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Abstract 
In this thesis the focus is on upper secondary school students’ meaning-
making in sustainability in science civic education. The aim is to study how 
meaning is created, if/how natural science is used and how democratic 
participation is constructed in students’ group discussions. The thesis also 
aims to create an awareness of the role science has in both the creation of 
meaning and the construction of democratic participation. The study is 
based on audio-recorded group discussions arising from two different 
sustainability tasks. Discursive psychology is used as an analytical 
framework, through the concepts of interpretative repertoires, ideological 
dilemmas and subject positions.  

The students use different interpretative repertoires that draw on different 
conceptions of the “world” (discourses) in their meaning-making. These 
different conceptions create ideological dilemmas that recur several times 
during the discussions and are therefore negotiated in different ways. The 
students then use strategies where these dilemmas are solved in a relatively 
simple manner. They construct the sustainability issue they discuss so that 
their ways to live and act/not act are portrayed as acceptable in the current 
situation. The students use their knowledge in and about science in their 
meaning-making. Science is used to make the "world" more understandable 
and raise questions; to evaluate, decide and act; to give authority to 
arguments; and to solve societal problems. The students’ science-making 
process contains various kinds of use of scientific knowledge, for example, 
clarify the conditions, identify consequences, scrutinise information, 
compare, assess, evaluate and use scientific methods. The discussions 
increase the students’ experience of using scientific knowledge and which 
functions scientific knowledge can have. The students construct democratic 
participation in various ways: trust in science and technology are expressed 
and awareness of what is considered as actions that are “good” for the 
environment; different perspectives are expressed and ideological dilemmas 
discussed; students use their scientific knowledge in socioscientific 
reasoning to create a deeper understanding of the issues discussed; scientific 
knowledge is also used for evaluating actions in relation to sustainability 
issues. However, the students see themselves having a major responsibility 
to act “good”, but without power to influence the development of society as a 
whole. The students have two projects going on during their discussions: to 
discuss and learn about the sustainability issue and make their own 
existence acceptable. 
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1. Inledning 

”Vad är värre, att vara en uppfödd gris eller en icke existerande gris?” Den 
frågan ställde Kim, en elev, i en gruppdiskussion på en naturkunskapslektion 
på gymnasiet. Det var under min datainsamling och diskussionen handlade 
om ekologiska fotavtryck. Gruppen hade börjat resonera om hur storleken på 
de ekologiska fotavtrycken påverkas av vilken mat vi väljer att äta. Det hade 
långsamt börjat gå upp för gruppen att ett minskat köttätande troligen skulle 
generera mindre ekologiska fotavtryck. Utifrån diskussionen var det tydligt 
att Kim inte ville minska sitt köttätande varpå han ställde ovanstående fråga 
om den uppfödda grisens liv. Då, när jag arbetade med studien, tyckte jag 
bara att det var en väldigt humoristisk kommentar, och dessutom ganska 
ovidkommande. Men nu, i slutet av min doktorandtid, inser jag att det är det 
här min avhandling i mångt och mycket handlar om: Hur elever använder 
språket som sköld och vapen för att framställa sig själva och sin tillvaro som 
okej. 

Avhandlingsarbetet har medfört att jag insett språkets diskursiva 
karaktär, det vill säga hur elevdiskussionerna blir meningsskapande. Ett ökat 
fokus på hur elever använder språket är därför viktigt för att vi ska kunna ta 
ytterligare steg i diskussionen om lärande, naturvetenskaplig utbildning och 
miljö- och hållbarhetsutbildning. 

Personlig utgångspunkt 

Bakgrunden till den här avhandlingen baseras på mina erfarenheter som 
gymnasielärare i biologi, miljövård och naturkunskap under drygt 15 år. En 
av de mest utmanande uppgifterna som jag upplevde under denna tid var att 
undervisa om hållbarhetsfrågor i naturkunskapsundervisning, där målet för 
lärandet är att möjliggöra för ett aktivt deltagande i samhället. Många elever 
sa till mig att naturvetenskap var för svårt för dem och de inte såg sig själva 
som kunniga nog att delta i skolans naturvetenskapliga diskurs. Jag 
upplevde att många elever hade förlorat eller inte tillägnats känslan av 
legitimitet att delta i skolans diskussioner om samhällsfrågor med ett 
naturvetenskapligt innehåll.  

När mina elever var engagerade i diskussioner om komplexa 
hållbarhetsfrågor i undervisningen, där jag anser att naturvetenskapen bara 
är en aspekt av flera, det vill säga inte priviligierad, var jag oroad över 
huruvida eleverna lärde sig någon naturvetenskap eller om den försvann i 
alla sociala och etiska frågeställningar. Jag noterade också att eleverna 
ibland använde naturvetenskap annorlunda än vad jag som lärare avsett.  

Privat såg jag hållbarhetsfrågor som politiska frågor, som också var 
omgivna av normer och förväntningar på hur man bör bete sig. Hur skulle 
jag hantera detta i det naturvetenskapliga klassrummet? Påverkade den 
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politiska aspekten synen på, och rollen av naturvetenskaplig kunskap och 
vad som borde läras i naturvetenskapsundervisningen? Frågorna var många 
och svaren otillräckliga så när jag fick möjlighet att gå en forskarutbildning 
var forskningsområdet självklart för mig; naturvetenskaplig 
medborgarutbildning på gymnasiet, hållbar utveckling och elevers 
deltagande däri. Jag ville förstå elevernas sätt att använda sina kunskaper i 
naturvetenskap.  

Naturvetenskaplig utbildning  

Två huvudsakliga syften för naturvetenskaplig utbildning förs fram i 
litteraturen. Det ena syftet är att samhället behöver naturvetare, medan det 
andra syftet har demokratiska utgångspunkter; en sorts 
medborgarutbildning (Millar, 1996; Osborne & Dillon, 2008; Roberts, 2007;  
Roberts & Bybee, 2014). Mitt avhandlingsarbete handlar just om 
naturvetenskaplig medborgarutbildning. Argumenten för medborgar-
utbildning är ett antagande om att medborgare med naturvetenskapliga 
kunskaper har bättre förutsättningar för delaktighet i demokratiska 
processer, framförallt med avseende på samhällsfrågor med ett delvis 
naturvetenskapligt innehåll. Dessutom gynnas samhället om medborgare är 
naturvetenskapligt litterata då detta ses som en bra grund för 
beslutsfattande.  

Fastän den övergripande målsättningen för medborgarutbildning är 
gemensam, nämligen att rusta individen med kunskaper och kompetenser 
som leder till att hen kan vara en aktiv medborgare som agerar i relation till 
det samhälle hen vill ha, finns olika syn (eller traditioner) på vad som bör 
läras. Ett synsätt utgår från att när eleverna lär sig naturvetenskapliga 
kunskaper kommer de senare i livet att kunna applicera dessa kunskaper på 
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Det inomvetenskapliga 
betonas alltså. Detta synsätt benämns vision I av scientific literacy (Roberts, 
2007). Ett annat synsätt är att elever också behöver lära sig att använda sina 
naturvetenskapliga kunskaper. Det görs genom att elever sätts i situationer 
där de behöver använda sina naturvetenskapliga kunskaper i exempelvis 
samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Detta synsätt benämns 
vision II av scientific literacy (Roberts, 2007). Undervisningen utgår då från 
frågor som eleverna kan möta som medborgare och där även andra 
överväganden än enbart naturvetenskapliga måste göras, exempelvis etiska 
och sociala överväganden (Roberts, 2007). Även inom vision II av scientific 
literacy finns olika synsätt vad gäller målet och vad som bör fokuseras i 
undervisningen. Jag återkommer till detta i kapitel två, där jag diskuterar 
tidigare forskning inom fältet.  
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Eleven och skolans undervisning i naturvetenskap  
Varje gång en klassrumsdörr öppnas och elever och deras lärare i 
naturvetenskap stiger in och börjar sin undervisning menar jag att det sker 
ett naturkunskapande. Det kan handla om kunskaper i naturvetenskap, vad 
naturvetenskap är, vad kunskaperna används till, deras roll i samhället och 
dess relevans i samhället. Oavsett vad läraren och eleverna väljer att göra på 
lektionerna görs kunskaper i och om naturvetenskap. Lärandet sker i form 
av socialisering, det vill säga eleverna socialiseras in i en syn på 
naturvetenskap (Östman, 1995). Naturkunskapande är situerat – det är hela 
tiden relaterat till det sammanhang och den situation där det försiggår. När 
eleverna i min avhandling skapar mening om de hållbarhetsfrågor de 
diskuterar sker ett kunskapande, ett naturkunskapande där eleverna 
använder och konstruerar kunskaper i och om naturvetenskap. Rudsberg 
(2014) och Svennbeck (2004) är andra forskare som använder begreppet 
kunskapande på liknande sätt. Kunskapande beskrivs som ”ett aktivt 
skapande av kunskap, själva kunskapsprocessen, vilken omfattar allt från att 
tillägna sig redan befintlig kunskap till att skapa ny kunskap” (Svennbeck, 
2004 s. 30). Svennbeck diskuterar kunskapande om naturen och beskriver 
det som ”vägar till kunskap om naturen” (s. 157). I mitt fall handlar 
kunskapandet om ”vägar till kunskap” i och om naturvetenskap. I svensk 
gymnasieskola är ämnet naturkunskap starkt förknippad med den 
naturvetenskapliga medborgarutbildningen, därför anser jag att 
naturkunskapande är ett lämpligt begrepp. 

Mitt avhandlingsarbete har ett tydligt elevperspektiv. Drivkraften för mitt 
arbete har varit en önskan om att få en ökad förståelse för vad som sker i 
elevaktiviteter inom skolans naturvetenskapliga undervisning. Jag är 
intresserad av elevernas tal och användande av sina kunskaper i och om 
naturvetenskap. Det innebär att jag i min analys inkluderar elevernas olika 
sätt att tala och agera som med en bred tolkning kan föras till 
naturvetenskap och en naturvetenskaplig diskurs samt skolans 
naturvetenskapliga undervisning och dess diskurs. Det innebär att talet i sig 
inte behöver innehålla naturvetenskapliga begrepp och teorier för att jag ska 
räkna det som kunskaper i och om naturvetenskap, och jag bryr mig inte 
heller om huruvida talet är (naturvetenskapligt) korrekt eller ej. Det är 
elevernas tal och användande av sina kunskaper i och om naturvetenskap 
som jag vill analysera.  

I skolans naturvetenskapsundervisning finns förväntningar på att 
eleverna bör tänka, tala och agera på ett visst sätt. Skolans 
naturvetenskapsundervisning både begränsar och möjliggör för eleverna vad 
som är möjligt att tänka och säga i undervisningen (Ideland & Malmberg, 
2012). Det innebär också att jag i min avhandling betraktar skolans 
naturvetenskap som diskurs (jämför Ideland & Malmberg, 2012; Lundström, 
Ekborg & Ideland 2012; Wickman & Östman 2002). 
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Forskningsfält som avhandlingen utgår från 

I avhandlingen är det elevers meningsskapande kring hållbarhetsfrågor i 
naturvetenskaplig medborgarutbildning som är i fokus. Ambitionen är att 
studera hur mening skapas, om/hur naturkunskapande sker och hur 
demokratiskt deltagande konstrueras i elevers gruppdiskussioner utifrån två 
olika hållbarhetsfrågor. Samtidigt intresserar jag mig för vilka olika roller 
naturvetenskap har, både i meningsskapandet kring hållbarhetsfrågorna och 
vid konstruktionen av demokratiskt deltagande i diskussionerna. I 
förhållande till avhandlingens ambitioner är det tre huvudsakliga 
forskningsfält som jag hämtat kunskap och inspiration ifrån. Dessa tre fält 
är:  
 

• Scientific literacy1. Forskningsfältet diskuterar och beforskar syfte 
och mål med naturvetenskaplig medborgarutbildning.  

