera och vilka avgränsningar hon 
skall göra är syftet att eleverna skall förstå komplexiteten. Avgränsningarna diskute-
ras därför i första hand i relation till fenomenet och inte till vad eleverna har möj-
lighet att förstå eller om de är inne i diskursen eller inte.

Övriga intentioner och projekt som kan ha påverkat lärandeobjektet 
Det har varit möjligt att urskilja olika parallella projekt som i varierande grad kan 
ha påverkat det lärandeobjekt som har kommit till uttryck. 

Niklas har en intention att utveckla sig själv i sin lärarprofession. Genom att ta 
lärdom av den respons han får av eleverna vill han bli en bättre lärare. Denna in-
tention kan knappast ha påverkat elevernas kunskapsbildning i negativ bemärkelse 
och förhoppningsvis kommer den hans framtida elever till godo.

Erik har parallellt med sin ambition att hjälpa eleverna att konstruera kunskap en 
intention att de skall lära sig att tänka självständigt. Dessa bägge projekt verkar 
ibland stå i konflikt med varandra och hämmar då Erik att tala om sådant han anser 
är viktigt. Elevernas möjligheter till lärande minskar i dessa situationer på grund av 
utebliven kommunikation. 

Björn har en intention att hysa omsorg för eleverna. Detta avleder möjligen 
hans fokus från lärandeobjektet men är å andra sidan en intention som i det långa 
loppet kan komma eleverna till godo. Ett annat projekt som däremot sannolikt har 
hämmat elevernas möjlighet att förstå komplexiteten i vattenförsörjningsfrågan är 
intentionen att vara en NO-lärare som gör det en NO-lärare skall göra. Utan den-
na intention hade Björn sannolikt kunnat erbjuda eleverna fler perspektiv på pro-
blematiken.

Både Frida och Niklas har intentionen att på olika sätt skapa variation i under-
visningen. Av allt att döma har denna intention gjort att lärandeobjektet har blivit 
tydligare och lättare att urskilja för eleverna. Själva varierandet i förklaringar har i 
sig inneburit att olika aspekter har fokuserats ur olika perspektiv vilket gjort att 
vattenförsörjningsfrågan har framstått både tydligare och mer mångfacetterad. 
Iscensättandet av denna variation i undervisningen var medveten och reflekterad av 
Frida och Niklas. De var deras intention att visa på likheter och skillnader och att 
iscensätta variation av sådant de ansåg var viktigt. Även Pias undervisning har ka-
raktäriserats av kontrasteringar, perspektivskiften och variation. Från Pias sida var 



MÅNGSYNTHET OCH MÅNGFALD 

162 

det en medveten strategi så till vida att hon menade att det skulle bli lättare att för-
stå komplexiteten om den åskådliggjordes mot bakgrunden av tre bilder. I övrigt 
har dock inte Pia haft någon (reflekterad eller oreflekterad) intention att åstad-
komma variation. Det bara blev så eftersom det viktiga var att visa att frågan var så 
komplex. Det skulle gå att spekulera i om Pias elever hade kunnat urskilja ett ännu 
mer komplext lärandeobjekt om Pia hade haft samma reflektiva förhållningssätt till 
undervisningen.

Kort diskussion 

I nästa kapitel kommer studien i dess helhet att diskuteras. Innan detta kapitel av-
slutas skall dock några för videodokumentationsstudien relevanta frågeställningar 
diskuteras. Dessa frågor rör några faktorer som kan ha inverkat på det lärandeobjekt 
som kom till uttryck.  

Undervisningsmetodens inverkan
Som redan påpekats ovan finns det en variation i lärarstudenternas ingång till äm-
nesområdet. Erik och Björn ger med sitt rymdreseprojekt stor frihet för eleverna att 
själva bestämma innehållet i undervisningen. Eleverna har därmed fått stort utrym-
me att kontextualisera de uppgifter de fått utifrån sina egna intressen och sina före-
ställningar om vad som hör hemma på en NO-lektion. Det förefaller som att det 
blev svårt för Erik och Björn att få eleverna att lyssna när de ville föra in nya eller 
andra dimensioner av vattenförsörjningsproblematiken. Sannolikt har i detta fall 
valet av undervisningsmetod inverkat negativt på elevernas möjlighet att urskilja 
det av lärarstudenterna avsedda lärandeobjektet. 

Niklas och Frida och Pia har genom sina lärarstyrda undervisningsmetoder haft 
betydligt större möjligheter att påverka vad eleverna har kunnat urskilja. Med sina 
strukturerade lektioner har de haft bättre kontroll över lärandeobjektet. 

Elevernas agerande 
Elevers uppträdande har betydelse för den undervisning som kan bedrivas i klass-
rummen. I samtliga de elevgrupper som ingått i studien har det hänt sådant i klass-
rummet som har påverkat möjligheterna för lärarstudenterna att kommunicera 
lärandeobjektet. Stökiga eller okoncentrerade elever har stört genomgångar och 
kamraters och lärares koncentration. I de lägre årskurserna har elevers koncentra-
tionsproblem ibland varit uppenbara. I årskurs åtta har skillnaden mellan pojkar och 
flickors mognad, förmåga och självständighet varit uppenbar. I gymnasieklassen satt 
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eleverna under introduktionslektionen knäpptysta med virkade mössor nerdragna 
över halva ansiktet vilket kan uppfattas som störande för lärarstudenten.

Trots detta faktum har det i samtliga klasser funnits gott om utrymme, mellan de 
störande inslagen, att kommunicera lärandeobjektet. Det är således inte möjligt att 
ur empirin finna belägg för att elevers uppträdande i något fall kan ha haft någon 
avgörande betydelse för den komplexitet som har kommit till uttryck. 

Lärarstudentens lärarinriktning 
Sannolikt har de inriktningar som lärarstudenten läst och den identifikation som 
därav följer som NO- eller SO-lärare, gymnasielärare eller lärare för lägre årskurser 
i viss mån haft betydelse för undervisningen. Såväl Erik som Björn påpekade att de 
anpassade undervisningen till att det var NO på schemat och antydde att de inte 
lika bra behärskade de samhällsvetenskapliga aspekterna av problematiken. Det är 
också rimligt att tänka sig att det för Pia blev naturligt att ha ett diskuterande och 
problematiserande förhållningssätt i undervisningen eftersom ämnet var samhällsve-
tenskap.

Det faktum att fyra av de fem lärarstudenterna hade läst en inriktning mot na-
turvetenskap och den femte bland annat hade läst geografi (ett ämne som genom 
naturgeografin kan anses ligga nära naturvetenskap) kan väcka tankar. Att det blev 
den sammansättningen av undersökningsgruppen kan förklaras som ett resultat av 
det kriterium av horisontell komplexitet som blev vägledande i urvalsförfarandet. 
Ett kriterium var att de på urvalsenkäten skulle ha fokuserat olika innehållsliga 
aspekter av hållbar utveckling, en följd blev att de som angav både samhällsveten-
skapliga och naturvetenskapliga aspekter hade lättare att bli urvalda. Jag finner dock 
att det är anmärkningsvärt att bland studenterna som inte hade läst någon naturve-
tenskaplig inriktning var de naturvetenskapligt relaterade fokusen mycket få.

Elevernas ålder 
Elevernas ålder har självklart haft betydelse för graden av komplexitet som har 
kommit till uttryck. Att undervisa gymnasieelever är inte samma sak som att un-
dervisa åttaåringar. Åttaåringarna har inte samma referensramar och är sannolikt 
inte lika kognitivt utvecklade som vad gymnasieelever är. Tidigare forskning, till 
exempel av Helldén (1992), Eskilsson (2001), Carlsson (2002) eller Vikström 
(2005) visar att komplex förståelse, om än för mer tydligt avgränsade fenomen av 
naturvetenskaplig karaktär är möjliga att utveckla i skolans lägre årskurser. Jag ser 
inget som talar för att åttaåringar skulle ha svårare att utveckla horisontell än verti-
kal komplexitet.

Pia som iscensatte såväl horisontell som vertikal komplexitet i sin undervisning 
menar att det hade fungerat lika bra för yngre elever. 
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Gunnar: Tror du att detta koncept skulle ha fungerat även på yngre barn? 

Pia: Ja men då får man ju formulera om frågorna. 

Det är möjligt att lärarstudenterna i denna studie hade tänkt annorlunda om vatten-
försörjningsfrågan och undervisat på andra sätt om de haft att göra med andra ål-
dersgrupper. Det skulle i så fall ytterligare poängtera betydelsen av de kontextuali-
seringar som en undervisande lärarstudent gör. Intresset i denna studie har dock 
inte varit att undersöka i vilken mån åldern har betydelse för den komplexitet som 
elever urskiljer utan istället att beskriva vad komplex förståelse kan vara och i möj-
lig mån peka på bakomliggande samband som leder till att komplex förståelse 
kommer till uttryck . De samband som visat sig i denna studie mellan lärarstuden-
ternas förståelse för vattenförsörjningsproblematiken, deras syn på kunskapsbildning 
och det lärandeobjekt som elever får möjlighet att urskilja tror jag gäller oavsett 
elevernas ålder. 
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Kapitel 6

Sammanfattning och diskussion 

I föregående kapitel har lärarstudenters förståelse för hållbar utveckling blivit be-
skriven i tre olika men med varandra förbundna studier. Förståelsen har kunnat 
beskrivas utifrån deras associationer i en enkätstudie, utifrån deras förhållningssätt 
till hållbar utveckling som kunde beskrivas ur en intervjustudie samt utifrån hur 
deras förståelse omsattes i en undervisningssituation. 

Enkätstudien
Utifrån enkätstudien har varierad komplexitetsgrad i lärarstudenternas reflektioner 
om hållbar utveckling kunnat beskrivas med avseende på hur många och vilka be-
skrivningsområden som fanns representerade i deras associationer. Resultatet sa 
dock inget om hur lärarstudenterna på ett djupare plan förstod hållbar utveckling. 
Fanns det kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till hållbar utveckling? Hur kan dessa 
skilda sätt i så fall beskrivas? Dessa frågor blev vägledande för de efterföljande del-
studierna.

Intervjustudien
I den andra delstudien, intervjustudien fördjupades analysen av lärarstudenternas 
förståelse. Denna gång genom att ställa frågor om vilka kvalitativt skilda förhåll-
ningssätt till hållbar utveckling går att finna bland lärarstudenter och om hur kom-
plexiteten i förståelsen kan beskrivas. Åtta studenter som gjorde olika associationer i 
sina svar till frågan ”vad är det som skall vara hållbart?” kom att utgöra undersök-
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ningsgruppen. En ur fenomenografin inspirerad analysmetod användes för att be-
skriva kvalitativa skillnader i lärarstudenternas förhållningssätt. 

Analysen kom fram till att bland de åtta lärarstudenter vars intervjusvar har ana-
lyserats återfanns två kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till hållbar utveckling: A, 
som ett handlingsrelaterad normativt förhållningssätt och B, som ett innehållsrelate-
rat normativt förhållningssätt. 

A. Handlingsrelaterat normativt förhållningssätt kännetecknades av att åtgärder som 
borde vidtas fokuserades. Meningen är att hållbar utveckling handlar om att 
göra rätt saker. Antingen fokuserades konkreta åtgärder såsom t.ex. sopsor-
tering eller så fokuserades abstrakta åtgärder såsom att utveckla ny kunska-
per eller ny teknik.  

B. Innehållsrelaterat normativt förhållningssätt kännetecknas av att innehållsliga 
aspekter står i fokus. Särskilt naturresurser gavs en central betydelse och ut-
gjorde ofta det innehåll som utsagorna relaterade till. En central utgångs-
punkt var att hållbar utveckling beror på om vi i framtiden har tillgång till 
resurser. Resurser behandlas särskilt ur två skilda perspektiv: Fokus riktas 
ibland mot resursfördelningsfrågor och ibland mot resursers tillblivelse. 
Oavsett fokus uttrycks en norm för vad som är rätt eller fel, sant eller falskt, 
rättvist eller orättvist.

Komplexiteten i förståelsen 
Genom att betrakta resultatet från den fenomenografiska analysen kunde komplexi-
teten i förståelsen beskrivas som vertikal eller horisontell. Vertikal komplex förstå-
else förklarades som djup, omfattande eller insiktsfull förståelse av en eller flera 
aspekter. Till exempel en nyanserad och insiktsfull förståelse av fördelningsproble-
matik eller miljöförstöring. Horisontell komplexitet utmärktes av många perspek-
tivskiften och en variation av hur olika aspekter sattes i samband och relaterades till 
varandra. Som exempel kan nämnas förmågan att kunna uttrycka samband mellan 
samhälle, ekonomi, miljöförstöring och resursbehov.  

Resultatet visade att förmågan till horisontell komplexitet öppnade upp för möj-
ligheten att uttrycka samband mellan de olika beskrivningsområdena som återfanns 
i enkätstudien. Den mångperspektivitet som var utmärkande för horisontell kom-
plexitet kan antas vara eftersträvansvärd i undervisning för hållbar utveckling efter-
som den tydliggör olika synsätt på frågor med relevans för hållbar utveckling. I 
detta forskningsprojekts tredje delstudie, videodokumentationsstudien, blev det 
därför meningsfullt att eftersöka hur en sådan förståelse kom till uttryck i undervis-
ning som lärarstudenterna genomförde under sin verksamhetsförlagda utbildning. 
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Videodokumentationsstudien
Till den tredje och den i detta forskningsprojekt mest omfattande studien, delstudie 
III, videodokumentationsstudien valdes fem lärarstudenter som ansågs kunna ut-
trycka den horisontella komplexitet i förståelse som beskrivits ovan. Dessa fick i 
uppgift att under sin kommande verksamhetsförlagda utbildning undervisa om 
världens vattenförsörjning. Syftet med studien var att på ett ännu djupare plan be-
skriva lärarstudenternas förståelse, hur den visade sig i en undervisningssituation 
samt vad som påverkade den komplexitet som blev möjlig för de undervisade ele-
verna att urskilja. Strävan var att studera forskningsobjektet ur olika infallsvinklar 
därför har empiri samlats på olika sätt. Videoinspelningar, ljudinspelningar, obser-
vationer, stimulated recall samtal, samt korta elevintervjuer har därför gett kom-
pletterande information.

Analysarbetet startade med att varje enskild lärarstudents undervisning granska-
des och beskrevs i syfte att redovisa komplexiteten i det lärandeobjekt som hade 
iscensatts i klassrummet (det vill säga, det innehåll som blev möjligt för eleverna att 
urskilja). I nästa steg eftersöktes möjliga förklaringar till varför just detta lärandeob-
jekt hade kommit till uttryck. I denna analysfas har intentionell analys kommit till 
användning. Det intentionella perspektivet gav en möjlighet att studera och förkla-
ra förståelse och meningsskapandet på en individuell nivå. I analysen kunde därmed 
studenternas handlingar och talhandlingar i såväl undervisning som i stimulated 
recall samtal och intervjusamtal tolkas som uttryck för intentioner ingående i större 
projekt. Det har därigenom blivit möjligt att se den förståelse som kom till uttryck 
i lärandeobjektet i skenet av de kontextualiseringar som den enskilde lärarstudenten 
gjorde.