• Sociovetenskapliga frågor2 (Socioscientific issues, SSI). Detta fält 
innefattar naturvetenskaplig undervisning med fokus på att uppnå 
scientific literacy, bland annat genom argumentation och 
ställningstaganden. 

• Miljö- och hållbarhetsutbildning 3  (Education for Sustainable 
development, ESD, samt Environmental and Sustainability 
Education ESE). Forskningsfältet diskuterar och utforskar de 
specifika utmaningar som miljö- och hållbarhetsfrågor genererar i 
undervisningen. 

 
Jag försöker i min avhandling således föra samman diskussioner från tre 
forskningsfält som delvis överlappar varandra. De tre fältens gemensamma 
nämnare, i förhållande till min avhandling, är att de diskuterar och 
problematiserar undervisningens roll att stärka elevers möjligheter för 
demokratiskt deltagande i samhället. Jag uppfattar att skillnaden inom och 
mellan fälten framförallt ligger i om fokus för forskningsintresset ligger på 
(naturvetenskapliga) kunskaper (t.ex. Bryce & Day, 2014) eller på betydelsen 
av värden och normer för meningsskapande (t.ex. Östman & Almqvist, 2011) 
eller på hur eleven stärks i sin roll som medborgare (t.ex. Roth & Lee, 2004). 
Ett spänningsfält inom och mellan fälten är huruvida värden hör hemma 

                                                             
1 På svenska används ibland begreppet ”naturvetenskap för allmänbildning” (Sjöberg, 2010). Jag väljer att 
2 På svenska används ibland begreppet ”samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll” (SNI) (Ekborg et 
al., 2012) och ”sociovetenskapliga dilemman” (Eriksson, 2014). 
3 Jag väljer att benämna fältet ”miljö- och hållbarhetsutbildning” fastän i en svensk kontext har ”utbildning 
för hållbar utveckling” inte varit så omdiskuterat. Jag ser övergången från engelskans ”Education for 
Sustainable Development” (ESD) till ”Environmental and Sustainability Education” (ESE) (Læssøe & Öhman, 
2010) som en medvetenhet om kritiken om policyns roll och problematiseringen kring de normativa 
aspekterna i miljö- och hållbarhetsutbildning, vilket är viktigt för att förstå forskningsfältets ambitioner och 
utmaningar. 
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inom naturvetenskaplig utbildning och vilken roll dessa har för lärandet. 
Likt Gough (2002) anser jag att värden självklart tillhör naturvetenskaplig 
utbildning och diskussionen därför bör handla om vad som då blir angeläget 
att lära samt hur ett sådant lärande kan se ut. Gough anser att 
miljöutbildningen tar hänsyn till värden och att även naturvetenskapliga 
undervisningen behöver förändras så att värden (och agerande) inryms. 
Gough skriver:  

Rather than accepting the confines of traditional science education and its rejection 
of values and action which makes its unattractive to many, the challenge is to change 
the science education curriculum so it can have a mutually beneficial relationship 
with environmental education. (Gough, 2002 s. 1213) 

En teoretisk utgångspunkt i min avhandling är att fakta och värden är 
oskiljaktiga. Bara genom att tala tillskriver vi objekt, handlingar och 
händelser olika värden. Ett exempel från min empiri är när Tyra, en av 
eleverna, ställer frågan om det drabbar samhället eller världen att det blir 
mer ljus på framtidens satellitbilder? Bara genom att ställa frågan tillskriver 
hon ett värde – att det har betydelse för henne om/hur det påverkar världen. 
Jag skiljer dock inte på olika slags värden i min avhandling, som till exempel 
estetiska, praktiskt epistemologiska eller etiska värden (jämför Östman & 
Almqvist, 2011). Forskningen inom området miljö- och 
hållbarhetsutbildning har varit viktig för mig då det framförallt bidragit till 
min förståelse av elevernas diskussioner genom det sätt de diskuterar 
värden, normer samt det politiska i hållbarhetsfrågor.  

Avhandlingens motiv 

Aikenhead (2006) och Sadler (2009) visar att undervisning utifrån 
sociovetenskapliga frågor ökar intresset hos eleverna för naturvetenskaplig 
undervisning. Eleverna lär sig också naturvetenskap när de möter dessa 
frågor (t.ex. Grace, 2009; Sadler, 2009). Min utgångspunkt i avhandlingen 
är dock att sociovetenskapliga frågor är värdefrågor och att naturvetenskap 
bara är en aspekt av dessa som inte ska ha en priviligierad position (jämför 
Nielsen, 2012b; Roberts, 2007; Roth & Lee, 2004) och då måste också en 
undervisning som bjuder in dessa frågor ta tydligt ansvar för de 
demokratiska konsekvenserna av undervisningen. Jag ser det som 
problematiskt om sociovetenskapliga frågor används som en metod i 
naturvetenskaplig undervisning för att fånga elevernas intresse för att sedan 
enbart fokusera naturvetenskapen och lämna eleverna ensamma med de 
etiska och sociala frågeställningarna.  

Sadler, Barab och Scott (2007) är några som för fram att undervisning 
baserad på sociovetenskapliga frågor ökar elevers möjligheter att delta i 
diskussioner och beslutsfattande kring samhällsfrågor med ett 
naturvetenskapligt innehåll. Undervisningen antas leda till ökade 
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möjligheter för ett demokratiskt deltagande i samhället för eleverna. Ökade 
möjligheter för demokratiskt deltagande förs ofta fram i form av retoriska 
eller logiska argument i forskningslitteraturen medan empiriska studier inte 
är lika vanligt förekommande (Feinstein, 2011). Samtidigt problematiseras i 
forskningslitteraturen vad som behöver läras för att möjliggöra för 
demokratiskt deltagande: Är det att eleverna lär sig att det finns 
intressekonflikter bakom samhällsfrågorna? Eller att de lär sig 
naturvetenskapliga kunskaper? Eller är det att eleverna utvecklar en känsla 
av att ha möjligheter att påverka i sociovetenskapliga frågor? Jag menar 
alltså att olika sätt att undervisa skapar olika förutsättningar för hur det 
demokratiska deltagandet i samhället kan konstrueras i undervisningen. Hur 
lärare och elever talar och agerar inom undervisningen blir därför viktigt för 
hur demokratiskt deltagande konstrueras. 

Mitt övergripande syfte med avhandlingen (syftet specificeras på sidan 
51), är att empiriskt studera hur elever talar när lärare väljer att undervisa 
utifrån sociovetenskapliga frågor och därför undersöker jag hur eleverna 
diskuterar hållbarhetsfrågor med ett tydligt dilemma. Min ambition med 
studien är att få ökade kunskaper om vad som sker i undervisning utifrån 
sociovetenskapliga frågor med avseende på meningsskapande, 
naturvetenskapliga aspekter och demokratiskt deltagande.  

Mitt avhandlingsarbete är således ett bidrag till literacy-debatten, främst 
med avseende på de olika roller naturvetenskap har och hur demokrati görs i 
elevers diskussioner. Vidare är avhandlingen en del av den diskussion som 
förs inom miljö- och hållbarhetsutbildningsfältet vilken handlar om 
demokratiska aspekter av olika undervisningstraditioner.  

Disposition 

Avhandlingen består av tio kapitel. Det första kapitlet är ett 
introduktionskapitel som beskriver utgångspunkterna för min avhandling 
och placerar in den i forskningsfältet naturvetenskapernas didaktik. Kapitel 
två består av två delar. Den första delen beskriver diskussioner inom 
scientific literacy, sociovetenskaplig undervisning och miljö- och 
hållbarhetsutbildning. Den andra delen är en genomgång av empiriska 
studier där jag lyfter resultat som min avhandling bygger vidare på. Fokus i 
denna del av avhandlingen är på meningsskapande, vilka roller 
naturvetenskap ges i undervisning utifrån sociovetenskapliga frågor och hur 
demokratiskt deltagande konstrueras i elevernas diskussioner. I kapitel tre 
beskriver jag en avgörande period i min forskningsprocess där 
avhandlingsarbetet tog en ny vändning. Empirin utmanade den analys jag 
använde och jag insåg att jag behövde andra teorier för att besvara mina 
forskningsfrågor. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
avhandlingen och de analytiska verktyg som jag använder redogör jag sedan 
för i kapitel fyra. I kapitel tre och fyra behandlar jag också metodologiska 
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frågeställningar medan kapitel fem är ett mer renodlat metodkapitel. Där 
redogör jag för de val jag gjort angående deltagarna i studien, beskriver de 
metoder som ligger till grund för datainsamlingen samt beskriver 
analysprocessen. Jag diskuterar också etiska överväganden och analysens 
tillförlitlighet och generaliserbarhet. Kapitel sex och sju är resultatkapitel där 
jag redogör för elevernas meningsskapande och hur demokratiskt 
deltagande konstrueras i elevernas gruppdiskussioner. Mitt empiriska 
material bygger på elevers diskussioner av två olika hållbarhetsfrågor. En av 
hållbarhetsfrågorna handlar om världens energiförsörjning och presenteras i 
kapitel sex. Den andra hållbarhetsfrågan handlar om världens 
matförsörjning och den behandlar jag i kapitel sju. I kapitel åtta redogör jag 
för hur eleverna använder sina kunskaper i naturvetenskap och det 
naturkunskapande som sker i diskussionerna. Här presenterar jag de båda 
uppgifterna tillsammans. Det nionde kapitlet innehåller diskussion av 
resultaten, metoddiskussion och ett reflexivt perspektiv på min studie och 
min roll i avhandlingsarbetet. Här diskuteras också frågor för framtida 
forskning och reflektioner kring avhandlingens bidrag till forskningsfältet 
och praktiken. Det avslutande tionde kapitlet är en engelsk sammanfattning 
av avhandlingen. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel är en litteraturgenomgång med syfte att placera in mitt 
avhandlingsarbete i relevanta diskussioner inom forskningsfältet och 
representerar ett aktivt urval av forskningsstudier och teoretiska artiklar. 
Genom mitt deltagande i två forskarskolor, Forskarskolan för 
naturvetenskapernas didaktik (FontD) och Forskarskolan i utbildning och 
hållbar utveckling (GRESD), har jag fått en överblick av aktuell litteratur. 
Likaså har forskningsöversikter som Hart och Nolan (1999), Rickinson 
(2001), Östman (2003), Nielsen (2013b) och kapitel i International 
Handbook on Science Education (Lederman & Abell, 2014) varit 
utgångspunkter för min förståelse av fälten. Jag har även sökt vidare efter 
relevant litteratur i förhållande till avhandlingens syfte i databasen ERIC. 
Min egen empiri har också varit vägledande för hur jag riktat blicken efter 
litteratur, till exempel har elevernas tal guidat mig till andra områden än jag 
först förväntade mig. Wiggins och Potter (2008) beskriver att 
observationsstudier möjliggör att infallsvinklar som forskaren inte varit 
medveten om kommer fram. Den beskrivningen passar in på mitt 
avhandlingsarbete. Kapitlet är således inte en heltäckande 
forskningsöversikt över fälten och inte heller en forskningsöversikt 
genomförd utifrån särskilda forskningsfrågor, utan ska läsas med insikten 
att det här är en översikt av det forskningsfält min studie ingår i och bidrar 
till. 