Resultatet visar att de lärarstudenter som deltagit i denna studie har kommuni-
cerat olika lärandeobjekt i sin undervisning. De lärandeobjekt som har iscensatts i 
klassrummen har utifrån de sätt som de är strukturerade delats in i två skilda kate-
gorier; linjärt konstruerat lärandeobjekt eller integrerat lärandeobjekt  

Linjärt konstruerat lärandeobjekt 
Fyra av de fem lärarstudenterna iscensatte i undervisningen ett linjärt konstruerat 
lärandeobjekt. Tyngdpunkten låg på att erbjuda eleverna förståelse för delar av vat-
tenförsörjningsfrågan som de menade var relevant för att förstå vattenförsörjnings-
problematiken. I det lärandeobjekt som de kommunicerade var vattnets kretslopp 
överordnad andra delar. Det fanns ett linjärt samband, som en ”röd tråd”, i den 
ordning som delarna behandlades och relaterades till varandra.  
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Integrerat lärandeobjekt 
En av de fem lärarstudenterna iscensatte ett lärandeobjekt som markant skilde sig 
från de övrigas. Istället för ”en röd tråd”, var det snarare en komplex väv som växte 
fram. Undervisningen karaktäriserades av perspektivväxlingar. Ena stunden gavs 
innehåll åt och förtydligat enskilda aspekter, vilket kan beskrivas som en elabore-
ring inom kontexten (Halldén, 1989, 1999), i nästa stund förklarades sambanden 
mellan olika perspektiv vilket kan beskrivas som en elaborering mellan olika kon-
text (ibid).

Faktorer som påverkade det iscensatta lärandeobjektet 
Uppenbarligen fanns det en diskrepans mellan den förståelse som de fem lärarstu-
denterna uttryckte i urvalsförfarandet och den förståelse som kom till uttryck i 
klassrummen. Vad kunde förklara denna diskrepans? Frågan gick åtminstone delvis 
att besvara genom att tolka de intentioner och projekt som kom till uttryck i un-
dervisningen och i intervjusamtalen. Med hjälp av intentionell analys blev det möj-
ligt att beskriva att komplexiteten i det iscensatta lärandeobjektet hade påverkats av: 

Hur de uppfattade helheten i vattenförsörjningsproblematiken
Hur de uppfattade elever och kunskapsbildning och då särskilt hur de såg på 
relationen mellan kunskapsinnehåll och elev 
Deras projekt att bli en god lärare och deras syn på vad som är efter-
strävansvärt i god undervisning 

Helheten i vattenförsörjningsproblematiken 
När lärarstudenterna redogjorde för vattenförsörjningsproblematiken påpekade 
samtliga vikten av ”helhetstänkande” och att skapa ”helhetsförståelse.” Mycket 
tydde dock på att de menade olika saker när de talade om helheter. 

De fyra lärarstudenter som iscensatte ett linjärt konstruerat kunskapsobjekt ut-
tryckte en segregativ helhetsuppfattning. De menade att helheten kunde delas upp i 
olika delar och de utgick ifrån att helheten skulle förstås om varje enskild del som 
helheten bestod av förklarades. Det vill säga, helheten blev summan av delarna. 
Denna helhetsförståelse visade sig också i den undervisning de iscensatte. De be-
handlade då lärandeobjektet mer eller mindre som olika delar eller segment, exem-
pelvis behandlades vattnets kretslopp för sig och fördelningsfrågor för sig. Det före-
föll som att en segregativ helhetsförståelse gav upphov till ett linjärt konstruerat 
lärandeobjekt.
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Den lärarstudent som iscensatte ett integrerat lärandeobjekt såg helheten ”vat-
tenförsörjningsfrågan” som det reella problemet och poängterar att det fanns mot-
stridiga krafter i denna helhet. Helheten definierades därför inte av delarna i sig 
utan av sambanden mellan dessa. Huvudsakligt fokus låg då på hur de samverkade 
varandra, det vill säga, interagerade med varandra. Denne student uttryckte i samta-
len bland annat; ”frågorna är ju så interagerande”. Hon menade då att delarna inte 
kunde frikopplas från sitt övergripande sammanhang. Delarna blev därigenom rela-
tiva i förhållande till helheten. I denne students undervisning omsattes en integrativ 
helhetssyn till ett integrerat lärandeobjekt.  

Synen på elever och kunskapsbildning 
Det fanns en skillnad i hur lärarstudenterna talade om relationen mellan kunskaps-
innehåll och elevens lärande. Av de lärarstudenter som iscensatte ett linjärt konstru-
erat kunskapsobjekt var det två som uttryckte en intention att anpassa kunskapsin-
nehållet så att eleverna skulle kunna förstå det. Det fanns en riktning i detta synsätt, 
kunskaperna skulle föras till eleven. De två andra lärarstudenterna som iscensatte ett 
linjärt konstruerat kunskapsobjekt uttryckte en motsatt kunskapsriktning, eleven
skulle föras in i diskursen.

Såväl intentionen att tillrättalägga kunskapsinnehållet som intentionen att föra 
eleverna in i diskursen verkar ha påverkat det lärandeobjekt som har varit urskilj-
bart. Sannolikt har dessa intentioner ibland hjälpt eleverna att förstå något på ett 
annat sätt än tidigare och lärande har därmed skett. Gemensamt för dessa fyra lärar-
studenter är dock, att de alla sätter ett tak för vad som är möjligt att uppnå. De ta-
lade samtliga i termer om vad som eleverna hade möjlighet att förstå. Exempelvis i 
vilken mån de var för unga eller i vilken mån deras förkunskaper brast eller vad i 
kunskapsinnehållet som var för svårt.

Den femte studenten som iscensatte ett integrerat lärandeobjekt uttalade sig ald-
rig i termer av att kunskapsinnehållet skulle vara för svårt för eleverna. Utgångs-
punkten var att problemet som sådant var möjligt att förstå för vem som helst. Pro-
blemet var dessutom så ”angeläget” att varken elever eller kunskapsinnehåll behöv-
de modifieras. Inget annat än själva det lärandeobjekt som presenterades utgjorde 
ramarna för vad som blev möjligt att förstå. Utgångspunkten var att samtliga elever 
hade kapacitet att lära sig.

Projekt som knyter an till synen på lärarprofessionen
Det har även varit möjligt att urskilja många olika individuella projekt som i varie-
rande grad kan ha påverkat det lärandeobjekt som har kommit till uttryck. Ett som 
dock förtjänar att lyftas fram i denna sammanfattning är intentionen att skapa varia-



MÅNGSYNTHET OCH MÅNGFALD 

170 

tion i undervisningen. Denna intention har tydligt gynnat elevernas möjlighet att 
urskilja komplexiteten i lärandeobjektet. Intentionen har rymt en medveten avsikt 
att hjälpa eleverna att urskilja olika aspekter och samband genom att beskriva dem 
på olika sätt och ur olika perspektiv. Det har skett en växling mellan vad som har 
varit figur och grund och mellan vad som har varit variant och invariant i det 
lärandeobjektet som har iscensatts. Denna intention har i varierande grad funnits 
hos flera av lärarstudenterna. Själva varierandet av olika perspektiv har i sig gjort att 
perspektivväxlingar har tränats och att vattenförsörjningsfrågan har framstått både 
tydligare och mer mångfacetterad. 

Studiens trovärdighet och relevans 

I vilken mån är resultaten i denna studie giltiga och i vilken mån kan de anses ha 
relevans även i andra situationer och bland andra lärarstudenter? Metoder för att 
beforska lärarstudenterna förståelse av och undervisning för hållbar utveckling har 
fortlöpande diskuterats när respektive delstudie har redovisats (kapitel 3 – 5). De 
frågor som därmed tidigare blivit behandlade kommer inte att ytterligare utvecklas 
här. Istället kommer här några för studien övergripande omständighet som kan ha 
påverkat resultatet att diskuteras.  

Min egen roll 
Jag har på olika sätt varit del av de beforskade lärarstudenternas kontext. I den för-
sta delstudien visste lärarstudenterna (från den föregående presentationen av lärarla-
get) att jag var lärare i biologi och geografi. De kände mig inte som lärare eftersom 
den kurs vars kursintroduktion de befann sig på, ännu inte hade startat. Det är dock 
möjligt att vetskapen om min ämnestillhörighet har påverkat de beskrivningsområ-
den de berörde i sina reflektioner. Intervjuerna i delstudie II genomfördes både 
före under och vid något tillfälle även efter att jag som lärare hade undervisat dem i 
kursen. Även om nästan all empiri som presenterats i delstudie II är hämtad från 
den första intervjun finns det exempel som är hämtade ur senare intervjuer. Under 
dessa intervjuer har vi i viss mån börjat lära känna varandra. Möjligheten fanns här 
att lärarstudenten anpassade sina svar till vad han eller hon förväntade sig jag vill 
höra. På samma sätt kan jag av personligt hänsynstagande till lärarstudenterna ha 
undvikit att ställa vissa frågor. Å andra sidan kan det vara en fördel att känna inter-
vjupersoner eftersom det leder till ett öppnare och mer avslappnat samtal. Se lik-
nande resonemang i Hammersly & Atkinsson (1995) eller Kvale (1997).  
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Min egen förståelse 
Jag har tolkat lärarstudenternas förståelse för hållbar utveckling i termer av min 
egen förståelse. Samtidigt har min egen förståelse förändrats under de tre delstudi-
ernas gång, både beträffande hur jag själv förstår undervisning för hållbar utveckling 
samt hur jag förstår själva forskningsprocessen. Detta har gjort att mitt sätt att ställa 
frågor har kommit att förändras. Den första intervjun blev inte exakt likadan som 
de som därmed följde. För forskningsresultatet och denna studies trovärdighet anser 
jag att denna omständighet har haft positiv inverkan. Sannolikheten att olika sätt att 
förstå har blivit upptäckta har ökat.

I kapitel 1 beskrevs att konstituerandet av innebörden i hållbar utveckling är en 
process som nyligen har påbörjats. Jag har själv genom att undervisa, läsa in mig på 
ämnesområdet, delta på forskningskonferenser och vara aktiv i forskarnätverk del-
tagit i processen att skapa konsensus om vad undervisning för hållbar utveckling är. 
Detta ökar sannolikheten för att det verkligen är komplex förståelse för hållbar ut-
veckling jag beskriver. 

Teoretiska utgångspunkter 
I teorikapitlet har jag redan berört att jag tycker att det finns förtjänster med att låta 
fenomenografin och intentionell analys komplettera varandra. De förtjänster jag 
framförallt sett är dessa bägge skilda perspektiv har förklaringskraft gentemot förstå-
else och kunskapsbildning men har det utifrån olika utgångspunkter och i relation 
till olika beskrivningsnivåer.

Fenomenografins studieobjekt är uppfattningar och dessa beskrivs företrädesvis 
på en kollektiv nivå. Det intentionella perspektivet tolkar och analyserar handling-
ar, företrädesvis talhandlingar och ser dessa som meningsskapande processer (kon-
textualiseringar) vilka relateras till en individuell beskrivningsnivå. Jag menar att jag 
genom att använda mig av dessa bägge perspektiv har kunnat tillvarata fenomeno-
grafins styrka att på en kollektiv nivå kunna beskriva kvalitativt skilda sätt att förstå 
ett fenomen, samtidigt som jag med hjälp av intentionell analys har kunnat visa 
dessa sätt att förstå fenomenet i relation till individernas erfarenheter, föreställningar 
och förväntningar, det vill säga till individens upplevda meningssammanhang. 

Liknande försök att utvidga fenomenografins fokus på den individuella nivån 
har tidigare gjorts av Linder och Marshall (2003). De skriver med referens till Do-
nald Schöns diskussion om ”reflection-in-action” att förståelse för en situation är 
en funktion av kontextuellt igenkännande. Schön karaktäriserar lärande som att 
skapa mening i komplexa situationer alltså det som intentionell analys skulle 
benämna som meningsskapande processer. Andra exempel där fenomenografin har 
använts gentemot en mer "individuell beskrivningsnivå” är Dall'Alba, (1998) som 
utforskat studenters uppfattning av en kommande yrkespraktik eller Sandberg 
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(2000) som undersökt utvecklingsingenjörers förståelse av sina arbetsuppgifter. En 
metodologisk diskussion om villkoren för att analysera människors förståelse och 
förhållningssätt med utgångspunkt i fenomenologi och fenomenografi finns i Sand-
berg (2005).

Som tidigare påpekats har mitt förhållande till teorierna varit instrumentellt, min 
ambition har inte varit att bygga samman eller vidareutveckla dessa. Jag anser att jag 
ur dessa två teorier har hittat funktionella verktyg för att analysera min empiri.

Studiens generaliserbarhet 
I vilken mån är det möjligt att generalisera de resultat som denna studie har genere-
rat till andra lärarstudenter och till andra situationer? Min strävan har varit att fort-
löpande i avhandlingstexten öppet och detaljerat redovisa urvalsförfarande, tillväga-
gångssätt och analysmetoder. Detta för att det skall vara möjligt för läsaren att själv 
bedöma resultatens trovärdighet och generaliserbarhet. se liknande resonemang i 
Kvale (1997) Min egen bedömning är att det faktum att jag använt mig av olika 
urvalsförfaranden, olika tillvägagångssätt och olika teoretiska perspektiv har ökat 
såväl studiens trovärdighet som generaliserbarhet. Därmed inte sagt att jag har täckt 
in alla de sätt att förstå, förhålla sig till, och iscensätta lärandeobjektet hållbar ut-
veckling som går att finna bland lärarstudenter. Jag håller dock för troligt att mitt 
resultat och de samband jag funnit skulle kunna återfinnas hos många lärarstuden-
ter.

Etiska hänsyn

Forsman (2002) beskriver att utomvetenskapliga etiska frågeställningar handlar om 
hänsyn till dem som berörs av forskningen. De som i första hand har blivit berörda 
av föreliggande forskning är de lärarstudenter som deltagit i de tre delstudier som 
tillsammans utgör avhandlingens empiriska grund. Redan i det att jag genomgåen-
de i avhandlingen har valt att använda benämningen ”lärarstudenter” och gett dem 
fingerade namn eller kallat dem informanter eller respondenter har jag gett en an-
tydan om min syn på deras betydelse för det resultat som har genererats. Se ett lik-
artat resonemang i exempelvis Oliver (2003) eller Forsman (2002). Jag menar att de 
inte ensidigt har fungerat som subjekt vilka gett information eller respons på mina 
frågor. Istället ser jag dem som medskapare till den kunskap som har vuxit fram i 
forskningen. I linje med detta synsätt ligger också att jag konsekvent valt att 
benämna mig själv som antingen ”Gunnar” eller som ”jag” och inte som ”forska-
re” eller ”intervjuare”.  
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De forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-
ning som finns att läsa i Codex (Vetenskapsrådet, 2007) har följts. Lärarstudenterna 
har enligt principen om informerat samtycke, innan projekten startats fått informa-
tion om forskningen och om hur datamaterialet kommer att behandlas och använ-
das. De har även informerats om att de när som helst kan besluta sig för att avstå 
från fortsatt medverkan. Det insamlade materialet har i möjligaste mån förvarats på 
ett sådant sätt att utomstående inte haft möjlighet att ta del av det.

I den tredje delstudien har utöver lärarstudenter även elever ute i skolor med-
verkat. Samma forskningsetiska hänsyn visades då dessa elever. Skolklasserna med 
elever i årskurs två och tre besöktes av mig en vecka innan studien startade. Vid 
detta tillfälle gavs de ungefär samma information som ovan beskrivits att lärarstu-
denterna fick. De fick även se videokameran och veta i vilket hörn av klassrummet 
den skulle ställas upp. Genom ett brev till hemmet blev elevernas målsmän infor-
merade om studien och att deras barn kunde komma att bli videofilmade. Genom 
att underteckna brevet och ge sitt godkännande eller nekande gavs de möjlighet att 
ge tillstånd till eller förhindra att deras barn kom att ingå i studien. För samtliga 
elever fanns det någon målsman som undertecknat att de fått information. I ett fall 
gavs inte medgivande till barnets medverkan. Efter samråd med elevens föräldrar 
löstes situationen genom att eleven fick tillstånd att delta i undervisningen under 
förutsättning att jag som forskare kunde garantera att eleven aldrig blev videofilmad 
eller skulle bli citerad i transkripter eller forskningstext. Genom att placera kameran 
på ett sådant sätt att eleven hamnade utanför kamerans fokusområde blev det möj-
ligt för denne att delta i undervisningen. De sekvenser då denne elev har uttalat sig 
i klassrummet har inte transkriberats till text. 

Trots att föräldrarna gav informerat samtycke till deras barns medverkan i studi-
en är jag medveten om att det finns ett etiskt dilemma inbyggd i denna forskning. 
Hur pass etiskt riktigt är det att videodokumentera barn utifrån föräldrarnas sam-
tycke? Även om eleverna är tillfrågade har de knappast, bland annat på grund av 
det grupptryck och av de asymmetriska maktförhållanden som råder i skolan möj-
lighet att säga nej. Jag kan tänka mig att det finns elever som om de i framtiden fick 
höra vad de sa under lektionerna, inte vill att deras uttalanden skall finnas arkivera-
de och kunna tolkas av andra. Detta är ett skäl till att jag varit sparsam med att i 
avhandlingstexten återge enskilda elever

Av etisk hänsyn till lärarstudenterna är det även relevant att diskutera hur det 
kan kännas för dem att ta del av detta resultat. Det är möjligt att de kan göra tolk-
ningen att jag beskriver dem i termer av att ha mer eller mindre komplex förståelse. 
Detta har dock inte varit avsikten. Det är viktigt att skilja på en personlig och 
forskningsmässig värdering. Värdet av denna studie är inte att veta hur just dessa 
specifika individer förstår eller undervisar hållbar utveckling. Enskilda individers 
förståelse är, vilket denna studie också visat, starkt beroende av individens egen 
upplevda kontext (i vilket även jag har ingått). Den förståelse de ger uttryck för 
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kan på samma sätt skifta mellan olika situationer. Det finns däremot, inte minst för 
lärarutbildning, ett värde i att få vetskap om olika sätt att förstå hållbar utveckling 
som kan tänkas finnas i en större grupp lärarstudenter. Att dessutom få vetskap om 
samband mellan lärarstudenters förståelse av ett fenomen, deras syn på undervisning 
och kunskapsbildning och elevers möjligheter att urskilja ett lärandeobjekt är av 
ännu större värde. 

Resultatdiskussion

I nedanstående resultatdiskussion kommer jag att diskutera de enligt min mening 
väsentligaste resultatet av denna forskning och vilka implikationer det medför för 
undervisning och elevers lärande. 

Resultaten ur delstudie II, intervjustudien 

Ur delstudie II, intervjustudien, framkom att det bland lärarstudenterna fanns två 
skilda sätt att förhålla sig till hållbar utveckling. Antingen som A; ett normativt hand-
lingsinriktat förhållningssätt eller som B; ett normativt innehållsrelaterat förhållningssätt.
Innan dessa skilda förhållningssätten diskuteras är det viktigt att påpeka att indivi-
duella lärarstudenter i varierande grad kan sägas ha det ena eller andra förhållnings-
sättet och att dessa också troligen kan skifta från en situation till en annan. Vad in-
nebär det då för en lärare att ha dessa förhållningssätt och vilken betydelse får detta 
för de elever som denne lärare kommer att undervisa? Det är ett realistiskt antagan-
de att detta har betydelse för hur läroplaner tolkas, vilka prioriteringar som görs 
samt hur undervisningen planeras och genomförs.

Implikationer av ett normativt handlingsinriktat förhållningssätt 
Analysen av intervjuerna pekar på att de lärarstudenter som gav uttryck för ett 
normativt handlingsinriktat förhållningssätt sällan fokuserade något specifikt inne-
håll. De reflekterade i ringa utsträckning om bakomliggande motiv till handlingar-
na. Utsagorna föreföll därför ofta substanslösa. En spekulation kan vara om en av-
saknad av kunskapsinnehåll och innehållslig reflektion leder till detta förhållnings-
sätt?



Sammanfattning och diskussion 

175 

Om detta förhållningssätt får råda i deras framtida lärargärning är det troligt att 
detta kommer att få konsekvenser i den undervisning de kommer att genomföra. 
Deras elever kommer att få möjlighet att utveckla ett miljöetiskt riktigt beteende. 
De kommer att få lära sig att sopsortera, kompostera, vara kreativa och innovativa. 
Därmed lär de sig en subjektiv norm, det vill säga de lär sig att göra det som det 
sociala trycket föreskriver. Sådana normer kan i många sammanhang vara funktio-
nella, de gör det enkelt för människor att bete sig på ett socialt korrekt sätt och 
förhoppningsvis gagnar sådana beteenden en hållbar utveckling. Problem uppstår 
då det i en föränderlig värld uppstår nya krav  på handlingsmönster som gör att nya 
normer behöver läras in.  

Ett normativt handlingsinriktat förhållningssätt ger stort utrymme för de elevak-
tiva arbetssätt som förordas i exempelvis betänkandet ”att lära för hållbar utveck-
ling” (SOU 2004:104) En nackdel kan vara att undervisningens innehåll kommer 
att vara oreflekterat av läraren. Istället för att uppmärksamma det kunskapsinnehåll 
som kursplaner föreskriver kommer själva aktiviteten att prioriteras. Undervisning-
en kan också komma att bli kontextberoende och utrymmet för läraren att under-
visa kommer att skilja sig beroende på skolans förutsättningar. Alexandersson & 
Limberg (2004) skriver att en ny skolideologi håller på att utvecklas. Trenden är att 
lärarstyrd undervisning ersätts av elevcentrerat arbete och att proceduriella frågor 
blir viktigare än innehållsliga. Denna trend känns igen i ovannämnda betänkande 
där det uttryckligen sägs att underlaget för att beskriva arbetsformer är starkare än 
att beskriva innehållet (se sidan 15, denna avhandling). Jag ser en fara i att under-
värdera undervisningens kunskapsinnehåll. Att lösa problem, att tänka kritiskt att 
analysera och värdera olika alternativ fordrar ett kunskapsinnehåll. Utan några som 
helst faktakunskaper är det svårt och kanske omöjligt att utveckla en kritisk analy-
tisk förmåga. 

Implikationer av ett normativt innehållsinriktat förhållningssätt 
De lärarstudenter som i delstudie II, intervjustudien uttryckte detta förhållningssätt 
reflekterade över innehållsliga aspekter av hållbar utveckling. Resursers tillblivelse, 
fördelningsfrågor och miljöproblem stod ofta i fokus för lärarstudentens innehållsli-
ga reflektion. Det är troligt att de även i sin kommande lärargärning (om de fortsät-
ter ha detta förhållningssätt) kommer att fokusera på innehållsliga aspekter av håll-
bar utveckling. En följd för deras elever kan då bli att de ges möjlighet att urskilja 
det innehåll som läraren fokuserar och förhoppningsvis få förståelse för bakomlig-
gande samband eller vad än innehållsligt fokus är riktat mot. En lärare med goda 
kunskaper kommer att kunna hjälpa elever att se helheter och sammanhang, värde-
ra och prioritera och därmed bli kompetenta att ta ställning i frågor med relevans 
för hållbar utveckling. En förutsättning för att elever börja reflektera över vad som 
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är relevant kunskap kan tänkas vara att läraren gör det. Det skulle gå att spekulera i 
om dessa elever därmed även kommer att tränas i att se bakomliggande mönster 
och samband. Forskning av Trigwell et. al (1999) samt Prosser et. al (2005) visar på 
tydliga samband mellan lärares attityder till undervisning och elevers eller studen-
ters attityder till lärande. 

För den undervisande läraren kräver detta förhållningssätt möjligen mer enga-
gemang eftersom miljö och framtidsproblemen ändrar karaktär. Därför uppstår ett 
behov av tid och utrymme för lärarnas egen fortbildning eftersom det fordrar att 
denne håller sig uppdaterad med forskningsfronten. 

Resultaten ur delstudie III,  

videodokumentationsstudien

I delstudie III, videodokumentationsstudien visade det sig att det fanns samband 
mellan lärarstudenternas helhetsförståelse, deras syn på elever och kunskapsbildning 
och det lärandeobjekt som eleverna i klassrummen gavs möjlighet att urskilja. Detta 
ligger i linje med såväl ovannämnda forskning av Trigwell och Prosser som med 
den forskning av Alexandersson (1994) som visat att lärarens sätt att förstå lärande-
objektet bildar utgångspunkt för dennes metodval vilket i sin tur påverkar elevens 
möjlighet att urskilja och kontextualisera lärandeobjektet. Delstudie III visade också 
att de lärandeobjekt som kom till uttryck i lärarstudenternas undervisning utifrån 
sin strukturella uppbyggnad kunde beskrivas på två olika sätt. Antingen som ett 
linjärt konstruerat lärandeobjekt eller som ett integrerat lärandeobjekt.

Ett linjärt konstruerat lärandeobjekt
Detta lärandeobjekt utmärktes av att problematiken presenterades i olika delar. Det 
fanns ett linjärt samband, som en ”röd tråd”, i den ordning som delarna behandla-
des och relaterades till varandra. Vad innebär det för de elever som ges möjlighet 
att urskilja ett sådant lärandeobjekt? Uppenbarligen tränas de inte till horisontella 
perspektivväxlingar eller mångsynthet. Å andra sidan kanske de får en god under-
visning därför att läraren kan ha lättare att följa ett läromedel eftersom dessa i regel 
är strukturerade enligt denna modell. Kanske har yngre elever lättare att förstå väl 
avgränsade delar var för sig för och har sedan förmågan att sätta samman delarna till 
en helhet. Jämför till exempel med systematisk språkinlärning (Lundberg & Herr-
lin, 2005) eller Piagetansk konstruktivism. Se liknande resonemang i Rolf, et al 
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(1993) Ett problem med detta kan dock vara att det begränsar många lärares möj-
lighet att undervisa om hållbar utveckling eftersom det kan vara svårt för de lärare 
som saknar specialkompetens inom vissa delar av området. Som exempel kan näm-
nas att det kan vara svårt för en lärare i svenska att undervisa om vattnets fasföränd-
ringar förutsatt att denna lärare inte också råkar behärska detta område. Lösningen 
på problematiken kan vara samordning inom lärarlaget som försäkrar att eleverna 
erbjuds relevanta kunskaper och att inget delområde blir försummat.  

En fördel för eleverna kan vara att de ges förutsättningar att gå vidare inom varje 
delområde. De tränas att vara diskursivt trogna såvida den undervisande läraren har 
ett diskursivt korrekt språk. Exempelvis kan de få möjlighet att lära sig ett naturve-
tenskapligt korrekt uttryckssätt om vattnets kretslopp, ifall undervisningen görs av 
en NO-lärare. Utifrån intresse, fallenhet och tidigare erfarenheter kan enskilda ele-
ver förväntas få lättare eller svårare att förstå enskilda delar. 

Ett integrativt lärandeobjekt
De elever som ges möjlighet att urskilja ett integrativt lärandeobjekt tränas i per-
spektivväxlingar. De tränas att se samband mellan olika delar av fenomenet. Marton 
& Tsui (2004) skriver ”Discerning the relation of parts within wholes and discern-
ing the whole from the context is an important aspect of discernment” (s. 12). De 
tränas också till mångperspektivitet och till att värdera och prioritera olika alterna-
tiv. Människors förmåga till mångperspektivitet och att ta sig an framtidsproblem ur 
olika perspektiv kan antas vara en viktig, kanske nödvändig förmåga för att kunna 
delta i samhällsdebatten och kunna fatta kloka demokratiska beslut. Eftersom ut-
gångspunkten är helheten och hur läraren förstår helheten blir undervisning för 
hållbar utveckling i detta fall inte lika ämnesbunden. Det blir inte heller lika viktigt 
att vara diskursivt trogen eftersom det inte är de enskilda delarna som primärt foku-
seras. Det skapas en ny diskurs som kännetecknas av mångsynthet. Alla lärare kan 
delta i undervisningen eftersom utgångspunkten är den egna förståelsen.

Detta kan samtidigt vara ett problem. Det ställer stora krav på allmänbildning 
hos de undervisande lärarna. Undervisningen kan också bli ett politiskt projekt för 
den enskilde läraren. Som tidigare påpekats i denna avhandling (kapitel 1) är all 
undervisning ett politiskt projekt. Problemet är dock att i detta fall blir det upp till 
den enskilde läraren att definiera problemen. De utifrån ett parlamentariskt demo-
kratiskt system beslutade läroplaner och kursplaner kan hamna i skymundan. San-
nolikt blir det svårare att få insyn och överblick över den verksamhet som pågår i 
klassrummen. Utifrån ett globalt perspektiv går det också att fråga sig vem som har 
tolkningsföreträde. Vem äger till exempel problemet med världens vattenförsörj-
ning? Hur avgränsas och vem avgränsar problemet? Frågorna relaterar till relativis-
mens dilemma. Om alla delar och alla samband anses lika viktiga och relevanta 
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kommer till slut problemet att omfatta precis allt och alla. Risken är att lösningarna 
då blir en fråga om politisk makt och inte om kunskap och logiskt tänkande. Det 
kommer då att bli det retoriska upplägget, inte innehållet, som premieras. 