Kapitlet består av två delar där första delen baseras på teoretiska 
diskussioner inom fälten och den andra delen baseras på tidigare empiriska 
forskningsstudier. Första delen inleds med hur jag tolkar diskussionerna 
kring scientific literacy och avhandlingens inplacering i förhållande till det. 
Sedan presenteras kort fältet om sociovetenskapliga problem och därefter 
mer utförligt hållbarhetsfrågor som sociovetenskapliga problem samt vilka 
utmaningar undervisningen står inför som en följd av hållbarhetsfrågornas 
karaktär.  Därefter presenterar jag miljö- och hållbarhetsutbildning.  

Den andra delen, som benämns tidigare forskning, utgår från mer 
empiriska studier. Där presenterar jag de tre huvudområden som min 
avhandling fokuserar: meningsskapande, naturkunskapande och 
demokratiskapande.  

Slutligen presenterar jag avhandlingens inplacering i forskningsfälten.   
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Bakgrund 

Mål med naturvetenskaplig utbildning - Scientific literacy 
Min läsning av litteraturen i ämnet får mig att konstatera att forskare har 
olika utgångspunkter för sin forskning om scientific literacy vision II. I 
boken Scientific literacy, teori och praktik (Lundqvist, Säljö, & Östman, 
2013) för författarna fram två versioner av scientific literacy II, vision IIa och 
vision IIb. Jag fördjupar mig inte i den diskussionen utan istället ser jag, 
något förenklat, tre olika utgångspunkter som dock flyter in i varandra. Den 
första utgångspunkten är forskning som lägger fokus på att elever i 
argumentation och ställningstagande ska finna vetenskapliga argument för 
olika ståndpunkter (t. ex. Bryce & Day, 2014; Grace, 2009; Kolstø, 2001a). 
Bryce och Day (2014) uttrycker bland annat att eleverna måste lära sig en 
intellektuell, rationell skepticism och en robust (författarnas ord) scientific 
literacy genom att studera motstridiga resultat inom naturvetenskapen själv. 
Jag benämner denna utgångspunkt ”evidensbaserad naturvetenskaps-
undervisning” då undervisningen efterfrågar vetenskapliga evidens och 
argument. En konsekvens av en sådan undervisning, vilket även förs fram i 
litteraturen, kan vara att eleverna socialiseras in i en auktoritativ och 
priviligierad syn på naturvetenskapens roll i samhällsfrågor (Lange, 2012; 
Östman, 1998). Med det menar jag att om vetenskapliga aspekter är de som 
framförallt betonas och efterfrågas i undervisningen finns en risk att 
eleverna socialiseras in i en syn på miljö- och hållbarhetsfrågor, eller andra 
sociovetenskapliga frågor, som vetenskapliga frågor med vetenskapliga 
lösningar.  

 Den andra utgångspunkten inkluderar värden, etik och moral som en del 
av undervisningen (t.ex. Nielsen, 2012b; Sadler & Zeidler, 2005; Öhman & 
Östman, 2008). Genom att diskutera samhällsfrågor med naturvetenskapligt 
innehåll som värdefrågor, och inte vetenskapliga frågor, betonar man utifrån 
denna utgångspunkt att etiska aspekter banar väg för en undervisning där 
elever med olika ståndpunkter och attityder möts (Öhman & Östman, 2008). 
Det ses alltså som viktigt att sociovetenskapliga problem belyses från flera 
perspektiv. Jag benämner denna utgångspunkt en ”värdeinkluderande 
naturvetenskapsundervisning”. 

Den tredje utgångspunkten förespråkar en undervisning som har en 
aktivistisk målsättning (t. ex. Bencze & Carter, 2011; Bencze, Sperling, & 
Carter, 2012; Choi, Lee, Shin, Kim, & Krajcik, 2011; Hodson, 2003; Santos, 
2009). Det är en naturvetenskapsundervisning som inkluderar social 
förändring och socio-politiska handlingar i lärandet. Hodson (2003) är en av 
dem som argumenterar för att utvidga begreppet scientific literacy och talar 
för att inkludera politisk literacy. Syftet med naturvetenskapsundervisning 
bör, enligt Hodson (2003), vara att utbilda elever för socio-politiskt 
agerande. För att inkludera politisk literacy i naturvetenskaplig undervisning 
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måste sociovetenskapliga frågor alltså inkludera både vetenskapliga och 
politiska kontroverser inom den aktuella samhällsfrågan (Santos, 2014). 
Santos (2014) argumenterar för att det finns en risk att den ekonomiska, 
sociala och politiska sidan marginaliseras om enbart den vetenskapliga sidan 
fokuseras i undervisningen. Bencze och Carter (2011) för fram argument som 
att undervisningen bör generera medborgare som vill bidra till ”det 
allmänna” och bör vara baserad på holism, altruism och realism samt sträva 
efter jämlikhet. Choi et al. (2011) anser att undervisningen bör fostra 
individer som uppskattar olikheter vad gäller värderingar och kulturella 
aspekter som omger sociovetenskapliga frågor och att utbildningen 
gemensamt bör skapa värderingar för välbefinnande och att eleverna 
slutligen vill agera utifrån dessa. 

Jag ser också en tidsmässig rörelse inom forskningslitteraturen från den 
evidensbaserade naturvetenskapliga undervisningen, till den 
värdeinkluderade undervisningen och att den aktivistiska (sociopolitiska) 
utgångspunkten blir alltmer synlig. 

 
En kritik mot min uppdelning av scientific literacy II är att de olika 
utgångspunkterna inte är så tydligt åtskilda. I samtliga delar finns till 
exempel tankar om att eleven kommer att få större möjligheter att delta 
aktivt i samhället utifrån undervisningen. Jag anser dock att den 
”evidensbaserad naturkunskapsundervisning” betonar kvalificering (jämför 
Biesta, 2009a) inom den naturvetenskapliga disciplinen för möjligheter till 
demokratiskt deltagande. Med det menar jag att forskningen fokuserar 
lärandet av naturvetenskapliga kunskaper och baserar det på ett antagande 
att dessa kunskaper leder till ökade möjligheter för demokratiskt deltagande. 
Den aktivistiska utgångspunkten betonar eleven som subjekt, det vill säga en 
subjektifiering (jämför Biesta, 2009a), där fokus är att eleven lär sig om 
möjligheter för ökat demokratiskt deltagande där naturvetenskap också är 
inkluderat. Jag tolkar forskning inom den värdeinkluderade 
naturvetenskapsundervisningen som att den intresserar sig för värden och 
normers betydelse för lärandet men samtidigt undviker de normativa 
aspekterna som den aktivistiska utgångspunkten kan föra med sig. Det blir 
här viktigt att de samhällsfrågor som undervisningen tar upp belyses från 
flera olika perspektiv och därmed ger förutsättningar för fri åsiktsbildning. 
Lange (2012) får här representera länken mellan de olika utgångspunkterna. 
Han argumenterar för att hållbarhetsfrågor måste undervisas 
tvärvetenskapligt eftersom ämnesdiscipliner är ofullkomliga och riskerar att 
göra disciplinens aspekt till den självklara i hållbarhetsfrågor. Det vill säga, i 
naturvetenskaplig undervisning privilegieras naturvetenskapliga aspekter. 
Lange (2012) anser att naturvetenskap till exempel kan bidra med 
förklaringsmodeller och modeller för framtiden medan humanistiska ämnen 
kan öppna upp för de etiska diskussioner som dessa frågor kräver. Här 
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framkommer att Lange anser att värden och etik inte hör hemma inom 
naturvetenskapsundervisning, samtidigt som dessa frågor kräver att värden 
och etik inkluderas. Enligt Lange måste då naturvetenskapliga ämnena ta 
hjälp av humanistiska ämnen. 

Jag placerar min avhandling som forskning inom den värdeinkluderande 
naturvetenskapsundervisningen. 

 
Andra röster som diskuterar scientific literacy gör det på ett sätt som inte 
direkt går att applicera på min indelning. En röst är Fensham (2014) som 
hävdar att det är ett orealistiskt mål att utbilda elever till “mini-naturvetare” 
som förväntas kunna granska det vetenskapliga läget kring 
sociovetenskapliga frågor på ett kritiskt sätt. Han förespråkar istället en 
utbildning för vetenskapligt informerade medborgare, där fokus bör ligga på 
den vetenskapliga processen. En sådan process inkluderar arbete med 
modeller av framtiden och hur forskningsresultat diskuteras och granskas 
inom vetenskapssamhället (Fensham, 2014). Det framhålls också att 
naturvetenskaplig utbildning, utöver utveckling av en skeptisk inställning 
inom vetenskapen, bör utökas ytterligare till att främja dialogiska utbyten 
mellan olika idéer om utveckling och världsbilder (Colucci-Gray, 2014). 
Colucci-Gray (2014) för också fram att skolans naturvetenskapliga 
utbildning har bidragit till bilden av att vetenskap och teknik, utrustad med 
teknisk expertis och politiskt stöd, kan ta ansvar för samhällsutvecklingen. 
Hon anser att möjligheter att ta del av andra val, åtgärder, röster och 
osäkerheter är ovanlig inom naturvetenskaplig utbildning (Colucci-Gray, 
2014). En analys av följemeningar (Östman, 1998) vid lärar- och 
elevdiskussioner visar att epistemologiska normer gör att det finns en risk att 
eleverna ser naturvetenskap som enbart induktiv och rationell i sin karaktär 
(Lundqvist, Almqvist, & Östman, 2009). I en studie om lärares undervisning 
baserat på sociovetenskapliga problem framkommer det att lärarna pratade 
om kunskap främst som fakta som eleven ska lära sig snarare än att 
samhällsfrågor inte har några säkra svar och inkluderar etiska och moraliska 
aspekter (Ekborg, Ottander, Silfver, & Simon, 2013). Studier visar också att 
målen med att arbeta med sociovetenskapliga problem, till exempel 
ställningstagande, etiska resonemang och värderande av bevis, inte varit nog 
tydliggjorda för eleverna när de arbetade med fallen (Ekborg et al., 2013; 
Ideland & Malmberg, 2012). Lärarens roll har därmed lyfts fram som 
avgörande för att tydliggöra målen med vad som förväntas läras. 

 
Min ingång till avhandlingsarbetet är att elever kanske både använder och 
ser på naturvetenskap på ett annat sätt än vad som skrivits fram av 
kursplaner eller förväntas av forskare och lärare. Studier visar att skillnader 
kan vara större hos elever som inte är inskolade i de naturvetenskapliga 
disciplinerna (Sadler & Zeidler, 2005; Tsai & Liu, 2005). Jag anser därför att 
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det är viktigt att förutsättningslöst studera elevers meningsskapande kring 
sociovetenskapliga problem och hur demokratiskt deltagande konstrueras i 
elevernas diskussioner.  