Inget säger dock att en undervisning som innehåller hög grad av horisontell 
komplexitet måste sakna vertikal komplexitet. Både djup och bredd kan finnas 
samtidigt. Kännetecknande för den undervisning som blev mest komplex i denna 
studie var just att bägge dessa komplexitetsformer fanns närvarande.  

Slutord

När jag nu i slutskedet av detta forskningsarbete blickar tillbaks på denna forsk-
ningsresa kan jag konstatera att min egen syn på undervisning för hållbar utveckling 
har blivit betydligt mer komplex. Även den komplexa miljötematik som indirekt 
har berörts hamnar i mina tankar. 1962 utkom den välkända boken Silent Spring 
författad av biologen Rachel Carson (1962). Boken anses av många vara en viktig 
milstolpe i miljödebatten. Carson uppmärksammade samband mellan miljögifter, 
fåglars tillgång på insekter och utebliven fågelsång. Boken följdes av avslöjanden 
om giftkatastrofer och miljöskandaler välden över. Vem minns inte BT Kemis ned-
grävda gifttunnor i Teckomatorp i mitten på sjuttiotalet, dioxinutsläppet i italienska 
Seveso 1976 eller Union Carbides giftmoln över indiska Bhopal 1984? Likartade 
katastrofer har alltför ofta återkommit sedan dess. Kärnkraftverk har havererat, olje-
tankers har förlist och tunnelbyggen har fått oanade konsekvenser och tyvärr kan vi 
inte vara säkra på att undgå den sortens miljökatastrofer i framtiden.

Det har dock nu i början av 2000-talet tillkommit nya hot mot mänskligheten 
och jordklotet som inte tidigare varit lika aktuella. New York den 11/9 2001, 
Madrid den 11/3 2004, London den 7/7 2005, är platser och datum som terrorn 
etsat fast i våra medvetanden. Global uppvärmning och växthuseffekt diskuteras 
dagligen i massmedia. Det råder numer inget tvivel om att växthuseffekten existe-
rar, en enig rapport från två tusen av världens främsta experter på området slår fast 
detta i den rapport som IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) pre-
senterade i Paris den 2/2 2007 (IPPC, 2007). Enligt beräkningar från Helsingfors 
universitet äger 2 % av jordens befolkning mer än hälften av jordens tillgångar me-
dan 50% av jordens befolkning äger mindre än 1% (UNU-Wider, 2006). Finns det 
samband mellan översvämningar i New Orleans och västvärldens konsumtions-
mönster? Hur ser sambanden ut mellan terrordåd, globalisering och rättvis resurs-
fördelning?
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År 2007, 45 år efter att Carson satte fart på miljödebatten fick USA:s förre vice-
president Al Gore en Oscar för sin dokumentärfilm ”An Inconvenient Truth” Fil-
men visar obehagliga samband mellan miljöförstöring, växthuseffekt och vårt sätt 
att leva. Onekligen har miljötematiken förändrats. Om man betänker hur proble-
matiken har kommit att omformuleras kan vi inse det betänkliga i att fundera på 
hur vi skall förstå och ta oss an framtiden. Vi måste hitta andra synsätt än de vi hade 
då problemen skapades.

Jag tror att vi har allt att vinna på att våga vara mer gränsöverskridande. I dessa 
tider med de komplexa problem som vi ställs inför måste vi få vara eklektiska, vi 
måste få överskrida diskurser och prova många olika sätt att lösa problemen. Vi 
borde sträva efter att erbjuda framtidens människor möjligheten att utveckla mång-
synthet. Den viktigaste kunskapen vi kan ge våra barn är förmågan att kunna lära 
sig och handla i en komplex vardagsvärld och i en framtid som vi vet väldigt lite 
om.

För att anknyta till denna avhandlings resultat som visat olika sätt att förstå håll-
bar utveckling och olika lärandeobjekt som blivit möjliga för elever att urskilja, vill 
jag även om det låter trivialt, framhålla att jag tror att framtidens människor både 
behöver djupa ämneskunskaper (vertikal komplexitet) och förmåga att överskrida 
diskurser (horisontell komplexitet). Därmed menar jag att bägge dessa alternativ 
måste erbjudas eleverna i skolan. Eftersom skolan redan är ämnesindelad finns det 
goda förutsättningar för att tillgodose det första behovet av ämnesdjup. Det är dock 
inte lika självklart att eleverna ges möjlighet att träna perspektivväxlingar och att se 
samband. Jag föreslår därför att lärares uppgift att utveckla mångsynthet lyfts fram i 
såväl lärarutbildning som i de styrdokument som reglerar skolans verksamhet. Det 
handlar inte om att välja det ena eller det andra För att bygga vidare på det citat av 
Lindholm som återgavs på sidan 31 vill jag avsluta denna avhandling med orden 
”Sanningen” ligger inte vid några ytterpunkter av totalt plockande eller ”total syn-
tes”, sanningen ligger i mångsynthet och mångfald.  
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Summary

An Approach Full of Nuances 
On Student Teachers’ Understanding of and Teaching for Sustainable 
Development

Aim
The overall aim of the present study is to contribute knowledge of what teaching 
for sustainable development may be. One aspect in particular of this area is focused 
on, namely complex understanding of sustainable development: what it is, how it 
can be understood by student teachers, and what affects the complexity that is dis-
cernible among pupils taught by student teachers. 

Background
The environmental teaching of schools has changed. From having focused in the 
past on the damage inflicted on the physical natural environment, environmental 
teaching now also comprises societal aspects such as people’s quality of life, gender 
equality, culture and economy. This change or shift of focus is sometimes de-
scribed as if the teaching has changed from what used to be called environmental 
education (EE) to what is now called education for sustainable development 
(ESD).

The background to the expansion of the scope and meaning of the environ-
mental themes is partly to be found in the agreements made at international con-
ferences organised by the United Nations, in Rio de Janeiro 1992, Thessaloniki 
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1997 and Johannesburg 2002, among others. Education was emphasized at these 
conferences as one of the most important and most significant measures in society’s 
efforts at change for the purpose of achieving long-term sustainable development. 
For Sweden’s part, one consequence has been that the control documents regulat-
ing the activities of the educational systems have been rewritten in order to make 
teaching for sustainable development a compulsory feature of all teaching in Swe-
den. One example of this is the new Higher Education Act, which came into force 
on 1 February 2006. It states that universities must promote sustainable develop-
ment in their activities. 

There are many different definitions of sustainable development. The perhaps 
most frequently used one is taken from the World Commission on Environment 
and Development (WCED) in its 1987 report entitled “Our common future”. It 
says: […] development which meets the needs of the present, without compromis-
ing the ability of future generations to meet their own needs. (WCED, 1987 P. 
43). The definition may however be seen as obscure and the meaning given to the 
concept is then largely dependent on who the interpreter is.

The obscurity of the concept implies an unwieldy didactic problem for the 
teachers with regard to content; it is difficult to know what their teaching should 
be about, that is, what the actual knowledge content is (Axelsson, 1997; Hansson, 
2000; Skolverket (‘the National Agency for Education’), 2001). In the documents 
stipulating the assignment of Swedish schools, it says that teaching for sustainable 
development is a matter of integrating ecological, economic and social perspectives 
(SOU (‘the Swedish Government Official Reports’), 2004:104; Baltic 21 E; 
Skolverket (‘the National Agency for Education’), 2002). It is emphasised that the 
teaching should result in the pupils developing their ability to act and to solve 
problems and not least in developing their ability to assess different arguments and 
to be able to participate in the democratic societal debate. Striving for subject inte-
gration, holism and development of complex outlooks permeates the documents. 

In the 1980s there was a debate about society at large having become character-
ized by fragmentation of knowledge.  Many people thought that this fragmentation 
was problematic (Lindholm, 1985; von Wright, 1986; Boohm & Peat, 1987; Ingel-
stam, 1988). Similar ideas are recognizable in today’s demand for holistic under-
standing. In the environmental didactic debate it is sometimes claimed that the 
problems currently facing humanity are due to the patterns of thought that have 
been predominant in modern society (Huckle & Sterling, 1996; Sterling, 2003; 
Sandell et al., 2003). It is stated that there is a need for new and more holistic 
modes of thought now that we have entered into postmodern society. In addition 
to integrating ecological, economic and social perspectives, it is suggested that the 
teaching be more democratic, pupil-centred and solution-oriented. Renowned and 
often quoted debaters such as Huckle & Sterling (1996) and Sterling (2003) think 
that the conception of the world needs changing from being mechanistic to be-
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coming systemic. Understanding complexity is considered important, since the 
world is complex and can no longer be handled merely in fragmented parts. Scott 
& Gough (2003) argue that a controllable and predictable world has been replaced 
by a world characterized by complexity, uncertainty and insecurity, For this reason 
they think that teaching for sustainable development is about more than learning 
about the three different subareas usually associated with sustainable development, 
ecology, economic development and social justice. It is instead about how these 
areas are connected with one another. They argue that the core of teaching for 
sustainable development is to develop pupils’ abilities to shift among different ra-
tionalities. This means that it is the shift of perspectives that should be trained. 

In Swedish research and debate on teaching for sustainable development (Öh-
man, 2006; 2007), the term pluralistiska förhållningssätt (‘pluralistic attitudes) has be-
come accepted. The point of departure is that environmental, developmental and 
future issues comprise conflicts among different interests. None of the interested 
parties may however be said to be in a position to decide what outlook is the best. 
Pluralistic attitudes are therefore advocated. 

Among researchers there is also uncertainty, however, about how teaching for 
sustainable development differs from environmental teaching. The majority are 
agreed, however, that the shift involves changing from teaching that privileges a 
definite view to teaching that brings out many different perspectives (Scott & 
Gough, 2003; Öhman, 2006). Both teachers and researchers may be considered to 
agree that people’s ability to embrace the multiplicity perspective is an important, 
maybe necessary ability in order to be able to participate in the societal debate and 
make wise democratic decisions. 

The importance of teachers’ competence for pupils’ learning 
One point of departure has been that the teaching for sustainable development that 
is to be part of and permeate all formal education in Sweden will place new de-
mands on teachers. Teachers are one of the most important resources of schools. 
Even though there are many opportunities for learning in schools where teachers 
have a marginalised role, for example learning through computer programmes or 
the Internet, teachers may still be considered to have a great and decisive impor-
tance for pupils’ chances of learning. See for example Hattie (1992), who, in a sur-
vey of 134 metastudies, representing a total of 7,827 research studies, discusses 
what are the greatest influences on pupils’ learning in schools. Hattie draws the 
conclusion that the most important factors are those that the teachers can control. 
The ability to give relevant feedback to the pupils and the teacher’s instructional 
methods had a considerably greater impact on the pupils’ learning than factor such 
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as curriculum texts or the pupils’ home conditions. See also Marton & Morris 
(2002).

An important part of teachers’ competence is knowing what the learning should 
be about while at the same possessing knowledge of how this can be presented and 
made available to the pupils, that is, what Schulman (1986) calls Pedagogical Con-
tent Knowledge. One prerequisite for the schoolteachers who are to give the pu-
pils an opportunity to learn “holistic views”, “complex thinking” or “pluralistic 
attitudes” is that the teachers themselves possess this ability. The opposite situation 
might be likened to a driving instructor who cannot drive a car or a mathematics 
teacher who cannot count. For teacher education, whose responsibility it is to 
educate teachers who will be able to offer their pupils a complex understanding of 
sustainable development, it is therefore of interest to know what this form of un-
derstanding may consist of. 

Implementation and results of the study 
In three different substudies based on one another, a survey study, an interview 
study and a video documentation study, I investigated the way in which teacher 
students’ understanding was expressed and could be described. 

The survey study 
The survey study explored the manifest content that 194 student teachers associ-
ated with sustainable development. The students were given the task of answering 
on a questionnaire the question: What is to be sustained? The question has been 
used previously by Dobson (1996; 1998) for the purpose of typologizing different 
views of the concept found in debate articles, research reports and policy docu-
ments. A quantitative content analysis resulted in eight different thematic areas 
covering the student teachers’ associations. These areas were nature, natural resources, 
environmental problems, society, future generations, actions, ethics and economy. A com-
mon feature of the first three is that they are all connected to “biophysical nature” 
and they might therefore be brought together in a nature-related domain. The 
latter five are to a great extent aspects of human or societal activities and might be 
brought together in a cultural or societal domain. The borderlines are however not 
very clear; environmental problems, for example, may naturally belong both in 
nature and in society. What was interesting was, however, that 62% of the student 
teachers listed two or more descriptive areas in their answers, that is, they said that 
sustainable development is about more than just one of the above-mentioned de-
scriptive areas. A majority (85%) of those who listed more than one area also in-
cluded some descriptive area from every domain. 
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On the basis of the survey study it was possible to describe a varying degree of 
complexity in the student teachers’ reflections on sustainable development with 
respect to how many and which descriptive areas were represented. The results did 
not indicate, however, how the student teachers understood sustainable develop-
ment on a deeper level. Are there qualitatively different ways of understanding 
sustainable development? If so, how can these different way be described? These 
questions served as guidelines for the analysis in the following substudies. 

The interview study 
In the second substudy, the interview study, I proceeded with a deepened analysis 
of the student teachers’ understanding. The method this time was to ask the ques-
tions: What qualitatively different attitudes to sustainable development may be 
found among student teachers? and How can the complexity of the understanding 
be described? Since different attitudes were in focus, it was important that the stu-
dent teachers to be interviewed could be assumed to have different attitudes. They 
should also represent the variation that could be assumed to exist in a fairly large 
population of student teachers.  For this reason a selection procedure was used in 
accordance with the principle of maximum variation; see for example Miles & 
Huberman (1994). The purpose of this procedure is primarily to search for varia-
tions in the ways of answering to be found in the selection group. 

The survey used in the survey study described above served as the selection in-
strument, and the student teachers who had handed in the questionnaire and made 
themselves available by stating their names (194 persons) constituted the selection 
group. Eight students who had produced different associations in their answers to 
the question “What is to be sustained?” were selected and made up the interview 
group.

The interviews that were conducted may be characterized as semi-structured re-
search interviews (Kvale, 1997). Conversation themes were introduced by ques-
tions prepared in advance.20 The main theme of the conversation was sustainable 
development, which was introduced by the same question as in the survey: “What 
is to be sustained?” The student teachers could read what they had written before 
and elaborate and explain what they meant. They were also asked to add new re-
flections. Follow-up questions were asked in connection to their statements, and 
the purpose was to give the student teachers an opportunity to develop their views 
on sustainable development. 