Feinstein (2011) beskriver forskningen kring science literacy4 och delar in 
den i tre kategorier; ett retoriskt angreppssätt, ett logiskt angreppssätt samt 
ett empiriskt angreppssätt. I det retoriska angreppssättet utgår forskningen 
och diskussionerna utifrån antaganden om att allmänheten behöver vissa 
kunskaper och färdigheter för att kunna delta i samhällsdebatten kring 
sociovetenskapliga frågor. Ett exempel på retoriskt resonemang är: För att 
resonera och förstå skillnader mellan biobränslen och fossila bränslen 
behöver man kunna fotosyntesen. Alltså lär vi eleverna fotosyntesen, så kan 
de sedan resonera om skillnader mellan biobränslen och fossila bränslen. 
Det logiska angreppssättet härleder sina resonemang utifrån hur 
sociovetenskapliga frågor diskuteras i samhället och för därifrån logiska 
resonemang om vad som bör läras. Feinstein (2011) placerar forskningen 
kring sociovetenskapliga frågor och argumentation i den logiska kategorin. I 
den sista kategorin placerar Feinstein (2011) empiriska studier om hur 
naturvetenskap faktiskt används av allmänheten i det dagliga livet. Utifrån 
resultaten menar han att man sedan kan diskutera vad science literacy 
innebär för allmänheten och vad som behöver läras i förhållande till det. 
Feinstein (2011) efterlyser fler empiriska studier, där både retoriska och 
logiska antagande studeras empiriskt. I min studie undersöker jag empiriskt 
hur elevers faktiska meningsskapande ser ut i två olika undervisnings-
situationer, hur eleverna använder naturvetenskap i meningsskapandet samt 
vilka konsekvenser detta får ur ett demokratiskt perspektiv. Jag ser därmed 
min avhandling som ett bidrag till den empiriska kategorin.  

Hållbar utveckling och lärande 
Hållbar utveckling är ett begrepp som finns i den allmänna debatten genom 
rapporten Our Common Future, utgiven av Världskommissionen för miljö 
och utveckling (WCED, 1987). I den svenska översättningen definieras 
hållbar utveckling som: 

En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som försöker möta dagens 
behov utan att begränsa eller inskränka möjligheterna att möta framtidens behov. 
(Världskommisionen för miljö och utveckling, 1988 s. 55). 

I rapporten betonas också vikten av att integrera de sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensionerna för att finna lösningar till hållbarhetsfrågor. De 
understryker också ”att fattigdoms och underutvecklingsproblemen inte kan 

                                                             
4 Feinstein (2011) använder i artikeln begreppet science literacy. Likt Roberts och Bybee (2014) anser jag att 
det är svårt att urskilja om Feinstein skiljer på begreppen scientific literacy och science literacy. Den 
oklarheten påverkar dock inte resonemanget ovan. 
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lösas utan en ny period av tillväxt i vilken utvecklingsländerna spelar stor 
roll och gör stora vinster” (Världskommisionen för miljö och utveckling, 
1988 s. 55). Hållbar utveckling är således en politisk idé som utvecklats 
genom kompromisser mellan sociala grupper med motsatta intressen och 
kan därför vara problematisk att föra in i den naturvetenskapliga 
undervisningen (Lange, 2012). Begreppet hållbar utveckling har sedan 1987 
diskuterats och kritiserats, bland annat relationen mellan ekologiskt 
bevarande, social rättvisa och ekonomisk tillväxt (M. Öhman & J. Öhman, 
2012). Begreppet hållbar utveckling, som jag uppfattar det, har en positiv 
”laddning”. Man ska helt enkelt vara för en hållbar utveckling – det är i 
princip omöjligt att vara emot en hållbar utveckling. Det finns därmed en 
diskursiv kamp om vad begreppet ska innehålla. På ena sidan kan det till 
exempel ställas hårda regleringar och hård ekonomisk styrning för att nå 
hållbarhet, och på andra sidan kan det ställas individens frihet och ansvar 
samt att marknadskrafter styr utvecklingen åt ”rätt” håll. 

Om hållbar utveckling är en politisk idé som det råder oenighet kring, blir 
frågan om vad som bör läras extra aktuell. Scott och Gough (2003) anser att 
själva lärandet är centralt i hållbar utveckling eftersom nya frågor, nya 
kunskaper och nya lösningar ständigt kommer att avlösa varandra. 
Människan kommer alltid att behöva lära nytt, revidera tidigare sanningar 
och förhålla sig till nya förhållanden som dyker upp.  

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation) har varit aktiv i att försöka implementera miljö- och 
hållbarhetsutbildning världen över, bland annat genom att utlysa en dekad 
(2005-2014) för miljö- och hållbarhetsutbildning, DESD (UNESCO, 2005). 
UNESCO har formulerat ett övergripande mål för utbildningen: 

The overall goal of DESD is to integrate the principles, values and practises of 
sustainable development into all aspects of education and learning. This educational 
effort will encourage changes in behaviour that will create a more sustainable future 
in terms of environmental integrity, economic viability and a just society for present 
and future generations. (UNESCO, 2005 s. 6) 

 Policyns roll har även blivit kritiserad i miljö- och 
hållbarhetsutbildningsforskning. Det hävdas att det finns en risk att 
undervisningen blir genomsyrad av neoliberala trender och globalisering 
(Jickling & Wals, 2008; Kopnina, 2012; McKenzie, 2012). De dominerande 
västerländska sätten att tänka kring hållbarhetsfrågor får alltför stort 
inflytande över utbildningen. Kritik har också framförts att utbildning för 
något, i detta fall hållbar utveckling, innebär en risk att utbildning förvandlas 
till indoktrinering (Jickling, 1992, 2003; Jickling & Spork, 1998; Jickling & 
Wals, 2008) vilket står i motsats till att utbilda självständigt tänkande 
individer (Jickling, 1992). I Sverige har det dock inte varit problem med att 
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inkludera utbildning för hållbar utveckling i läroplaner och kursplaner 
(Læssøe & Öhman, 2010). 
  
Undervisningstraditioner inom miljö- och hållbarhetsutbildning 
Även inom miljö- och hållbarhetsutbildning finns olika traditioner på vad 
som bör läras. Tre selektiva traditioner inom miljö och 
hållbarhetsundervisning har identifierats i Sverige5, faktabaserad, normativ 
och pluralistisk (Borg, Gericke, Höglund, & Bergman, 2012; Öhman, 2004). 
Inom forskningen ser jag en tidsmässig förskjutning från den faktabaserade 
undervisningen till den normativa traditionen och vidare till den 
pluralistiska undervisningstraditionen.  

Inom den faktabaserade traditionen ligger fokus på ämneskunskaper, 
vilka anses som viktigast för att förstå miljö- och hållbarhetsproblem. 
Miljöproblem ses då som vetenskapliga ekologiska frågor som har 
vetenskapliga och tekniska lösningar. Den traditionella faktabaserade 
naturvetenskapsorienterade undervisningen har blivit kritiserad för att leda 
till kunskaper om miljöproblemens existens utan att adressera de sociala och 
samhälleliga aspekterna av dessa frågor (Gough, 2002; Jensen & Schnack, 
1997; Osborne & Dillon, 2008; Scott & Gough, 2003). I den normativa 
traditionen är syftet att stödja en omställning till ett mer miljövänligt 
samhälle genom att elever lär sig miljövänliga attityder och beteenden. 
Experter får här en priviligierad position genom att de anses ha information 
att avgöra vad som är miljövänligt eller inte. Den normativa traditionen har 
kritiserats för att den ses som en motsats till en utbildning som leder till 
självständiga och fritt tänkande individer (Jensen & Schnack, 1997; Jickling 
& Wals, 2008). Som en reaktion på de problem som associerats till den 
faktabaserade och normativa traditionen har den pluralistiska traditionen 
vuxit fram. I den pluralistiska traditionen ses miljö- och hållbarhetsproblem 
som konflikter mellan personer och gruppers olika intressen. Utbildningen 
ska stödja fri åsiktsbildning samt öka elevers förmåga att agera. En viktig 
aspekt av utbildning blir då att kunna kritiskt granska och värdera olika 
röster i hållbarhetsdebatten och att alla röster finns med i skolaktiviteterna 
(Öhman, 2006). En liknande indelning av undervisning om 
klimatförändringar utifrån lärares utgångspunkter har identifierats av 
Urgelli (2009)6, beskrivet i Simonneaux (2014). Urgelli benämner de tre 
modellerna: positivistisk vilken liknar den faktabaserade traditionen, 
interventionistisk (engelska: interventionist) vilken förklaras som att 
lärarnas utgångspunkt är att eleverna behöver övertygas om behovet av att 
de ändrar sina vanor och konsumtionsmönster, det vill säga en normativ 

                                                             
5 I boken Miljödidaktik  (Sandell, Öhman, & Östman, 2003) diskuteras de selektiva traditionerna och dess 
konsekvenser utförligt. 
6 Avhandlingen är på franska. 
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utgångspunkt, samt slutligen en kritisk utgångspunkt vilken liknar den 
pluralistiska traditionen. 

Det börjar också komma forskning som argumenterar för att vi måste 
tydliggöra den politiska aspekten i miljö- och hållbarhetsutbildning (Hasslöf, 
2015; van Poeck & Vandenabeele, 2012). Hasslöf (2015) problematiserar i 
sin avhandling relationen mellan kvalificering, socialisering och 
subjektifiering utifrån Biesta (2009b) vad gäller lärande i utbildning för 
hållbar utveckling. Hon lyfter frågan om det finns rum för individen att 
utvecklas till politiska subjekt och skapa en identitet i en pluralistisk värld 
genom att erbjudas rum för subjektifieringsprocesser i undervisningen. Van 
Poeck och Vandenabeele (2012) är andra som för fram vikten av att börja 
tala om hållbarhetsfrågor i politiska termer som makt, hegemoni och 
konflikt, istället för att tala i moraliska termer som bra/dåligt eller i 
rationella termer som rätt/fel. 

Borg et al. (2012) visar att lärare i naturvetenskap på gymnasieskolan i 
större utsträckning undervisar hållbar utveckling inom den faktabaserade 
traditionen (40 %) än övriga lärargrupper (språklärare, yrkeslärare, lärare i 
estetiska ämnen och lärare i samhällsorienterade ämnen). De är också den 
lärargrupp som enligt studien använder ett pluralistiskt angreppssätt minst 
(25 %) (Borg et al., 2012). 

Undervisning utifrån sociovetenskapliga frågor 
Inom naturvetenskapernas didaktik är undervisning utifrån 
sociovetenskapliga frågor ett väletablerat forskningsfält som behandlar såväl 
hållbarhetsfrågor som till exempel hälsa, genteknik och miljö. Inom fältet 
diskuteras dessa frågor på liknande sätt som hållbarhetsfrågor diskuteras 
inom miljö- och hållbarhetsutbildning men fokus ligger naturligtvis mer på 
naturvetenskap och naturvetenskapligt lärande. Jag presenterar här hur 
forskning karaktäriserar sociovetenskaplig undervisning mer allmänt för att 
sedan under rubriken ”hållbarhetsfrågor som sociovetenskapliga frågor” 
beskriva hur hållbarhetsfrågor karaktäriseras mer specifikt.  
   Det finns ett flertal ramverk (t.ex. Chang Rundgren & Rundgren, 2010; 
Ekborg, Ideland, & Malmberg, 2009; Kolstø, 2001a; Levinson, 2006; 
Ratcliffe & Grace, 2003; Zeidler, 2014; Zeidler, Sadler, Simmons, & Howes, 
2005) som karaktäriserar sociovetenskaplig undervisning och de mål som 
kan uppnås. Undervisning utifrån sociovetenskapliga frågor anses kunna 
fungera som en brygga mellan skolans naturvetenskapsundervisning och 
elevernas erfarenheter (Sadler et al., 2007). Karaktäristiskt för undervisning 
utifrån sociovetenskapliga frågor är att den: 
 

• utgår från samhällsfrågor som är relevanta, kontroversiella och 
ofta otydligt strukturerade (Ekborg et al., 2009; Kolstø, 2001a; 
Levinson, 2006; Ratcliffe & Grace, 2003; Zeidler, 2014) 
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• involverar vetenskapliga aspekter, ofta inom forskningens 
framkant, som ger sociala konsekvenser (Kolstø, 2001a; Ratcliffe 
& Grace, 2003; Zeidler, 2014) 

• integrerar implicit och/eller explicit etiska komponenter som 
kräver en viss grad av moraliskt resonemang (Ekborg et al., 
2009; Ratcliffe & Grace, 2003; Zeidler, 2014; Zeidler et al., 
2005). 

• betonar utveckling av förmågor där vetenskapliga kunskaper 
kan vara användbara, till exempel: ställningstagande, kritiskt 
tänkande och att se intressekonflikter (Chang Rundgren & 
Rundgren, 2010; Ekborg et al., 2009; Kolstø, 2001b; Ratcliffe & 
Grace, 2003; Zeidler, 2014; Zeidler et al., 2005). 

• involverar vetenskaplig kommunikation, det vill säga att 
eleverna engagerar sig i dialog, diskussion, debatt och 
argumentation (Chang Rundgren & Rundgren, 2010; Levinson, 
2006; Zeidler, 2014) och även kritiskt granskar exempelvis 
media (Ekborg et al., 2009; Ratcliffe & Grace, 2003). 

• inkluderar utveckling av empati, omsorg, ansvar och en vilja att 
agera som långsiktiga pedagogiska mål (Zeidler, 2014 ; Zeidler et 
al., 2005).  

• innehåller sociovetenskapliga frågor där det naturvetenskapliga 
evidensläget kan vara klarlagt eller osäkert eller innehåller 
motsatta och svårtolkade naturvetenskapliga evidens (Ekborg et 
al., 2009; Kolstø, 2001a; Levinson, 2006; Ratcliffe & Grace, 
2003). 

• kan innehålla både beskrivande och normativa påståenden 
(Kolstø, 2001a). 

• involverar att naturvetenskapliga modeller är kontextberoende 
(Kolstø, 2001a). 

• möjliggör för elever att överföra naturvetenskapliga kunskaper 
till aktuella samhällsfrågor (Chang Rundgren & Rundgren, 
2010). 

• kan involvera olika tankesätt: logiskt rationellt och/eller 
narrativt (Levinson, 2006). 

 
De uppgifter som eleverna diskuterar i denna avhandling ser jag som 

exempel på sociovetenskapliga frågor med inriktning på hållbar utveckling. 
Fastän uppgifterna är konstruerade skoluppgifter är det relevanta och 
kontroversiella samhällsfrågor som involverar vetenskapliga aspekter. 
Uppgifterna behandlar dilemman mellan social rättvisa och begränsade 
resurser, vilket leder till att etiska aspekter involveras. Uppgifterna bygger på 
att eleverna använder naturvetenskap i diskussioner om samhällsfrågorna. 
Jag kommer att presentera uppgifterna mer utförligt i metodkapitlet.  
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I min studie studerar jag två olika fall av gruppdiskussioner och vad som 
sker inom dem. Värt att notera är att forskning kring sociovetenskaplig 
undervisning ibland utgår från att hela kurser är uppbyggda baserat på 
sociovetenskapliga frågor. Jag studerar inte en längre undervisningsperiod 
och eventuell utveckling av förmågor under en längre period. Jag hävdar inte 
heller att klassernas undervisning utgår enbart från en undervisning baserad 
kring sociovetenskapliga problem. Utifrån mina observationer i de studerade 
klasserna anser jag dock att de analyserade gruppdiskussionerna inte avvek 
från den rådande undervisningsformen. 

Hållbarhetsfrågor som sociovetenskapliga frågor 
Jag har ett tydligt elevperspektiv i min avhandling. Det är därför viktigt att 
försöka se undervisningssituationen som studeras ur elevernas synvinkel. 
Jag anser att det är många aspekter som eleverna måste hantera när de sätts 
i skolaktiviteter om hållbar utveckling vilket förmodligen bidrar till att deras 
tal blir fragmentariskt och spretigt. Jag tolkar att detta beror på att 
uppgifterna, åtminstone i min studie, öppnar upp för samtal om alltifrån 
samhällsutveckling till naturvetenskapliga aspekter. Jag presenterar därför 
här kort vad som förs fram inom forskning kring miljö- och 
hållbarhetsutbildning. I forskningsstudier studeras oftast dessa karaktärer 
separat, men för eleverna i skolsituationen är allt sammanvävt.  

Ett inflytelserikt sätt att se på hållbarhetsfrågor är att det är viktigt att 
integrera ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner (t.ex. Colucci-
Gray, Camino, Barbiero, & Gray, 2006; Gough & Scott, 2006; Rauch, 2002; 
Stables & Scott, 2002; Summers, Childs, & Corney, 2005). Enbart 
naturvetenskapliga kunskaper räcker inte för att förstå hållbarhetsfrågor 
utan dessa dimensioner är sammanvävda med varandra och måste tas upp 
tillsammans. Enligt Wals (2009) är det en stor utmaning att integrera och 
balansera dessa dimensioner inom miljö- och hållbarhetsutbildning, 
eftersom det kräver alternativa sätt att tänka, agera och värdera 
undervisning. För drygt 10 år sedan konstaterade en utredning att den tre-
dimensionella synen på hållbarhetsfrågor inte var implementerad i svensk 
undervisning (SOU, 2004). En mer aktuell studie visar på liknande 
tendenser (Borg, 2011).  

Miljö- och hållbarhetsfrågor är komplexa (Ekborg, 2005; Jonsson, 2007; 
Scott & Gough, 2003). Jonsson (2007) diskuterar komplexiteten utifrån 
vertikal och horisontell komplexitet. Förmågan att använda kunskaper och 
se sammanhang mellan flera discipliner kan beskrivas som horisontell 
komplexitet medan förmågan att se sammanhang inom en disciplin kan 
beskrivas som vertikal komplexitet. Det här sättet att beskriva komplexitet 
visar att det är flera nivåer av komplexitet inom hållbarhetsfrågor, och elever 
måste lära sig om komplexiteten och även kunna röra sig i den. Zeidler et al. 
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(2005) beskriver även att eleverna lätt blir distraherade när de arbetar med 
komplexa frågor som inte har något tydligt svar. 

Osäkerhet är också något som präglar hållbarhetsfrågor (Scott & Gough, 
2003). Det människor arbetar med är modeller för hur framtiden kan bli, 
därför är kunskap om hur modeller arbetas fram och de osäkerheter de 
innehåller viktiga att belysa för eleverna (Fensham, 2014). Den osäkerhet 
hållbarhetsfrågor för med sig är något som vi hela tiden måste förhålla oss 
till och därmed involveras också frågor om risk när dessa frågor diskuteras 
(Scott & Gough, 2003).  

Vad som anses vara miljö- eller hållbarhetsproblem definieras av 
människor. De är också skapat av människor. Miljö- och hållbarhetsproblem 
innefattar således olika intressen och intressegrupper (Breiting, 1996; 
Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen, & Schnack, 2009; Lundegård & 
Wickman, 2007; Robottom, 2012; Schnack, 1998). Det finns olika intressen 
kring bland annat naturresurser, till exempel om, hur och varför de ska 
[ut]nyttjas.  

Eftersom hållbarhetsfrågor är värdefrågor som är omgivna av normer om 
hur man bör agera framhåller flera forskare att kritiskt tänkande är en viktig 
aspekt av miljö- och hållbarhetsundervisning (Jensen & Schnack, 1997; 
Mogensen, 1997; Mogensen & Schnack, 2010; Roth & McGinn, 1997; 
Rudsberg & Öhman, 2010; J. Simonneaux & L. Simonneaux, 2012). För att 
förstå naturvetenskapernas roller i hållbarhetsfrågor så måste elever lära sig 
att vara kritiska konsumenter av naturvetenskapliga kunskaper (Osborne & 
Dillon, 2008). Bailin (2002) framhåller att kritiskt tänkande inte är en 
specifik förmåga som kan läras och sedan användas framgångsrikt i olika 
sammanhang. Kritiskt tänkande är mångfasetterat och behöver snarare 
utvecklas genom att erfara olika sammanhang där förmågan utvecklas. Ett 
annat sätt att beskriva kritiskt tänkande är ett reflekterande som fokuserar 
på vad individen själv ska tro på eller göra (Ennis, 1993). Jag ansluter mig 
till deras syn på kritiskt tänkande.  

Diskussionerna utifrån det normativa i utbildning för hållbar utveckling 
har fört med sig att fri åsiktsbildning ofta betonas inom miljö- och 
hållbarhetsutbildning. Öhman och Östman (2008) pekar på den sköra linan 
mellan de normativa aspekterna av hållbar utveckling och samtidigt de 
möjligheter det ger för ökad medvetenhet och tolerans när elever får möta 
andra människors attityder och ståndpunkter. 

Att elever utvecklar handlingskompetens ses ofta som det ideala målet 
med miljö- och hållbarhetsutbildning. Jensen och Schnack (1997) 
konstaterar att miljöproblem är starkt sammankopplade med vårt samhälle 
och vår livsstil. Därför måste syftet med miljöundervisning vara att få 
nuvarande och framtida medborgare kapabla att agera både på samhällsnivå 
och individnivå. Utbildningen måste inkludera vilka olika möjligheter de 
finns att agera för individen och samhället. Jensen och Schnack hävdar 
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därför att undervisningen måste leda till handlingskompetens. Med handling 
menar de en aktivitet där eleverna själva identifierar problemet och agerar 
efter vad de anser behöver göras. Handlingskompetens bygger på att 
eleverna får lära sig adekvata kunskaper om problemen, att de får känna 
engagemang och ha visioner om framtiden samt att de får med sig 
erfarenheter från olika typer av handlingar (Jensen & Schnack, 1997).  

Syftet med denna genomgång av vad som inom forskning beskrivs 
karaktärisera hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsutbildning är att poängtera 
de många utmaningar som finns i undervisningen och framförallt för 
eleverna. Min tolkning av hur hållbarhetsfrågor beskrivs är att elever 
förväntas hantera många olika aspekter parallellt i undervisningen, men när 
undervisningen studeras inom forskningen är det oftast endast en aspekt 
som lyfts fram. Det specificerade syftet som lärarna lyfte fram för i eleverna i 
min studie var att eleverna skulle se på hållbarhetsfrågorna från olika 
perspektiv.  

De uppgifter som eleverna diskuterar i min studie anser jag iscensätter 
hållbar utveckling. Genom att analysera elevernas tal får vi kunskaper om 
hur eleverna konstruerar mening utifrån uppgifternas konstruktion av 
hållbar utveckling. Jag har således ingen på förhand given definition av 
begreppet utan vill få kunskap om vilken innebörd eleverna ger när de 
diskuterar hållbarhetsfrågor. Jag ser begreppet hållbar utveckling som ett 
uttryck för en vision att sträva efter att leva på ett sätt så att det finns 
möjligheter för alla att ha det bra nu och i framtiden, det ”goda samhället”. 
Vem som definierar vad som är det ”goda samhället” samt hur vi når dit är 
en ständig konflikt och förhandling mellan människor och ett mål som 
ständigt förflyttas framåt. Därför anser jag att det är viktigt att studera 
meningsskapandet och vilka föreställningar som aktiveras utifrån hållbar 
utveckling i skolans undervisning. 
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Tidigare forskning 

Det här avsnittet utgår från empiriska studier. I första avsnittet om 
meningsskapande beskriver jag min tolkning och analys av tidigare 
forskning kring hur elever skapar mening i hållbarhetsfrågor. I andra 
avsnittet om naturkunskapande tar jag upp forskning om elevers 
användande av naturvetenskap i samhällsfrågor. Vidare redogör jag för hur 
forskning inom naturvetenskapernas didaktik och miljö- och 
hållbarhetsutbildning diskuterar demokratiskt deltagande. 