A phenomenographic analysis method was used to describe differences in the 
student teachers’ attitudes to sustainable development. The phenomenographic 

20 Questions previously used by Helldén (1994), Carlsson (1999) and Andersson (2001). 



An Approach Full of Nuances 

186 

perspective usually focuses on how different conceptions of specific phenomena or 
aspects of the world differ qualitatively (Marton & Booth, 2000; Marton & Pong, 
2005). In this case the object of research was attitudes instead of conceptions. The 
two may however be considered to be closely linked to each other. An attitude is 
characterized by the way in which something is conceived and the significance this 
has for the individual. Having an attitude to a phenomenon hence also means that 
the individual relates to the phenomenon in question, that is, has an attitude to the 
phenomenon. The concept of attitude is wider than that of conception and also 
comprises norms and intentions besides the conception itself. As soon as a human 
being becomes conscious of a phenomenon’s existence, s/he will assume an atti-
tude to it. An attitude may therefore be seen as something preceding a conception 
(Lindberg-Sand, 1996). 

In phenomenographic studies it is common to elucidate the research object by 
describing parts or aspects of it. One way of experiencing a phenomenon is hence 
defined by which aspects of a phenomenon and which discerned relations among 
them are simultaneously present in the consciousness (Marton & Booth, 2000). 
The phenomena that we perceive, or as in this case, assume an attitude to, are un-
derstood to be abstractions of imaginary phenomena and are thus human constructs 
reflecting our way of delimiting and systematizing the reality we perceive. 

In accordance with the phenomenographic tradition, different attitudes to sus-
tainable development have been accounted for as an event space. It reflects the 
different attitudes found at a collective level, that is, the variation of conceptions in 
the studied group of student teachers. Note the plural forms; phenomenography is 
not interested primarily in individuals’ specific conceptions or attitudes but rather 
in things that are beyond individuals and situation-bound conditions. 

Qualitatively different attitudes to sustainable devel-
opment
The analysis led to the conclusion that there were two qualitatively different atti-
tudes to sustainable development among the eight student teachers whose inter-
view answers were analysed: A, as an action-oriented normative attitude and B, as a
content-oriented normative attitude.

A: Action-oriented normative attitude 
In this attitude, measures are focused on that can be taken or should be avoided in 
order for us to get a better world to live in. 
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Sustainable development, that is to arrive at methods promoting developments at 
the same time as you work for a better environment, I mean that the environ-
mental aspect should be included in everything you do… 

The meaning of this is that sustainable development is about doing the right things. 
The most important thing is what can and should be done. Why the actions are 
motivated is of subordinate importance. Sustainable development is in other words 
“doing the right things”. The actions described may be concrete or abstract. The 
concrete ones are practical down-to-earth actions such as composting, recycling, 
self-sufficiency, cultivation, etc. The abstract actions are imperatives such as devel-
oping new knowledge, technology or things. What is characteristic of this attitude 
is that it expresses the meaning that something should or must be done. “To me 
sustainable development is for example composting of household waste”. Some-
times the statements appeared insubstantial, since the intention, meaning or pur-
pose of the actions was not mentioned. Human beings were given central impor-
tance in the attitude because they were the agents performing the actions and also 
those who would benefit from the measures. When this attitude was expressed, 
aesthetic and moral values were markedly often used, for example, “It is important 
to compost in order to get good topsoil.” Or the moral reflection on the duty to 
take responsibility, “And I think that you must take responsibility for your old 
mobile phone that they have manufactured, I don’t know how environmentally 
friendly they are or…everything becomes waste, sort of.” 

B: Content-oriented normative attitude 
In this attitude the primary focus is on content aspects of sustainable development. 
Natural resources in particular are of central importance and are often the object 
that the statements relate to. The societal aspect and environmental problems are 
also given a large scope. Preserved welfare is emphasized, that is, that we will be 
able to have it good and that society will be able to function well in the future too. 

A central point of departure is that sustainable development has to do with our 
having access to resources in the future. Resources are dealt with especially from 
two perspectives. The focus is sometimes on issues of resource distribution, for 
example, “We live in terrible affluence while large parts of the earth’s population 
do not even have access to pure water.” Sometimes the nature-given processes that 
generate natural resources are instead focused on, “But in the end we are the ones 
who will be hit; if we kill everything living except ourselves, then there will be 
nothing for us to share.” Sometimes a teacher student assumes an attitude to both 
these foci at the same time. “It is this very interplay that I have always thought a 
lot about; I think it’s important that we find a way of living…all people on earth, 
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which benefits both ourselves and nature.” Irrespective of which focus is activated, 
a norm for what is right or wrong, true or false, fair or unfair, etc. is often ex-
pressed.

The study showed that there were students who frequently stated only one of 
the above foci, speaking for example exclusively about distribution issues or only 
about the importance of preserving functioning eco-systems. There was also one 
student who consistently had both these foci present in his argumentation. 

The complexity of understanding 
By considering the results from the phenomenographic analysis, the complexity of 
the understanding could be described as either vertical or horizontal. Vertical com-
plex understanding was described as profound, extensive or insightful understanding 
of one or several aspects, for example a nuanced and insightful understanding of 
distribution problems or environmental pollution. Horizontal complexity was 
characterized by many shifts of perspective and different aspects frequently being 
connected and related to each other, for example the ability to express connections 
among society, economy, pollution and resource needs. 

It seemed as if the ability to grasp horizontal complexity made it possible to ex-
press connections among the different descriptive areas included in the survey 
study. The multiperspectivity characterizing horizontal complexity may be assumed 
to be desirable in teaching for sustainable development, since it elucidates different 
views of issues of relevance for sustainable development. In the third substudy of 
this research project it was therefore meaningful to find out how such an under-
standing was manifested in the teaching conducted by the teacher students in their 
work-based education. 

The video documentation study 
In the third and most extensive study of this research project, five student teachers 
were given the task of teaching about a complex issue relevant to sustainable de-
velopment, namely the world’s water supply. The teaching was to comprise at least 
three teaching periods. The aim was to describe, on an even deeper level, the stu-
dent teachers’ complex understanding, how it manifested itself in a teaching situa-
tion, and what affected the complexity that was possible for the pupils taught to 
discern.

To obtain an empirical basis for making such a description, the student teachers 
taking part in the study should themselves be able to express such an understand-
ing. Conversely, it is hardly to be expected to get any information by studying 
persons lacking this understanding, since in all likelihood they cannot know what 
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their teaching should aim at. A strategic selection of students was therefore made. 
A selection questionnaire asking for their reflections on the world’s water supply 
problems was constructed. The selection group consisted of 120 students. Five of 
these came to be informants for the video documentation study. 

The ambition was to study the research object from different angles of ap-
proach, and therefore empirical data was collected in different ways. Video re-
cordings, sound recordings, observations, stimulated recall conversations21, and 
short interviews with pupils therefore provided complementary information. Each 
student teacher’s teaching was visited on three occasions. The student teachers 
conducted their teaching in groups of pupils with varying ages, from the second 
form in the compulsory school system to the second form of upper secondary 
school.

The analysis work started in December 2005 by observing and describing each 
student teacher’s teaching for the purpose of accounting for the complexity of the 
learning object22 that had been staged in the classroom (that is, the content that was 
possible for the pupils to discern). The next step was to search for possible explana-
tions of why this particular learning object had found an expression. Intentional 
analysis was used in this phase. 

Unlike phenomenography, the intentional perspective makes it possible to study 
and explain understanding and creation of meaning at the individual level. In the 
intentional perspective the research interest is primarily meaning-making processes, 
that is, how in their actions people contextualize and give meaning to different 
aspects of the world. (Wistedt, 1994; Halldén & Wistedt 1998; Halldén 1999; 
Lundholm, 2001).  For the learners the context becomes their own personal mean-
ing frame within which they interpret knowledge content and the tasks they are 
given.

The intentional analysis model makes it possible for the researcher to interpret 
actions as parts or expressions of intentions included in larger projects. Actions do 
not necessarily have to be physical but may also be communicative acts such as 
speech acts. See more about speech acts in Austin (1962) or Searle (1969).

21 Stimulated recall is a method where with the aid of audiotaped or video-recorded mate-
rial the researcher documents an interviewee’s activities. Shortly afterwards the interviewee 
can listen to the tape or watch the film and in this way “relive” herself/himself in her/his 
activities. The intention is that the person will be reminded of and helped to comment on 
her/his thinking and acting during the earlier episode (Alexandersson, 1994; Haglund, 
2003). In this case it is the interviewee who speaks while watching a video film of his re-
cently performed teaching. The method may also understood as a way of combining an 
interview with observations.
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In the analysis the students’ actions and speech acts in their teaching as well as in 
stimulated recall conversations and interview conversations could thereby be inter-
preted as intentions included in larger projects. This made it possible to view the 
understanding expressed in the learning object in the light of the contextualizations 
made by the individual student. 

The results show that the student teachers who participated in this study com-
municated different learning objects in their teaching. On the basis of the ways in 
which they are structured, the learning objects staged in the classrooms can be di-
vided into two separate categories; linearly constructed learning objects or inte-
grated learning objects (see Figure 1 below. 

Linearly constructed learning object Integrated learning object

Figure 1. The four left triangles symbolize that the linearly constructed learning object may be under-
stood as different parts following after one another. The prism representing the integrated learning 
object symbolizes that the connections among different parts of the learning object are important and 
give a nuanced content to the whole that appears. 

Linearly constructed learning objects 
Four of the five student teachers staged in their teaching a linearly constructed 
learning object. The emphasis was on offering the students an understanding of 
parts of the water supply issue, which they thought was relevant for understanding 
the water supply problems. In the learning object that they communicated, the 
water cycle was superordinate to other parts. There was a linear connection, like a 
“red thread”, in the order in which the parts were treated and related to one an-
other. Although there was some variation, it was possible to generalize the design 
of their teaching. The initiation into the problems was the water cycle. After creat-
ing an understanding of the water cycle, the teaching went on to focus on global 
differences in water accessibility. A third step focused on the consequences of un-
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evenly distributed water resources, for example people’s possibilities of food pro-
duction or hygiene. 

Integrated learning object 
One of the five student teachers staged a learning object that was markedly differ-
ent from those of the others. Instead of a “red thread”, it was rather a complex 
web that developed.  The teaching was characterized by shifts of perspective. It 
shifted from providing content to and elucidating individual aspects, which may be 
described as an elaboration within the context (Halldén, 1989; 1999), to explaining 
the connections among different perspectives, which may be described as an elabo-
ration among different contexts (ibid.). There was a constant change among differ-
ent explanatory models, for example between using causal explanations and dis-
cussing moral issues. Connections that linked and kept the whole together were 
just as prominent as the individual parts. In this way the complexity itself was con-
figured, and it was the very complexity of the water supply issue that the pupils 
were able to discern. 

Some factors affecting the staged learning object
There was obviously some discrepancy between the understanding expressed by 
the five student teachers in their selection procedure and the understanding that 
was expressed in the classrooms. How could this discrepancy be explained? This 
question could at least partly be answered by interpreting the intentions and pro-
jects that were manifested in the teaching and the interview conversations. With 
the aid of intentional analysis it was possible to describe that the complexity of the 
staged learning object had been affected by: 

How they conceived of the whole of the water supply problems. 
How they conceived of pupils and knowledge formation, and in particular 
how they looked upon the relation between knowledge content and pupils. 
Their project of becoming good teachers and their view of what is worth 
striving for in good teaching.

The totality of the water supply problems
When the student teachers accounted for the water supply problems, all of them 
pointed out the importance of “holistic thinking” and of creating “holistic under-
standing”. There were some indications, however, that the meant different things 
when talking about totalities. 

The four student teachers who staged a linearly constructed knowledge object 
expressed a segregative holistic conception. They thought that the totality could be 
divided into different parts and assumed that the totality would be understood, if 
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each individual part of which the totality consisted were explained. That is, the 
totality was the sum of the parts. This holistic understanding also manifested itself 
in the teaching they staged. They treated the learning object more or less as differ-
ent parts or segments, for example dealing separately with the water cycle and dis-
tribution issues. 

The student teacher who staged an integrated learning object saw the totality, 
“the water supply issue” as the real problem and pointed out that there are con-
flicting forces in this totality. The totality was hence not defined by the parts in 
themselves but by the connections between them. The main focus was then on 
how they affected one another, that is, interacted with one another. In the conver-
sations this student stated, among other things, “The issues are so interacting…”. 
In this student’s teaching, an integrative holistic view was realized as an integrated 
learning object. 

The view of pupils and knowledge formation
There was a difference in the ways in which the student teachers talked about the 
relation between knowledge content and pupils’ learning. Among the student 
teachers who staged a linearly constructed knowledge object, there were two who 
expressed an intention to adapt the knowledge content so that the pupils would be 
able to understand it. There was a direction in this view, the knowledge should be 
brought to the pupil. They were clear about what pieces of knowledge the pupils 
needed to understand. This manifested itself through their often starting their 
statements by talking about what the pupils needed to know. “I gave them infor-
mation in order to build it up” or “the water cycle is like a linchpin that they have 
to understand”. The direction of knowledge was then from the learning object to 
the pupil. The two other student teachers who staged a linearly constructed 
knowledge object expressed the opposite direction of knowledge, the pupil should be 
brought into the discourse. Metaphorically expressed, it seemed as if they wanted to 
take the pupil by the hand and take her/him to the knowledge content, “it is im-
portant to make them think of the right things”. 

Both the intention of adapting the knowledge content and that of bringing the 
pupils into the discourse seem to have affected the learning object that was dis-
cernible. It is likely that these intentions sometimes helped the pupils to understand 
something in different way than before and that learning thus took place. A com-
mon feature of these four is, however, that they put a ceiling on what is possible to 
attain. They all talked in terms of what was possible for the pupils to understand, 
for example to what extent they were too young or had insufficient pre-
knowledge or what in the knowledge content was too difficult. 

The fifth student, who staged an integrated learning object, never spoke in 
terms of the knowledge content being too difficult for the pupils. The point of 
departure was that the problem as such was possible to understand for anyone. In 
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addition, the problem was so “urgent” that neither the pupils nor the knowledge 
content needed modifying. Nothing else than the presented learning object itself 
made up the framework for what was possible to understand. The point of depar-
ture was that all pupils had the capacity to learn. 

Projects connected to the view of the teaching profession
It was also possible to discern many different individual projects that to a varying 
degree may have affected the learning object that was manifested. Some of these 
are briefly accounted for below. 
One student teacher expressed the intention of developing himself in his teaching 
profession by learning from the responses given by the pupils. The questions to the 
pupils were formulated on the basis of this intention, which can hardly have influ-
enced their knowledge formation in a negative sense. Hopefully, this intention will 
benefit the student teacher’s future pupils. 

In parallel with his intention of helping the pupils to construct knowledge, an-
other student showed the intention that they should learn to think independently. 
These two projects were sometimes in conflict with each other and hampered the 
student teacher’s ability to communicate with the pupils, whose opportunities to 
learn in these situations decreased because of the lack of communication. 

One student teacher expressed especially strongly his intention of caring for the 
pupils. He showed a genuine interest in each pupil, and what problems s/he might 
have and how s/he was feeling were often in focus. It is possible that this some-
times diverted the student teacher’s focus from the learning object, but on the 
other hand it was an intention that in the long term is likely to benefit this stu-
dent’s pupils. 