Jag utgår främst från studier av elever där miljö- och hållbarhetsfrågor 
står i fokus, men berör även studier där andra sociovetenskapliga frågor 
diskuteras, särskilt i de fall jag anser att dessa studier för in kunskaper som 
berikar kunskapsbasen för mitt avhandlingsarbete. 

Elevers meningsskapande utifrån sociovetenskapliga frågor 
I de studier som jag presenterar här använder författarna inte nödvändigtvis 
begreppet meningsskapande, istället används ofta begreppet resonemang. 
Jag ser dock resonerande som en meningsskapande process och då dessa 
studier genererar en ökad insikt i meningsskapande processer utgår jag även 
från dem under denna rubrik. 

Sadler et al. (2007) frågar sig vad elever får ut av en undervisning baserad 
på sociovetenskapliga frågor och hävdar att forskning måste studera vad en 
sådan undervisning ger eleverna jämfört med en mer ”traditionell” 
naturvetenskaplig undervisning. En i mitt tycke befogad fråga. Studier har 
undersökt hur elever resonerar i förhållande till olika sociovetenskapliga 
problem och presenterar det i termer av informellt resonerande (t.ex. Sadler, 
2004; Sadler et al., 2007; Sadler & Zeidler, 2005; Santos, 2014; L. 
Simonneaux & J. Simonneaux, 2009b). De konstaterar att det även ingår 
moraliska och etiska aspekter i resonemangen och inte enbart rationella 
aspekter. Därmed får eleverna en vidare förståelse för den 
sociovetenskapliga frågan de diskuterar och inte enbart ett vetenskapligt 
perspektiv. Sadler och Zeidler (2005) identifierar att elever använder 
rationella resonemang, känsloladdade resonemang samt intuitiva 
resonemang i beslutsfattande kring gentekniska frågeställningar och att 
dessa resonemang ofta är sammanvävda. En liknande studie om elevers 
huvudsakliga argumentation kring klimatförändringar visar att eleverna 
oftast hade en rationalistisk orientering, det vill säga angav skäl som 
bekräftade den vetenskapliga forskningen om klimatförändringar medan en 
mindre andel av eleverna hade en mer intuitiv orientering i argumentationen 
(Santos, 2014). Sadler et al. (2007) undersökte vidare vad elever kan lära sig 
när de deltagit i undervisning utifrån miljöproblem. Utifrån intervjustudien 
föreslår de att undervisning som utgår från sociovetenskapliga problem kan 
ge eleverna förmåga/kunskap att se komplexiteten i frågorna, se på frågorna 
ifrån olika perspektiv, få en insikt om att forskning pågår kring frågorna 
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samt ha ett skeptiskt förhållningssätt. De påpekar även att detta bör studeras 
vidare. L. Simonneaux och J. Simonneaux (2009b) inkluderar, i deras studie 
om studenter som diskuterar återinplantering av björn och varg, att 
förmågorna att identifiera risk, osäkerhet och värden som viktiga i 
sociovetenskapliga resonemang.  

Harmoni eller konflikt 
J. Öhman och M. Öhman (2012) visar i en studie att elever i en debatt om 
klimatförändringar skapar diskurser som är insiktsfulla, komplexa och 
kritiska och innehåller relationer till politik och ekonomi. Liknande resultat 
framkommer i en studie om elevers skrivna argumentation kring några 
hållbarhetsfrågor (Christenson, Rundgren, & Höglund, 2012). J. Öhman och 
M. Öhman (2012) konstaterar att elevdiskussionerna i deras studie var 
konsensusinriktade, det vill säga att en övergripande diskurs om 
klimatförändring producerades, snarare än flera olika.  Eleverna undvek på 
detta sätt potentiella ideologiska konflikter inom gruppen. Ytterligare en 
studie av M. Öhman och J. Öhman (2012) visar att elever vid en redovisning 
om en framtida hållbar stadsplanering var inriktade på ett 
harmoniperspektiv mellan den sociala, ekologiska och ekonomiska 
dimensionen. Elevernas tal skapade relationer mellan miljövänlig teknik, 
god organisation, rätt marknad, närhet till naturen, social integrering och 
livsstilsförändring som medel för att uppnå en hållbar utveckling (M. Öhman 
& J. Öhman, 2012). Samtidigt som J. Öhman och M. Öhman (2012) visar att 
eleverna var inriktade på konsensus i sina diskussioner konstaterar de ändå 
att informerade och öppna diskussioner om klimatförändringar gör att det 
undviks att undervisningen blir ett redskap för att föra in en förutbestämd 
miljö och hållbarhetsideologi. 

Öhman och Öhmans studier är genomförda i situationer när eleverna har 
en avslutande debatt efter ett 10 veckor långt tematiskt projekt om 
klimatförändring (J. Öhman & M. Öhman, 2012) och elevredovisningar efter 
ett tre veckor långt tematiskt projekt om hållbar stadsplanering (M. Öhman 
& J. Öhman, 2012). I de situationer som Öhman och Öhman studerar antar 
jag att eleverna, förutom att diskutera och skapa mening kring dessa frågor, 
är angelägna om att framställa sig själv som kunniga och insatta. Min studie 
skiljer sig ifrån ovanstående studier genom att de situationer som jag 
studerar är en del i elevernas undervisning som inte bedöms eller 
utvärderas. Syftet med undervisningsaktiviteterna i min studie är att belysa 
hållbarhetsfrågor från olika perspektiv samt skapa delaktighet och frågor 
kring de studerade hållbarhetsfrågorna. 

Ett konfliktperspektiv finns också inom miljö- och hållbarhetsutbildning. 
Konflikter som dyker upp i forskning om elevers meningsskapande kring 
hållbarhetsfrågor finns mellan och inom människor och handlar exempelvis 
om hur naturresurser ska användas eller hur miljöproblem ska förstås 



 

22 

(Breiting, 1996; Breiting et al., 2009; Robottom, 2012; Schnack, 1998). På en 
öppen enkätfråga beskrev över hälften av de tillfrågade eleverna (65,7 %) 
intressekonflikter som konflikter mellan människor eller grupper av 
människor (Breiting et al., 2009). En kontrast till resultaten om att elever 
var inriktade mot konsensus och harmoni i diskussioner och 
elevredovisningar konstaterar Lundegård och Wickman (2007) att 
intressekonflikter är en oumbärlig del av diskussioner kring 
hållbarhetsfrågor. Deras resultat av en intervjustudie med gymnasieelever 
visar att mänskliga intressekonflikter konstant dyker upp i elevernas 
dialoger om hållbar utveckling. 

Harmoniperspektivet och konfliktperspektivet som jag presenterat ovan 
behöver dock inte stå i motsats till varandra. Öhman och Öhmans studier 
beforskar avslutande och examinerande delar av undervisningen där 
eleverna förväntas ha kommit till någon form av slutgiltig position. 
Lundegård och Wickman (2007) undersöker däremot själva processen där 
eleverna skapar mening om hållbarhetsfrågor. Det är troligt att eleverna i 
Öhman och Öhmans studier under arbetets gång har identifierat flertalet 
intressekonflikter. 

Värden eller vetenskap 
Vidare har flertalet studier undersökt om elever baserar sitt resonerande, 
argumenterande och ställningstagande främst utifrån värden eller 
vetenskapliga utgångspunkter (t.ex. Christenson et al., 2012; Ekborg, 2005; 
Eriksson, 2014; Jiménez-Aleixandre, 2002; Lewis & Leach, 2006; Sadler et 
al., 2007; Sadler & Donnelly, 2006; Sadler & Fowler, 2006). Gemensamt för 
studierna är att både värden och vetenskapliga aspekter är involverade, till 
olika grad, när elever diskuterar och tar ställning i frågorna som diskuteras. 
Personliga erfarenheter är också viktiga för eleverna när de ska ta ställning 
eller argumentera kring hållbarhetsfrågor (Christenson, 2011; Christenson et 
al., 2012). Min slutsats från forskningen är att både naturvetenskapliga 
kunskaper, värderingar och personliga erfarenheter används av elever när de 
diskuterar eller ska ta ställning i samhällsfrågor. Beroende på vilken fråga 
som diskuteras och hur sammanhanget ser ut använder elever värden och 
naturvetenskap i olika grad. Studierna visar också hur situerat elevers 
meningsskapande är.  

I en annan studie som belyser diskussionen kring värden och 
naturvetenskap konstateras att elever inte självklart utvecklar sitt 
epistemologiska resonerande till det bättre i alla olika kontexter (Zeidler, 
Applebaum, & Sadler 2011). Författarna ger exempel på att elever kan visa en 
hög nivå på sina resonemang vad gäller tillsatser i mat medan de inte 
utvecklar en högre nivå vad gäller resonemang som är kopplat till religion 
och naturvetenskap. Zeidler et al. (2011) hävdar att detta visar på hur djupt 
rotade föreställningar påverkar elevernas värdering av vetenskapliga bevis 
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och att resonerande utifrån sociovetenskapliga frågor är högst 
kontextberoende. I Handbook of Research on Science Education (Lederman 
& Abell, 2014) beskriver Zeidler (2014) forskning som funnit att elever 
ibland hamnar i, vad han benämner som, icke korrekt (fallacious) 
resonerande kring olika sociovetenskapliga frågor. Resonemang som leder 
till slutsatser som inte är relevanta, enligt författaren. Exempel på detta ”icke 
korrekta resonerande” är falska dilemman, att hålla något för sant, dra 
förhastade slutsatser och generalisera, anspela på vad som är populärt eller 
hänvisa till auktoriteter. Lika besvärande är naiva föreställningar om 
arguments struktur och effekter av starka övertygelser i argumentation 
(Zeidler, 2014). Min tolkning av dessa resultat är att det visar på den starka 
betydelsen värden har i elevers resonemang kring sociovetenskapliga frågor. 

Problematik kring meningsskapande  
Elevers resonemang tycks också variera beroende på hur känslomässigt nära 
den sociovetenskapliga frågan ligger ens identitet (Aikenhead, 2006; 
Simonneaux, 2014; L. Simonneaux & J. Simonneaux, 2009b). L. 
Simonneaux och J. Simonneaux (2009a) visar hur universitetsstudenters 
sociovetenskapliga resonemang baseras på intressenters (i detta fall 
fårfarmares) berättelser mer än på resultat presenterade i vetenskapliga 
rapporter. När frågan var känslomässigt nära studenterna, både ur 
geografisk samt yrkesmässigt perspektiv, blev det svårare för studenterna att 
ta till sig vetenskapliga resultat som gick emot deras egna värderingar. I en 
diskussion med L. Simonneaux och J. Simonneaux (2009b) beskriver López-
Facal och Jiménez-Aleixandre (2009) att de tidigare har föreslagit att 
lärande kring argumentation ska bygga på värdering av kunskapspåståenden 
samt värdering av evidens, men att i det här fallet blockeras detta av att 
studenterna identifierar sig med fårfarmarna. När undervisningsfallet som 
presenteras strider mot studenternas värdesystem kan det hindra ett kritiskt 
resonemang och tenderar att reproducera den hegemoniska ideologin som 
då uttrycks som individens egen (L. Simonneaux & J. Simonneaux, 2009b). 
En snarlik studie av lärare i agronomi som ställdes inför en uppgift som 
problematiserade att djuruppfödning bidrar till den utökade växthuseffekten 
och etiska djurhållningsaspekter visade att lärarna ställde sig på 
djuruppfödarnas sida (Simonneaux, 2014). Författaren konstaterar också att 
lärarna i studien trodde att vetenskap och teknik kunde lösa den aktuella 
samhällsfrågan. Ideland och Malmberg (2012) samt Levine Rose och 
Calabrese Barton (2012) visar hur elever använder olika diskurser, som 
identifierats i diskussionerna, på olika sätt beroende på hur eleverna 
konstruerar sin identitet.  

Gyberg (2003) visar också i sin avhandling att elever som var involverade i 
arbeten om energifrågor, där eleverna hade en relativt stor frihet att utforma 
sitt eget arbete i form av ett problembaserat arbetssätt, ändå fasades in i en 
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kunskapssyn där en mer giltig kunskap synliggjordes via bland annat 
kunskapsmål, föreläsningar och laborationer. Att eleverna är fast i den 
skolkultur de är vana vid visades också i studier av elevers arbete med 
sociovetenskapliga frågor, där elevgrupper som var vana vid att reproducera 
fakta också gjorde det i diskussioner (Ideland & Malmberg, 2012; Ideland, 
Malmberg, & Winberg, 2010).  

Andra har mer ingående studerat hur elever talar om miljöfrågor och vilka 
konsekvenser det kan få för hur eleverna framställs i diskussionerna i 
förhållande till att kunna påverka sin framtid. Zeyer och Roth (2009, 2013) 
identifierar i sina studier två huvudsakliga tolkningsrepertoarer (olika sätt 
att tala) i 15-16 åriga elevers helklassdiskussioner och intervjuer kring 
miljöfrågor. Repertoarerna kallar de förnuftsrepertoaren och 
handlingsrepertoaren, och båda dessa består av två underrepertoarer. 
Förnuftsrepertoarens två underrepertoarer benämns vardagsvetenskap-
repertoaren samt vardagspsykologirepertoaren. Vardagsvetenskap-
repertoaren fixerar fakta om den fysiska världen som fasta, oföränderliga och 
odiskutabla medan vardagspsykologirepertoaren fixerar fakta om den 
mentala världen på samma sätt. Konsekvensen av tolkningsrepertoarerna är 
att eleverna blir låsta i en värld full av icke påverkbara fakta som begränsar 
deras handlingsutrymme. Det har i sin tur påverkan på hur 
handlingsrepertoaren uttrycks. Även handlingsrepertoaren består av två 
underrepertoarer, den pragmatiska repertoaren och kontrollrepertoaren. I 
den pragmatiska repertoaren sker krockar mellan den ideala världen och den 
reella världen. Det vill säga, i den ideala världen tas miljöhänsyn medan man 
i den reella världen även måste ta hänsyn till exempelvis arbetstillfällen. På 
så sätt används den reella världen som en förklaring till varför det inte går 
att ta miljöhänsyn. I kontrollrepertoaren ställs ens egna (individens) 
handlingsmöjlighet emot hur andra handlar, det vill säga det spelar ingen 
roll hur individen agerar om inte gruppen agerar på liknande sätt. Individen 
har inte kontroll över utgången av olika handlingar. Här används gruppens 
styrkeöverläge som förklaring till varför det inte är någon idé att agera. 
Författarna hävdar utifrån sina analyser att sättet att tala, de olika 
tolkningsrepertoarerna, gör att eleverna inte får känslan av att kunna 
påverka miljöfrågor och därför kan bli offer för vad de kallar ekologisk 
passivitet (Zeyer & Roth, 2009) och ekologisk depression (Zeyer & Roth, 
2013). Författarna hävdar att allmänhetens, i detta fall 15-16 åriga elever, 
förståelse av vetenskap som fakta och sanning (något som står fast) är något 
som behöver utmanas i skolans naturvetenskapliga utbildning och att det 
behöver ske i sammanhang där det möjliggörs för andra 
tolkningsrepertoarer att komma fram.  

Ojala och Lidskog (2011) är forskare som intresserat sig för 
socialpsykologiska och psykologiska mekanismer som föregår och eventuellt 
motverkar deliberativa processer kring frågor och problem som innehåller 
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möjliga värdekonflikter. Studien är inte inriktad på elever eller utbildning 
men ger värdefull information om meningsskapande processer. De 
identifierar i en intervjustudiestudie olika strategier som informanterna 
använder för att gömma värdekonflikter. Studien, som är en intervjustudie 
med 20 deltagare mellan 21 år till 72 år, handlar om hur kemisk bekämpning 
av myggor vid Dalälven ska hanteras. En strategi som framkom var att 
hänvisa till att det är människans ansvar att se till att balansen i naturen 
vidmakthålls. Eftersom det var onaturligt många myggor på de aktuella 
ställena (efter tidigare mänskliga ingrepp) behöver människan återställa 
balansen. En annan strategi var att flytta ansvaret till någon annan, 
alternativt göra ansvarsfrågan otydlig. På detta sätt blev det en vetenskaplig 
snarare än en moralisk fråga. Ansvaret hamnar således på naturvetenskapen 
och naturvetaren. Ytterligare strategier som framkom i studien var att värna 
särskilt sårbara grupper såsom äldre, barn samt djur som lider av de många 
myggorna samt att minimera möjliga risker genom att hävda att det finns så 
mycket annat att oroa sig för. Slutligen identifierades en strategi som 
hänvisade till det sociala trycket som finns genom att hävda att eftersom 
ingen annan i samhället uttryckte farhågor kring projektet var inte ens egna 
tvivel och osäkerheter värda att nämnas. 

Elever som inte har naturvetenskap som huvudinriktning 
I min studie undersöker jag elevdiskussioner bland elever som läser på det 
samhällsvetenskapliga programmet, det vill säga, elever som inte har 
naturvetenskapliga ämnen som sin huvudinriktning. Det har diskuterats hur 
mycket naturvetenskapliga kunskaper elever egentligen behöver för att 
kunna delta i diskussioner utifrån sociovetenskapliga frågor. I en jämförande 
studie mellan elever som har och elever som inte har naturvetenskap som 
sitt huvudämne visar att det inte skilde mellan de två grupperna vad gäller 
sättet att resonera (rationellt, känslomässigt eller intuitivt) (Sadler & Zeidler, 
2005). Däremot skilde sig kvalitén på resonemangen. Elever med mer 
avancerade naturvetenskapliga kunskaper var mer benägna att använda 
naturvetenskap i sina resonemang och visade färre brister i resonemangen 
(Sadler & Zeidler, 2005). En studie av Tsai och Liu (2005) visar däremot att 
elever som inte hade naturvetenskap som sitt huvudämne anammade, vad de 
benämner, ekologiskt, etiskt-estetisk, vetenskapligt-teknologiskt samt social-
ekonomiskt resonemang i sitt sätt att resonera medan elever med 
naturvetenskap som huvudämne snarare använde sig framförallt av ett slags 
resonemang, vetenskapligt-teknologiskt resonemang. En studie av Lewis och 
Leach (2006) visar dock att elever inte behöver så avancerade 
ämneskunskaper för att kunna diskutera informerat om genteknik. Med ett 
fåtal nyckelkunskaper visade eleverna på informerade resonemang. 

Min utgångspunkt i avhandlingen är att eleverna i min studie är 
kompetenta att aktivt kunna delta i diskussionerna. 
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Elevers naturkunskapande 
Sociovetenskapliga frågor har visat sig vara motiverande och intressant för 
elever (t.ex. Ottander & Ekborg, 2012; Sadler, 2009). Studier visar också att 
elevers engagemang i undervisning utifrån sociovetenskapliga frågor leder 
till ökad kunskap (t.ex. Castano, 2008; Grace, 2009; Klosterman & Sadler, 
2010; Rudsberg, Öhman, & Östman, 2013; Sadler, 2009). I en av dessa 
studier fick elever i grupp diskutera och ta ställning kring en fråga om 
biologisk mångfald. Resultatet visar att elevernas resonemang kring besluten 
är mer underbyggda än innan gruppövningen (Grace, 2009). Likaså visar 
Rudsberg, Öhman och Östman (2013) i sin studie om elevers argumentation 
att elevers argument både blev mer nyanserade och komplexa under en 
diskussionsaktivitet om miljöproblem. Detta gav eleverna ökade insikter om 
de miljöfrågor de diskuterade men också högre kvalitet på sättet att 
argumentera (Rudsberg et al., 2013).   

Andra studier visar å andra sidan att det finns en risk att naturvetenskap 
försvinner från elevers diskussioner i samhällsfrågor med naturvetenskapligt 
innehåll (Christenson et al., 2012; Grace & Ratcliffe, 2002; Nielsen, 2012b) 
och särskilt när tydliga instruktioner till eleverna saknas (Albe, 2008; Simon 
& Amos, 2011; Walker & Zeidler, 2007). Sadler och Donnelly (2006) anger 
tre tänkbara skäl till varför elever inte tar upp naturvetenskap i sin 
argumentation: a) eleverna ser inte det naturvetenskapliga innehållet i 
frågorna, b) eleverna har inte förståelse för själva samhällsfrågan och/eller c) 
en viss nivå av ämneskunskaper måste först uppnås av eleverna för att sedan 
kunna användas i argumentation.  

Arvola Orlander och Lundegård (2012) visar dock att elever i diskussioner 
om abort plockar in naturvetenskapliga begrepp när de anser det viktigt att 
klargöra en ståndpunkt, vilket innebär att naturvetenskapliga begrepp 
används men inte så frekvent som lärare och forskare förväntat. Nielsen 
(2012c) konstaterar att elever använder naturvetenskap i gruppdiskussioner 
om genterapi till att fastställa de faktiska omständigheterna kring frågan. 
Dessa omständigheter ligger sedan till grund för fortsatta sociovetenskapliga 
förhandlingar. Likaså visar Nielsen (2012c) att det finns en implicit närvaro 
av naturvetenskap i elevers diskussioner om genteknik, det vill säga elever 
yttrar påståenden som bara kan bli sagda om en viss naturvetenskaplig 
kunskap finns. Elevernas yttranden innehåller dock inte naturvetenskapliga 
begrepp. De båda studierna av Arvola Orlander och Lundegård (2012) samt 
Nielsen (2012c) väcker frågan hur närvaron av naturvetenskapliga 
kunskaper i elevers diskussioner kan studeras och vilka slutsatser forskare 
kan dra om elevers användande av naturvetenskap i diskussioner om 
sociovetenskapliga problem. Resultaten öppnar även upp för andra tänkbara 
skäl till varför elever inte tar upp naturvetenskap i sin argumentation än de 
skäl Sadler och Donnelly (2006) föreslog. Arvola Orlander och Lundegårds 
(2012) samt Nielsens (2012c) studier är småskaliga studier med en nära och 
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detaljerad läsning av empirin och jag menar att fler detaljerade studier om 
hur elever använder naturvetenskap skulle kunna bidra till 
kunskapsproduktionen om hur elever använder naturvetenskap och vilka 
roller eleverna ger till sina kunskaper i naturvetenskap. Detta är också något 
som efterfrågas av Nielsen (2013a). 