Another project that probably hampered the pupils’ ability to understand the 
complexity of the water supply issue was the intention of being a science teacher 
doing what such a teacher is supposed to do. This intention, which was based on 
conceptions of what a good science teacher should be like, clearly limited the pu-
pils’ ability to view the problems in a social science perspective. 

Finally, an intention that clearly favoured the pupils’ ability to discern the com-
plexity was the intention of creating variation in the teaching. There was a con-
scious aim to help the pupils to discern different aspects and connections through 
describing them in different ways and from different perspectives. There was a shift 
between what was figure or ground and between what was variant or invariant in 
the knowledge object communicated in the teaching. Several student teachers had 
this intention to a varying degree. To all appearances, this intention made it easier 
for the pupils to discern the learning object. The very variation of different per-
spectives caused perspective shifts to be trained and the water supply issue to ap-
pear both more clearly and in a more multifaceted way. 
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Discussion
The aim of this study was not to generate knowledge of how individual student 
teachers understand or teach for sustainable development. As the study has also 
shown, separate individuals’ understanding and teaching are strongly dependent on 
the individual’s own experienced context. It is thus possible that in a different con-
text the informants in this study would have expressed a different understanding 
and staged a different learning object in their teaching. It is possible, for example, 
that they would have expressed a different understanding and staged a different 
learning project in a different age group. 

For teacher education it is however of interest to acquire knowledge of different 
ways of understanding sustainable development that may exist in a large group of 
student teachers, that is, on a collective level. In addition, getting knowledge of 
connections among student teachers’ understanding of a phenomenon, their view 
of teaching and knowledge formation and pupils’ ability to discern a learning ob-
ject is of even greater value. 

Discussion of results 
In the following discussion of results, I will discuss what I think are the most im-
portant results of this research and what implications they entail for pupils’ learn-
ing.

The results from substudy II, the interview study
From substudy II, the interview study, it appeared that there were two different 
attitudes to sustainable development among the student teachers. Either as A: a
normative action-oriented attitude or as B: a normative content-oriented attitude. Before 
discussing these different attitudes, it is important to point out that individual stu-
dent teachers may be said to have one or the other attitude to a varying degree and 
that these are likely also to shift from one situation to another. What does having 
these attitudes imply for a teacher and what are the implications for the pupils that 
this teacher is going to teach? It is a realistic assumption that this is of importance 
for how curricula are interpreted, what matters are given priority, and how the 
teaching is planned and conducted. 

Implications of a normative action-oriented attitude
The interviews seemed to indicate that the student teachers expressing a normative 
action-oriented attitude seldom focused on a specific content. They reflected to a 
limited extent on underlying motives for the actions. For this reason their state-
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ments often appeared insubstantial. One might speculate about whether a lack of 
knowledge content leads to this attitude. 

If this attitude is allowed to prevail in their future teaching activities, this is 
likely to have consequences for the teaching they will conduct. Their pupils will 
have an opportunity to develop an ethically correct environmental behaviour. 
They will learn to sort waste, compost, and be creative and innovative. They will 
thereby learn a subjective norm, that is, they will learn to do what social pressure 
prescribes. Such norms may be functional in many contexts; they make it easy for 
people to behave in a socially correct manner, and hopefully such behaviours are 
beneficial for sustainable development. Problems will arise when new demands and 
new action patterns emerge in a changeable world and new norms hence have to 
be learned. 

A normative action-oriented attitude provides a lot of scope for the pupil-active 
working methods advocated in teaching for sustainable development. See for ex-
ample the report “Att lära för hållbar utveckling” (‘Learning for sustainable devel-
opment’; SOU (‘the Swedish Government Official Reports’) 2004:104. One 
drawback might be that the teaching content will be not be reflected on by the 
teacher. Instead of paying attention to the knowledge content prescribed by sylla-
buses, s/he will prioritize the activity itself. The teaching might also become con-
text-dependent and the teacher’s scope for teaching will differ depending on the 
school’s pre-conditions. 

Implications of a normative content-oriented attitude
The student teachers who in substudy II, the interview study, expressed this atti-
tude reflected on content aspects of sustainable development. The genesis of re-
sources, distribution issues and environmental problems were often in the focus of 
the student teachers’ reflections on content. It is likely that in their future teaching 
activities they will also (if they go on having this attitude) focus on content aspects 
of sustainable development. One implication for their pupils might be that they are 
given an opportunity to discern the content that the teacher focuses on and 
thereby hopefully gain an understanding of underlying connections or whatever 
content is focused on. A prerequisite for pupils beginning to reflect on what is 
relevant knowledge is conceivably that the teacher also does. One might speculate 
about whether these pupils will also be trained in seeing underlying patterns and 
connections. Research by Trigwell et al. (1999) and Prosser et al. (2005) shows 
clear connections between teachers’ attitudes to teaching and pupils’ or students’ 
attitudes to learning. 

For the teacher this attitude will possibly require more commitment, since the 
environmental and future problems will change their character. There will there-
fore be a need for time and scope for the teachers’ own in-service education, since 
it requires that they keep updated with current research. 
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The results from substudy III, the video documentation study
Substudy III, the video documentation study, showed that there were connections 
among the student teachers’ holistic understanding, their views of pupils and 
knowledge formation, and the learning object that the pupil in the classrooms were 
given an opportunity to discern. This is in line with both Trigwell and Prosser’s 
above-mentioned research and Alexandersson’s (1994) research, which have shown 
that the teacher’s way of understanding the learning object constitutes the point of 
departure for her/his choice of method, which in turn affects the pupil’s ability to 
discern and contextualize the learning object. Substudy III also showed that the 
learning objects that were manifested in the student teachers’ teaching could be 
described in two different ways on the basis of their structure: either as a linearly
constructed learning object or as an integrated learning object.

A linearly constructed learning object
This learning object was characterized by the problems being presented in different 
parts. There was a linear connection, like a “red thread”, in the order in which the 
parts were dealt with and related to one another. How does this affect the pupils 
who are given an opportunity to discern such a learning object? They are obvi-
ously not trained to make horizontal perspective shifts or to view the issues from 
many different angles. On the other hand they may get good teaching, because the 
teacher may find it easier to follow the teaching materials, as these are as a rule 
structured in accordance with this model. Younger pupils may find it easier to un-
derstand well delimited parts one by one and then be able to make a whole out of 
the parts; cf. for example systematic language learning or Piagetian constructivism. 
One problem with this might however be that it restricts many teachers’ opportu-
nities to teach about sustainable development, since this may be difficult for the 
teacher who lacks specialist competence in some parts of the problems. It may for 
example be difficult for a teacher of Swedish to teach about the phase changes of 
water, unless this teacher happens to have a good grasp of this area. The solution to 
the problem may be coordination in the team of teachers ensuring that the pupils 
are offered relevant knowledge and that no partial area is neglected. 

One advantage for the pupils may be that they are given pre-conditions for pro-
ceeding in each partial area. The are trained to be discursively faithful if the teacher 
has a discursively correct language. The may for example be given an opportunity 
to learn scientifically correct terms, if the water cycle is taught by a science teacher. 
On the basis of interest and talent and previous experiences, individual pupils may 
find it easier or more difficult to understand separate parts. 

An integrative learning object
These pupils are taught to make perspective shifts and to see connections. People’s 
capacity for multiperspectivity and for tackling future problems from different per-
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spectives may be assumed to be an important, perhaps necessary, ability in order to 
be able to take part in the societal debate and make wise democratic decisions. 
Since the point of departure is totality and how the teacher understands totality, 
teaching for sustainable development will not be just as subject-bound in this case. 
Nor will it be just as important to be discursively faithful, since it is not the sepa-
rate parts that will be primarily focused on. A new discourse will be created and 
characterized by the issues being viewed from many different angles. All teachers 
will be able to take part in the teaching, since the point of departure is their own 
understanding.

This may be a problem at the same time. It places great demands on the teach-
ers’ general knowledge. The teaching may at the same time become a political 
project for the individual teacher. As previously pointed out in this thesis, all 
teaching is a political project. The problem is, however, that in this case it will be 
up to the individual teacher to define the problems. The curricula and syllabuses 
decided on the basis of a parliamentary democratic system may be neglected. It will 
probably be more difficult to get an insight into and a grasp of the activities going 
on in the classrooms. From a global perspective, one may also ask who has the 
preferential right of interpretation. Who owns for example the problem with the 
world’s water supply? How and by whom is the problem to be delimited? These 
questions relate to the dilemma of relativism. If all parts and all connections are 
considered equally important and relevant, the problem will eventually comprise 
everything and everybody. There is a risk that the solutions will then be a matter 
of political power and not of knowledge and logical thought. It will then be the 
rhetorical set-up, not the content, that is rewarded. 

This is not to say that teaching containing a high degree of horizontal complex-
ity must lack vertical complexity. Both depth and width can exist simultaneously. 
What is characteristic of the teaching that was the most complex in this study is 
precisely that both these forms of complexity were present. 

Concluding remarks 
Looking back on this research project makes me think of the complex environ-
mental themes that have indirectly been touched on in this study. In 1962 the 
well-known book Silent Spring, written by the biologist Rachel Carson, was pub-
lished. Many people regard this book as a milestone in the environmental debate. 
Carson observed connections among environmental poisons such as DDT, birds’ 
access to insects and lack of bird song. The book was followed by disclosures of 
poison catastrophes and environmental scandals all over the world. Who can forget 
BT Kemi’s buried poison barrels at Teckomatorp in the mid-1970s, the emission 
of dioxin at Seveso in Italy in 1976 or Union Carbide’s poison cloud above Bhopal 
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in India in 1984? Similar catastrophes have recurred all too often since then. Nu-
clear power plants have been wrecked, oil tankers have sunk and tunnel construc-
tions have had unexpected consequences. Unfortunately, we cannot be sure that 
such environmental catastrophes will not happen in the future as well. 

Now, in the early twenty-first century, there have arisen new threats against 
humanity and the earth that used not to be equally imminent. New York 
11/9/2001, Madrid 11/3/2004, London 7/7/2005 are places and dates that terror-
ism has engraved on our consciousness. The global warming and the greenhouse 
effect are discussed every day in the media. There is now no doubt that the green-
house effect does exist; 2000 of the world’s foremost experts in the field maintain 
this unanimously in the report that IPPC (the Intergovernmental Panel on Climate 
Change) presented in Paris on 2/2/2007 (IPCC 2007). According to calculations 
made at University of Helsinki, 2% of the world’s population own more than half 
of the world’s assets, while 50% of the world’s population own less than 1% (UNI-
Wider 2007). Is there a connection between floods in New Orleans and the West-
ern World’s consumption patterns? What are the connections like among terror 
attacks, globalization and fair resource distribution? 

In 2007, 45 years after Carson speeded up the environmental debate, the former 
Vice President of the USA, Al Gore, was awarded an Oscar for his documentary 
film An Inconvenient Truth. The film shows unpleasant connections among envi-
ronmental pollution, the greenhouse effect and our way of living. The environ-
mental themes have undoubtedly changed. In view of the way in which the prob-
lems have come to be reformulated, we can realize how precarious it is to think of 
how to understand and tackle the future. We must find other views than those that 
we had when the problems were created. 

We should dare to cross more borders between fields. In this day and age, with 
the complex problems we are facing, we will have to be eclectic, we must be al-
lowed to cross discourse borders and try out many different ways of solving the 
problems. I think we have everything to gain by offering the people of the future 
the ability to view things from many different angles. The most important knowl-
edge we can give our children is the ability to learn to act in a complex everyday 
world and in a future that we know very little about. 

Connecting to the results of this thesis, which show that different ways of un-
derstanding sustainable development and different learning objects that were made 
possible for pupils to understand, I would like, even though it may sound trivial, to 
maintain that the people of the future will need both deep subject knowledge (ver-
tical complexity) and the ability to cross discourse borders (horizontal complexity). 
By this I mean that both these alternatives will have to be offered to pupils in 
schools. Since schools are already divided into subjects, there are good pre-
conditions for meeting the first need for subject depth. It is however not equally 
self-evident to give the pupils an opportunity to train perspective shifts and to see 
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connections. I would therefore like to suggest that the teachers’ task of developing 
the ability to see things from many different angles by emphasized in both the 
teacher education and the control documents regulating the activities of schools. 
What all this boils down to is thus that I advocate an approach full of nuances.
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Begreppet ”hållbar utveckling” har blivit centralt i dagens miljödebatt. I min 
forskning ska jag bl.a. studera lärarstudenters uppfattning av detta begrepp. Jag är 
därför tacksam ifall du tar dig tid att fundera över och svara på nedanstående fråga. 
Observera att det inte finns något rätt eller felaktigt svar. Jag ser helst att du skriver 
ut ditt namn eftersom min avsikt är att utifrån era svar välja ut några studenter som 
jag vid ett senare tillfälle skall intervjua utförligare. 

Begreppet ”hållbar utveckling” är en översättning av det engelska uttrycket ”sus-
tainable development” Sustainable översätts i Norstedts stora ordbok som hållbar, 
godtagbar eller bärkraftig,  ordet development översätts med utveckling

Vad anser du att det är som skall vara hållbart? Försök precisera så långt som möj-
ligt.

Varför ? 

Tack för din medverkan: Ditt namn: 

Gunnar Jonsson 
 ______________  
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Niklas introduktionslektion 

NR BESKRIVNING AV 
MIKROENHETEN  

BESKRIVNING AV INTERAKTIONEN 

1 Presentation  
2 Visar gurka och tomat Frågar efter vad som är gemensamt.  

Niklas: Jag tänker om jag har en gurka här, en tomat och jag (pekar). 
Vad har vi gemensamt, jag gurkan och tomaten? Kan ni komma på en 
sak som vi alla behöver och alla består av? Vad en gurka behöver, vad 
en tomat behöver och vad jag behöver?
Eleverna: Vatten (hörs från flera elever i klassrummet) 
Niklas: Precis, vatten det behöver vi alla

3 För dialog om varför 
vatten är viktigt 

Elev: Man kan inte leva utan vatten 
Niklas: Nä man kan inte leva utan vatten 
Elev: Man kan leva längre utan tomaten än utan vatten 
Niklas: Precis, så är det 
Elev: För annars torkar man ut
Elev: Vatten är livsviktigt, det behöver alla.

4 Inför begreppet 
”ämne”

Niklas: Så vatten kan man kalla ämne, har ni hört det ordet förut? 
Eleverna: Ja!

5 Elev redogör att vissa 
människor tvingas 
dricka smutsigt vatten 

Elev: Men några måste dricka smutsigt vatten för dom har inte rent. 
Niklas: Ja precis, och det är ett stort problem. När det har varit jord-
bävning i Kasakstan då har dom stora problem att alla inte får rent 
vatten och då blir dom sjuka. 
Elev: Då blir dom ju… Då dör dom ju? 
Niklas: Jaa om det går riktigt illa och dom inte får rent vatten.

6 Berättar att det alltså är 
vatten de skall jobba 
med. Ber dem komma 
fram och titta. Eleverna 
sätter sig sedan ner 

Eleverna kommer fram och tittar i tre plastmuggar.  
Diskussion uppstår.
Niklas: Är det vatten i dom här?  
Elev: Det är vatten i den där, för isen smälter ju
Niklas: Jaha
Elev 1: Och de är ju vatten där ovanpå så de är vatten däri 
Elev 2: Alla är det vatten i 
Elev 3: Nää, inte i den tomma 

7 Tillfälligt avbrott i 
diskussionen p.g.a. 
ordningsfråga

Många elever blir plötsligt törstiga och rusar till kranen för att 
dricka. Niklas ber dem sätta sig igen och påminner om de ord-
ningsregler de har kommit överens om. 

8 Diskussionen om vad 
som finns i muggarna 
återupptas 

Niklas vill via handuppräckning veta vad eleverna tror. 
Niklas: Hur många var det som tyckte att det var vatten i alla tre 
muggar?
(Ingen räcker upp handen) 
Niklas: Är det ingen som menar att det är vatten i alla tre muggar?
Niklas: Hur många är det som tycker att det är vatten i den blå mug-
gen? 
Alla räcker upp handen 
Niklas: Och i mittenmuggen? 
alla räcker upp handen 
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Niklas: Det var väl alla också? Så det är den här orangea ni inte 
vill ha att det är vatten i? Visst är det så? 
Tyst, svagt: vet inte… 
Niklas: Men om jag säger att det är vatten i alla tre, vad säger ni då? 

9 Genomgång av vattnets 
olika former 

Niklas: Man kan säga att vatten finns i tre former det finns tre oli-
ka…?
Elev: Fast flytande eller ånga 
Niklas: Precis, klockrent!

10 Skriver på tavlan Skriver upp orden is, vatten, ånga. 
11 Ordningsfråga Niklas ber en elev som har lagt sig under bänken att resa sig 

upp: Visst sitter du så att jag ser dig, det är så tråkigt när du försvin-
ner.

12 Pekar på tavlan och 
beskriver fasövergångar 

Niklas: Och sen kan isen smälta, så då kan det bli vatten igen. Och 
vatten kan… det här kanske är tjorvigast, ni vet att det kan bli vatten-
ånga. Det finns faktiskt vattenånga överallt i luften. Det kan man se 
om man gör så här bland annat…

13 Demonstration av 
vattenånga

Niklas tar fram en spegel som hon andas mot på. Vattenångan i 
hennes utandningsluft kondenseras mot spegeln. 

14 Eleverna och Niklas 
turas om att ge olika 
exempel på när vatten 
övergår från vätskefas 
till gasfas 

Niklas: När händer det här att vatten blir vattenånga?
(tyst)
Niklas: Ja när det blir varmt… till exempel när man duschar så kan det 
ju bli imma på speglarna och det är vattenånga.
Elev: När jag duschar brukar jag sätta vattnet på så varmt så då brukar 
jag kunna se ångan.
Niklas: Jag vet det börjar komma vatten i taket och på fönstren, att det 
blir alldeles dimmigt. Det tror jag de flesta har varit med om. Och när 
det ryker när man kokar. När mamma eller pappa kokar, det är ju 
vattenånga som bildas. 
Elev: Bubblor då?
Niklas: Ja bubblor, det är som när vattenångan är på väg upp ur om 
man säger så. Och vattenångan kan även gå tillbaks och bli vatten. 
Elev: Ja till exempel när det är ett moln och så regnar det.

15 Niklas delar ut en 
uppgift som de skall få 
arbeta med två och två 

Niklas instruerar: Det är små uppgifter, som om ni läser nog, och sen 
tänker ni på det jag har försökt gå igenom tillsammans med er, om att 
vatten kan ha alla dom här olika formerna.

16 Procedurfrågor från 
eleverna

Niklas förtydligar och repeterar hur de skall jobba. 

17 Niklas går runt bland 
barnen och samtalar 

Han förtydligar enskilt för barnen vad han vill att de skall göra. 
Ibland hjälper han dem genom att säga exempelvis: Vart har 
vattnet tagit vägen här? Har det försvunnit? eller? 
Ibland vill han att de skall tänka ett steg längre: Men har ni svarat 
på frågan grabbar? Vad har hänt med vattnet och varför har det hänt 
just det här?… Niklas läser: ”Det var en gång en varm vattenpöl som 
gick och sola, men det var inte så bra han ångade bort”.. Ja… ni har ju 
svarat på ett väldigt roligt sätt men varför hände det?
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18 Niklas ber dem skynda 
sig att bli färdig med 
uppgifterna

19 Niklas ber barnen som 
nu är färdiga och 
springer runt i klass-
rummet att sätta sig ner 

20 Repetition Eleverna svarar i kör när Niklas pekar på tavlan.  
21 Avslutning 

Erik introduktionslektion 

NR BESKRIVNING AV 
MIKROENHETEN  

BESKRIVNING AV INTERAKTIONEN 

1 Presentation 

2 Vill att de skall reflekte-
ra över begreppet håll-
bar utveckling 

Förklarar, går runt i klassrummet och delar ut lappar. Förtydli-
gar, motiverar: Det är för att ni skall få igång lite tankar. Vad tän-
ker ni på när ni ser det här begreppet? 

3 Introducerar projektet 
”Rymdresan”

Ger instruktioner och förutsättningar, de skall fundera över hur 
de ska utrusta rymdskeppet 
Erik: Det är så här: Vi har blivit uttagna att delta i en resa till den 
yttre rymden som skall vara i 5000 år. Ni skall resa med ett rymd-
skepp. Skeppet är konstruerat men ni måste utrusta det. Skeppet är 
fem km i diameter. Vi behöver inte fundera på hur rymdskeppet skall 
drivas framåt, det har forskarna redan löst. Ni får bara använda teknik 
som är känd idag. Ni får vara högst 100 personer samtidigt på skep-
pet. Nu skall ni skriva ner en lista vad ni vill ha med er på det här 
skeppet. Har ni förstått vad ni skall göra? 

4 Frågor från eleverna  Svarar, förtydligar. Återkopplar; Har ni förstått vad ni skall göra?

5 Förtydligar tidsaspekten Förklarar för samtliga elever: Alltså det finns syre på skeppet. Ni 
måste ta med det ni behöver. Har ni förstått?  Får fråga om ovanstå-
ende, svarar: Jo det finns syre så det räcker i 5000 år. Ni skall kun-
na utrusta det så att människor skall kunna bo där i 5000 år. Förstår 
ni bättre nu, det är svårt att förklara? 

6 Svarar på frågor som 
anknyter till nr 3 

7 Avslutar det enskilda 
reflekterandet. Placerar 
in dem i grupper ger 
nya instruktioner 

Talar till hela klassen. Poängterar tidsaspekten: En sak som är 
viktig att tänka på. Den här resan skall ju vara i 5000 år, ni måste 
tänka på hur skall ni få det att räcka, det ni skall ha med er.

8 Svarar på procedurfrå-
gor

9 Interagerar med grupp Eleverna i en grupp funderar på hur de skall kunna handla mat 
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om matförsörjning för 5000 år. Erik frågar: Men har ni förstått vad ni skall göra?

10 Ger nya instruktioner 
om hur detta arbete 
skall redovisas 

11 Nya instruktioner Talar till alla elever: Utifrån det ni har skrivit skall ni diskutera, 
bolla idéer med varandra i gruppen. 

12 Interagerar med grupp 
angående matförsörj-
ning

Erik ger positiv feedback och visar att eleverna tänker på rätt 
sätt.
Elev: Men kan man inte ha en bondgård, typ flytta dit en bonde som 
får odla.
Erik: Men det var väl en bra idé, var det inte?

13 Interagerar om matför-
sörjning

Inför tidsperspektivet, påpekar att det skall räcka i 5000 år. 
Erik: Men tänk på att det skall räcka i 5000 år

14 Elever klagar på grupp-
sammansättningen

Erik säger att han skall jaga igång killarna.

15 Interagerar om matför-
sörjning

Erik: Vad behöver man för att överleva i 5000 år? 
Elev: mat, vatten
Erik: Du sa att man behöver mat och vatten. Hur skall man försör-
ja… fundera på sådana saker. Vad behöver ni och hur skall ni få det 
att räcka?

16 Pratar med grupp som 
verkar ha svårt att kom-
ma igång 

Erik: Har ni kommit någon vart? 
Elev: Jag vet inte, kanske 
Erik: Men håller ni på att bolla idéer? 
Elev: Ja vi har skrivit upp en massa olika personer som man tycker att 
man behöver som har olika yrken och sånt 
Erik: Mm.

17 Ger respons angående 
vattenförsörjning 

Eleverna diskuterar att de skulle behöva konstgjorda lampor som 
ger ifrån sig solljus så att man kan göra ett kretslopp med vattnet Erik
ger positiv feedback på resonemanget: 
Erik: Men fortsätt att jobba efter de tankarna

18 En grupp elever disku-
terar om det inte skulle 
gå att ”klona” fram 
mat. Av resonemanget 
framgår att de tänker 
sig någon sorts maskin 
som gör mat

Detta är den enskilt längsta interaktionen. Erik ingriper i reso-
nemanget på olika sätt och förklarar med olika exempel att det 
är omöjligt att tillverka en maskin som klonar mat. Han förkla-
rar utförligt vad kloning innebär: När man klonar måste man ha 
en stamcell […] En form av kloning är t.ex. en jordgubbsplanta som 
du tar revor från […]  När man klonar får så sätter man in, det heter 
stamceller, då sätter man in en sådan i mamman och mamman föder 
ett levande får som har samma DNA som den som man klonar ifrån.

19 Erik försöker styra in 
en grupp att fokusera 
vattenförsörjning 

Eleverna redogör för vad de hitintills har planerat med odlingar 
sjö och vindkraftverk. 
Erik frågar: Hur har ni tänkt att odlingarna skall få vatten? Elever-
na svarar: Men alltså vatten, det är inga problem, det cirkulerar. 
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20 Ger respons angående 
energifråga. Försöker 
styra över fokus mot 
vem som bestämmer 

Eleverna förstår inte hur det skall vara möjligt att lösa energi-
försörjningen eftersom det inte finns någon sol.  
Erik Ja men ni behöver inte fundera över energin, det behöver ni inte 
bekymra er om.  
Elev: Ja men det var ju det vi sa, lampor! 
Erik: Ja men ni har pratat om mat och jordbruk och… men vem är det 
som bestämmer då?  

21 Erik försöker styra in 
resonemang mot vat-
tenfrågor

Erik:  
Vad har ni kommit fram till? 
Elev: En damm med fiskar och ett växthus och så är det ett jordbruk 
och… potatis frukt och morötter… 
Erik: Mm, men om ni skall odla behöver ni vatten.
Elev: Ja men vi har ju en regnskog 
Erik: Jaa
Elev: Och i jordbruket finns det en rengörare… 
Erik: Men fundera på! 

22 Elever diskuterar jul-
gran

Erik ifrågasätter nödvändigheten av att ha julgran. 
Elev: Och så måste vi ha julgran
Erik: Men är det viktigt?
Elev Ja 
Erik Men är det viktigt för den mänskliga överlevnaden

23 Elever diskuterar pool Erik ifrågasätter nödvändigheten av en pool på samma sätt som 
ovan

24 Avslutning Erik ger instruktioner till samtliga elever om hur de skall hante-
ra det påbörjade arbetena. 

Björns introduktionslektion 

NR BESKRIVNING AV 
MIKROENHETEN  

BESKRIVNING AV INTERAKTIONEN 

1 Presentation  
2 Vill att de skall reflekte-

ra över begreppet håll-
bar utveckling 

Pratar, delar ut lappar på vilka eleverna skall skriva sina reflek-
tioner om hållbar utveckling. 

3 Fråga från elev om hur 
han skall skriva 

Björn repeterar och förtydligar.  

4 Introducerar uppgiften 
med rymdskeppet 

Ger samma instruktion som Erik. 
De skall nu enskilt upprätta en lista över vad de tycker att de 
skall ha med sig. 

5 Elev ställer fråga om 
hur länge de blir borta 

Björn svarar, repeterar att det var 5000 år och uttrycker samti-
digt att det handlar om hur man skall klara sig i ett längre tids-
perspektiv: 
Elev: Hur länge blir vi borta?
Björn: 5 000 år så ni kan räkna med att ni kommer aldrig tillbaka 
till jorden.
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Elev: Fick man ta med sig 100 personer max? 
Björn: 100 max 
E: Så jag skall skriva vilka 99 jag har med mig?
Björn: Nej det behöver du inte, du skall tänka på hur ni skall klara er 
därute.

6 Fråga från elev om det 
finns TV 

Elev: Är den utrustad med tv?
Björn: Varifrån skulle den ta emot sändningarna?

7 Björn läser över axeln 
vad en elev skrivit och 
börjar samtala 

Björn: Du kan aldrig ta med dig färdiga grejer, sådana här (pekar på 
snus) så det räcker i 5000 år 
Elev: Joo om jag tar fem kilos dunkar med snus
Björn: Ja men det skall ju räcka i 5000 år.
Elev: Joo nog räcker det, visst gör det.
Björn: Nää 
Elev: Men då tillverkar jag
Björn: Jaa! (uppmuntrande) 

8 Omorganisering av 
grupparbete

Björn ger instruktioner om att de skall placera in sig i grupper 
som han har konstruerat. 

9 Ordningsfråga Björn uttrycker att han inte gillar att eleverna knäcker i fing-
rarna

10 Samtal med grupp som 
funderar över hur 
mycket toalettpapper 
de behöver 

Björn: Behöver ni ha med er allt dasspapper?
Elev 1: Va?
Björn: Ni kanske måste producera dasspapper? 
Elev 2: Och hur skall vi bli av med det? 
Elev 1: Vi snör ut det genom fönstret.
Björn: Ja men vad händer då?
Elev 1: Ja men pappret blir vi kvitt.
Björn: Ja men hur tänker ni, vad händer om ni gör så?
Elev 1: Jag vet inte.
Björn: Men vad försvinner?
Elev: Näring.
[…]
Björn: Men ingenting får väl försvinna.

11 Björn läser att en grupp 
skall ha med sig massor 
av snus 

Björn uppmanar dem att skärpa sig: Men försök nu göra någonting 
seriöst, svamla inte bara. Björn påpekar sedan att de bör tänka på 
hur de skall få mat. 

12 En grupp har tänk 
anordna transportering 
från jorden 

Björn: Ni måste tänka i andra banor. Ni måste kunna producera 
mat. Ska ni ha mjölk måste ni ha kor, skall ni få bröd måste ni ha 
säd. Sen måste ni få allt det här att fungera. 

13 En grupp diskuterar om 
det kommer att bli 
inavel på skeppet 

Björn förklarar att det inte behöver bli så: Det finns många sam-
hällen med mindre än 100 innevånare som det inte blir inavel i.
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14 Björn samtalar med 
grupp om hur matför-
sörjningen skall lösas 

Björn: Ni måste tänka på att ni kan inte ta med er mat annat än 
initialt för de första åren... 
Elev: Skall vi äta grönsaker? 
Björn: Men sen måste ni ju producera mat själv. 
Elev: Men man kan väl inte äta det där? 
Björn: Äter inte du djur? 
Elev: Jo det gör jag. 
Björn: Äter du bröd?... Inget bröd äter du? Ingen potatis? 
Elev: Så vi skall göra ett potatisland också? 
Björn: Ja ni måste ta med er jord. 

15 Avslutning Instruktioner om vad de skall göra med det arbete de har gjort. 

Fridas introduktionslektion 

NR BESKRIVNING AV 
MIKROENHETEN  

BESKRIVNING AV INTERAKTIONEN 

1 Presentation  
2 Repetition av tidigare 

tema om molekyler 
Frida frågar barnen, de svarar och redogör vad de minns. 

3 Upprättar en mind map Eleverna får säga sina tankar om varför vatten är bra. Frida 
skriver upp på tavlan som en mind map. 

4 Skiftar fokus till varifrån 
vi får vårt vatten 

Frida: Ok, är det någon som kommer på något mer? Det finns säkert 
1000 saker till men det här är jättemycket grejer. Men om vi tänker 
på det här vattnet som finns i kranen. Varifrån kommer det vattnet? 
De pratar sedan om hur vattnet kommer till ett vattenverk där 
det renas innan det går ut i rören och kranarna.

5 Visar OH-bild gör 
vattnets kretslopp 

Ritar upp vattnets kretslopp i den by som barnen kommer 
ifrån. Samtidigt som hon ritar och förklarar samtalar hon med 
barnen:  
Frida: Vad händer med vattnet i molnen då dom kommer ovanför 
bergen?
E: Det börjar regna.
Frida: Precis det börjar regna, det faller ner. Ibland faller det ner som 
regn och när det är riktigt kallt hur faller det ner då?
Elev: Snö.
Frida: Snö eller hagel. Jag ritar stjärnor med sex uddar, för det var ju 
sex. Som faller ner över bergen här…. Vattnet i träden också. Finns 
det något vatten i träden? Fundera en stund… Finns det något vatten 
i träden?
Elev: Jaa
Frida: Ja och vad händer med vattnet i träden? 
Elev: Avdunstar
Frida: Dom avdunstar också, så det kan också komma här lite grann 
och kommer till moln och far in mot bergen och kommer ner… Här 
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under då, vad finns långt under marken?
Elev: Vatten
Frida: Vatten, vet ni vad vattnet kallas för här nere i marken?
Elev: Översvämning under marken
Frida: Nja… vad brukar orsaka översvämning
Elev: Spöregn 
Frida: När det spöregnar eller när det är snösmältning på våren, då 
kan det bli jätte jättemycket vatten. Men vad kallas det här vattnet 
som finns långt ner i marken, är det någon som har en aning om det?
(tyst)...  
Frida: Det kallas för grundvatten. Vi kan skriva det här. Och vattnet 
pumpas upp. Det här kallas vid ett namn, vad tror ni att det kallas, 
när det far runt, runt. Vattnet som finns i havet avdunstar, och far 
upp till molnen, far in till bergen, regnar och snöar ner, åker ner för 
marken och det går runt, runt såhär. Det här är vattnets…?
Elev: Kretslopp
Frida: Det här är vattnets kretslopp, precis. Då skriver vi det här ordet 
vattnets kretslopp. Så här far vattnet, om och om och om igen. Det här 
är vattnets kretslopp här i byn.

6 Vattnets kretslopp i en 
by i Afrika ritas 

Frida meddelar att de snart skall se en film om en flicka som 
heter Paulina och bor i en liten by i Namibia som ligger i 
Afrika. När vattnets kretslopp i den afrikanska byn skall visas 
börjar Frida med att visa vad som är lika: Vi har samma sol som 
lyser, vi har marken och vi har växterna… Resonemanget fortsätter 
med att likheter och skillnader mellan den afrikanska byn och 
den by som barnen kommer ifrån diskuteras.  
Frida: Hur ofta regnar det i Afrika?
Elev: Inte ofta 
Frida: Inte ofta nej. Det kan faktiskt vara så illa att det inte regnar på 
flera år och tänk vad som händer med marken då om det lilla vatten 
som är, det avdunstar, det far upp och sen så far det iväg. I marken, 
på samma sätt som det finns (namnet på byn) så finns det ju grund-
vatten här långt nere. Det finns det i Afrika också och jag kan rita dit 
lite grundvatten också. Det är långt ner i marken. Och ibland kommer 
det ju upp lite grundvatten till ytan och så far det ner igen. Om det 
inte regnar på flera år, hur mycket grundvatten kommer då att finnas? 
Hur mycket vatten kommer det upp? Tror ni de är mycket eller lite?  
Eleverna: Lite
Frida: Ja jag tror nog också att det är lite, jag tror inte att dom har det 
så lätt. Och i Afrika är det samma kretslopp som här, precis på samma 
sätt som det är här i Orten.

7 Elev vill att hon skall 
rita dit en soldat 

Frida lyssnar på pojken som redogjort för att det finns barnkri-
gare i Afrika och nämner i hennes kommentarer att det kan 
vara på det viset att krig kan handla om vattentillgångar.  
Elev: Kan du rita dit en soldat?
Frida: Nää, tyvärr har de många soldater i krig men det är int e det vi 
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skall prata om.
Sedan styr hon snabbt in fokus på vattnets kretslopp i den afri-
kanska byn. 

8 Organiserar för filmvis-
ning

Ber elever flytta sina stolar så att de skall ha möjlighet att se. 
Visar filmen. 

9 Samtalar med barnen 
om filmen 

Frida ställer olika frågor om filmen: 
Hur fick Paulina vatten?  
Hur många dagar måste vattnet vara innan det gick att dricka? 
Hur gjorde dom hos Paulina när de gick på toa? 
Tror ni att de hade en toalettstol inne i Paulinas hydda? 
Vad hände med Paulinas syster när hon hade druckit smutsigt vatten? 
Hur gör ni hemma hos er när era kläder är smutsiga? 
Har Paulina tvättmaskin? 
Varje fråga gav upphov till ett samtal mellan Frida och elever-
na.

10 Barnen ritar och skriver Frida ber dem rita och skriva vad de tänkte på under filmen. 
11 Avslutning  

Pias introduktionslektion 

NR BESKRIVNING AV 
MIKROENHETEN  

BESKRIVNING AV INTERAKTIONEN 

1 Presentation Vad vi skall göra i det här momentet, det är att vi skall hålla på med 
hållbar utveckling som överskrift. Och vad vi skall göra då, det är att 
lösa ett världsproblem. och det tycker jag är jättekul egentligen, fast det 
är ju inte enkelt… men vi skall i alla fall göra ett försök. Och det 
problem vi skall titta på, det är vattenbrist. Alltså hitta en hållbar 
lösning på vattenbristfrågan. 

2 Centrala begrepp intro-
duceras 

Centrala begrepp skrivs upp på tavlan, hon frågar om de kän-
ner till dem men får inget svar. Eleverna ombeds att göra an-
teckningar: Brundtlandkomissonen, Agenda 21, Hållbar utveckling. 
Förklarar muntligt vad de står för. Säger bland annat: … där 
man hade kommit fram till att säkerhet kan inte åtgärdas enbart ge-
nom militära medel, utan att miljö, utveckling och fred hör ihop…

3 Milleniedeklarationen  Redogör kortfattat för vilka mål omkring vattenförsörjning 
som finns i FN:s milleniedeklaration. Man skall minska då antalet 
som saknar rent dricksvatten med hälften. Och det skulle då innebära 
en och en halv miljarder människor. Det är ungefär 3 miljarder män-
niskor som inte har tillräckligt med rent dricksvatten. Och problemet 
med det här då är att det råder vattenbrist i världen och det, liksom 
vattnet är inte jämt fördelat, vi är ju ganska gynnade i det här området 
men många andra områden har mycket dåligt med vatten. Fortsätter 
med att redogöra för vad vatten används till och hur mycket av 
det tillgängliga vattnet som vi människor använder idag. Redo-
gör för framtidsprognoser.
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4 Vattenkonflikter Frågar först om någon känner till någon vattenkonflikt. Får 
inget svar. Är det någon som känner till något ställe där man 
liksom är oense om vattenresursen?  
– Det vet du i alla fall (skrattar och pekar på den ordinarie läraren). 
Israel, där har man konflikter om vatten, om de sjöar som man använ-
der för vattenförsörjningen… Ofta kan det vara så att flera länder delar 
samma resurs. Ett flöde kan börja i ett land och så går den genom ett 
annat land och så ett tredje land och så här och var så sätter man in 
vattenkraftverk och dammar som påverkar nerströms och det skapar 
konflikter… 

5 Procedurfråga Pia har glömt de OH hon skall visa. Springer och hämtare dem 
från kontoret. 

6 Ortenss vattenförsörj-
ning diskuteras mot 
bakgrund av en OH 
bild 

Pia: Vi skall se här, känner ni igen det här månntro? Ser ni vad som 
står?
Eleverna: Mm, joo 
Pia: (Ortens namn) till riksfinal med bästa kranvattnet. Det här var 
ju då för två veckor sedan. I Luleå så tävlade då kommunerna i norr-
botten om vem som hade bästa dricksvattnet och skulle få gå vidare till 
en final. Och just (ortens namn) fick bästa omdömet så att man upp-
fattade som att det var lika gott som källvatten. Ni ser, dom hade som 
vinprovning. Det här är våran chef på vattenavdelningen. Vet ni vad 
han heter? 
(tyst)
Pia:(Namnet). Vi skall använda den här bilden och två andra bilder 
sen, men då menar jag liksom inte personerna på bilden utan man 
skall tänka på vattnet som sådant. Men det är vad som gäller nu i den 
här tätorten. Om man tittar tillbaka drygt hundra år tillbaka så… Pia
fortsätter med att redogöra för ortens vattenförsörjning. Hon 
försöker få med eleverna i resonemanget: Nu skall ni ju börja 
servera vattnet på restaurang och då frågar de: Oj vad gott vatten ni 
har på den här restaurangen, var kommer det ifrån? Hon får dock 
inget svar och fortsätter med att tala om varifrån det kommer 
och hur vattenförsörjningen har förändrats i takt med växande 
befolkning, ökad tätbebyggelse och samhällsutveckling. Jämför 
situationen för hundrafemtio år sedan med dagens. Ritar olika 
modeller på tavlan med enheterna; källa, förbrukning och rening 
symboliserade av fyrkanter som placeras i olika ordning efter 
varandra. Slutligen gör hon en jämförelse med hur dagens 
situation i u-länderna ser ut och de likheter som finns med den 
som rådde på orten för 150 år sedan. 

7 Energikrävande vatten 
mot bakgrund av en 
bild som visar flaskvat-
ten

Pia lägger på en ny OH-bild men i samtalet dröjer hon sig kvar 
vid den förra: Vi skall ta nästa bild. Ser ni den?… Ni ser att det är 
en väldigt törstig person va?  Syns det bra? 
Eleverna: Mm, mm, jaa 
Pia: Alltså, Svenskt vatten håller nästan bäst kvalitet i hela världen. 
Dessutom har (Orten) det bästa vattnet i hela Norrbotten. Jag kan inte 
tänka mig att de kommer att hamna så långt ner på den här listan. 
Om dom inte vinner priset i Sverige så kommer dom säkert bland de 
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tio bästa.  Men det här får likafullt väldigt stor konkurrens utav flask-
vatten som kommer någon annanstans ifrån. Och till den här bilden 
tänker jag berätta lite grann om energikrävande vatten… Pia redogör 
för tillverkning, transport, och förbrukning av flaskor och om 
prisskillnader mellan flaskvatten och kranvatten. När hon talar 
om detta återknyter hon vid flera tillfällen till den föregående 
bilden exempelvis; Men likafullt så dricker vi ju en hel del i både 
här i (orten) och i hela världen. Och det började väl någon gång kan-
ske när människor började bo lite tätare och parallellt med industria-
lismen då man började få miljögifter i vattnet och annat som förstörde 
vattnet som man började med att transportera vatten.  Till denna bild 
redogörs även för energikrävande avsaltning av havsvatten samt 
för hur det står till med världens oljetillgångar. 

8 Relationen mellan olika 
ekonomiska system och 
felaktigt vattenutnytt-
jande förklaras mot 
bakgrund av en bild på 
av ett av torka upp-
sprucket jordområde 

Pia: Någon gång i den här bildens historia så har det funnits folk som 
har haft råd att försörja sig, förmodligen på ett jordbruk och bygga hus 
där. Men någonting har hänt, det har blivit en sådan här situation.
Pia redogör sedan för två tänkbara scenarier. Det första, att 
bilden är tagen i Aralregionen i forna Sovjetunionen och att 
den uppkomna situationen har samband med planhushållnings-
ekonomin som satte produktionsmålet främst. Det andra scena-
riot hon beskriver är att bilden är tagen i ett område där Coca 
Cola har överutnyttjat vattenresurserna genom att ur djupa 
brunnar pumpa upp mer grundvatten än vad som naturligt fylls 
på. Detta kan då förklaras av att i marknadsekonomi är vinsten 
det överordnade. I samtalet om bilden förklaras sambanden 
mellan avdunstning, minskad luftfuktighet, försaltning, och 
markförstöring, även vattnets kretslopp berörs. Bilden sätts i 
relation till att en ökad befolkning leder till att markområden 
som kanske inte är så lämpliga tas i bruk: Om man tittar tillbaka 
… Kan man tänka sig att människan har ju delvis då på grund av att 
befolkningen ökar, har man tagit… Större och större områden har man 
börjat använda. Och dom här riktigt torra områdena har även börjat 
odlas upp för att man har liksom slut på mark. Helt enkelt man måste 
ha mera mark.

9 Summerar bilderna, ger 
ord som de skall minnas 
till varje bild 

– Jag tänkte så här, att till den här bilden skulle ni kunna komma 
ihåg och skriva upp två ord. Ni skulle kunna tänka på Coca Cola och 
Aralsjön…
– Och till den här bilden skulle ni kanske tänka på: Flaskvatten och 
avsaltat vatten…
– Och till den här bilden så skulle ni kanske komma ihåg de här 
olika: Hur ser det ut när man renar vattnet hur ser flödet ut och vad är 
det som renas och hur ser det ut när det inte renas. 

10 Berättar om hur de skall 
arbeta under komman-
de lektioner 

11 Avslutning  