Naturvetenskapens roller 
Kunskaper i naturvetenskap kan användas på olika sätt i olika sammanhang, 
vilket förenklat kan beskrivas som att naturvetenskapen får olika roller 
beroende på vad den används till. Olika roller som naturvetenskap kan ha 
presenteras i en forskningsbaserad teoretisk artikel av Ekborg et al. (2009). 
Sex olika sociovetenskapliga undervisningsfall har utvecklats, för att sedan 
studeras, och där inkluderas vad elever kan/bör använda naturvetenskap till 
i arbetet med dessa fall. De olika roller som artikeln ger naturvetenskap 
beskriver de under komponenten användning av naturvetenskapliga 
kunskaper. Det är: kritiskt tänkande, granska information, 
ställningstagande, klargöra, riskvärdering, undersökande, kostnad- och 
nyttoanalys och agera för förändring. Hur elever använder naturvetenskap 
till ovanstående olika roller beskriver dock inte författarna.  

Rudsberg och Öhman (2014) har studerat vilka roller kunskaper har i 
elevers argumentation om klimatförändringar. Författarna har inte urskilt 
naturvetenskapliga kunskaper från andra kunskaper. Resultaten visar att 
kunskaper spelar en viktig roll i elevernas argumentation och att kvalitén på 
diskussion ökar allteftersom eleverna tillför nya kunskaper (Rudsberg & 
Öhman, 2014). Författarna beskriver två generella funktioner som 
kunskaper hade i elevdiskussionerna: som belägg till deras påståenden och 
som en del i en kollektiv process med syftet att förstå det diskuterade 
problemet. Dessutom beskriver de sex kategorier där kunskaper har 
specifika funktioner. Kunskaper används till att 1) klargöra och rätta tidigare 
argument, 2) som evidens till motargument, 3) förutspå konsekvenser och 4) 
till att ge ytterligare stöd till tidigare påståenden (Rudsberg & Öhman, 2014). 
Dessutom bidrar kunskaper till 5) att tydliggöra komplexiteten kring 
klimatförändringar samt att 6) synliggöra intressekonflikter (Rudsberg & 
Öhman, 2014). 

Det finns studier som visar att gränsen mellan värden och 
naturvetenskaplig kunskap är otydlig och ofta sammanvävda med varandra i 
elevdiskussioner. Två exempel på detta är studier där eleverna när de 
diskuterar sociovetenskapliga frågor kring genteknik suddade ut fakta och 
värdeaspekter och i diskussionerna snarare vävde samman dem genom att 
vetenskapligt innehåll presenteras i samverkan med värdeaspekter (Lindahl 
& Linder, 2011; Nielsen, 2012b). I Nielsens studie använde eleverna 
naturvetenskap till att få sina egna värdepåståenden att verka mer 
underbyggda än sina meningsmotståndares påstående. De omdefinierade 
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vad problemet eller meningsskiljaktigheterna handlade om samt fick det att 
se ut som att det faktiskt finns klara (vetenskapliga) svar på delar av frågan 
som diskuterades (Nielsen, 2012b). Nielsen (2012c) visar också att vetenskap 
ibland används för att avgränsa en rad möjliga frågor som skulle ha relevans 
för den aktuella frågan. Nielsen argumenterar för att det behövs fler studier 
kring hur elever använder naturvetenskap i sin argumentation (Nielsen, 
2012a, 2012b, 2013b). Dessutom anser han att det största problemet inte är 
att elever inte använder vetenskapliga bevis vid ställningstaganden, utan 
snarare att vetenskapliga bevis ges en priviligierad roll i samhällsfrågor 
(Nielsen, 2013a).  På liknande sätt argumenterar J. Simonneaux och L. 
Simonneaux (2012) när de lyfter fram att naturvetenskapsundervisning de 
facto inte kan komma ifrån den politiska aspekten av kunskap. Nilsens samt 
Simonneaux och Simonneauxs studier visar alltså att eleverna i dessa 
situationer har ett annat projekt än att logiskt och rationellt använda 
naturvetenskap för att belysa samhällsfrågan. Elevernas projekt är bland 
annat att övertyga sina meningsmotståndare i sakfrågan.  

Nielsen (2012c) efterlyser studier och reflektioner kring vad det innebär, 
att använda vetenskaplig evidens i sociovetenskapliga diskussioner på ett 
logiskt rimligt sätt. Att uttryckligen tala om vad ett riktigt användande av 
vetenskaplig evidens innebär, anser Nielsen vara ett projekt som berör själva 
kärnan i naturvetenskaplig utbildning.  Nielsen (2012c) föreslår själv att 
vetenskapliga kunskaper kan/bör ha rollen att tydliggöra den faktiska 
bakgrunden i frågan som diskuteras. Dessa evidens kan sedan, enligt 
Nielsen, spela två viktiga roller. För det första ger evidensen möjligheter att 
se konsekvenser som följer av de faktiska omständigheter som vetenskapen 
känner till. För det andra, genom att lyfta dessa konsekvenser, tydliggörs att 
en rad etiska frågeställningar som sedan kan förhandlas. Jag ställer mig själv 
frågande till att det skulle finns ett logiskt riktigt sätt att använda 
naturvetenskap i samhällsfrågor och som man sedan kan lära ut. Snarare 
anser jag att vi behöver kunskaper om hur användandet ser ut i olika 
situationer. Det tillsammans med teoretiska diskussioner om vad som är ett 
önskvärt användande av naturvetenskap tror jag stärker både 
undervisningen och forskningsfältet.  

Simonneaux (2014) beskriver naturvetenskapernas roller i förhållande till 
sociovetenskapliga frågor på ett annorlunda och vad jag anser klargörande 
sätt i förhållande till diskussionerna om scientific literacy. Hon för fram att 
det finns en variation vad gäller målet med naturvetenskapliga kunskaper i 
naturvetenskaplig undervisning. Lärare och forskare kan i sin undervisning 
ge naturvetenskap olika roller som Simonneaux (2014) sätter på en skala 
mellan kallt och hett (figur 1). Hon menar att naturvetenskap i 
undervisningen kan ges rollen att kyla ner kontroversiella samhällsfrågor. 
Exempel på det, anger hon, är när eleverna får en ”konstruerad 
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sociovetenskaplig fråga”7 med empiriska data och vetenskapliga begrepp 
som tillsammans används för att lösa det aktuella problemet. På det varma 
placerar hon undervisning där sociovetenskapliga frågor ses som 
kontroversiella frågor inom forskning och samhället och inkluderar bland 
annat att det finns olika intressenter och att även andra aspekter än 
vetenskapliga måste inkluderas. Den utgångspunkten, resonerar 
Simonneaux (2014), kan leda fram till att elever utvecklar det kritiska 
tänkandet och tar ställning kring olika samhällsfrågor. På den heta sidan 
placerar hon aktivism där undervisningen handlar om att undervisa för ett 
aktivt och engagerat medborgarskap. 

 
Figur 1. Figuren visar hur olika syften med sociovetenskaplig undervisning leder till 

att kontroversiella samhällsfrågor antingen ”kyls ner” eller ”hettas upp”. Figuren är 

modifierad efter Simonneaux (2014 s. 100)8.  

 

Sammanfattning 
När jag sammanfattar vad tidigare forskning bidragit med för kunskaper och 
vad i den kunskapsproduktionen som min studie bidrar till, konstaterar jag 
att forskning tydligt visar att elever anser att undervisning som utgår från 
sociovetenskapliga problem är intressant och motiverande för eleverna. Å 
ena sidan finns flertalet studier som visar att elever lär sig naturvetenskap i 
undervisning utifrån sociovetenskapliga problem. Å andra sidan finns 
empiriska studier som visar att naturvetenskap inte alltid är en del av 
elevernas arbete med dessa frågor. Det finns en oro att naturvetenskap 
försvinner bland exempelvis etiska resonemang. Några relativt nya 
småskaliga studier visar dock att elever använder och uttrycker 
naturvetenskap när de vill klargöra en ståndpunkt och fastställa faktiska 
omständigheter kring frågan som diskuteras. Resultaten tyder också på en 
                                                             
7 L. Simonneaux (2014) använder termen ”fictional environmental problem”. Min tolkning är att hon vill 
betona att sociovetenskapliga frågor inte kan lösas med hjälp av enbart naturvetenskap. 
8 Simonneaux använder begreppet ”Technoscience promotion” för ”Framhäver teknik och naturvetenskap” 
och begreppet ”Higher order thinking” för ”Sociovetenskapliga resonemang”. 
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tyst närvaro av naturvetenskap i elevers diskussioner. Dessa studier pekar på 
alternativa förklaringar till hur elever använder naturvetenskap. För att 
utöka kunskapen kring detta krävs fler studier med detaljerad och nära 
läsning av empirin.  

Forskningslitteraturen för vidare fram att elever behöver naturvetenskap 
till att ta ställning i olika frågor, argumentera för sin sak och kritiskt granska 
andras argument, för att ta några exempel. Jag undrar: Om detta sker i 
elevers diskussioner hur ser då denna process ut? Sker ett 
naturkunskapande? 

Forskning visar också att elever i sina resonemang om sociovetenskapliga 
frågor integrerar värden, vetenskapliga aspekter och personliga erfarenheter. 
Sammanhanget och vilken fråga som eleverna diskuterar gör att de använder 
värden och vetenskapliga aspekter i olika grad. Min tolkning av litteraturen 
är att flera forskare ser det som problematiskt att värden har stor betydelse 
för elever och att de inte heller använder naturvetenskap, till exempel när de 
ska ta ställning. En del småskaliga och senare studier visar dock på hur 
elever använder naturvetenskap för att styrka sina värdepåståenden, få det 
att se ut som det finns klara svar på frågor och till att omdefiniera problemet 
som diskuteras. Argument om att den politiska aspekten av 
(naturvetenskaplig) kunskap inte går att komma ifrån, förs alltså fram. 
Likaså att känslomässiga aspekter är en del av hur människor använder 
naturvetenskap. Fler studier om hur elever använder naturvetenskap i 
diskussioner om kontroversiella frågor efterfrågas då ny kunskap kan vara 
till hjälp för att ytterligare utveckla undervisningen. 

Demokratiskapande 
Likt Dahlstedt och Olson (2014) ser jag utbildning som en 
medborgarskapande aktivitet. De beskriver medborgarskapande som en 
skapelseprocess som pågår inte bara inom utbildning utan på en mängd 
olika platser och under hela livet. Jag anser att i all undervisning sker 
lärande som kan hänföras till elevers möjligheter för demokratiskt 
deltagande i samhället. Hur kursplaner är utformade och hur lärare väljer att 
undervisa naturvetenskap leder till att demokratiskt deltagande framställs 
på olika sätt samt att naturvetenskap ges olika roller i förhållande till både 
demokratiskt deltagande och samhällsfrågor. Dahlstedt och Olson (2014) 
studerar hur medborgaren konstrueras som subjekt i utbildningspolitiska 
dokument från tidigt 2000-tal för grundskola och gymnasium. De studerar 
också vilka praktiker som i dokumenten lyfts fram som betydelsefulla för 
medborgarskapande och konstaterar att deliberativa samtal anses 
nödvändiga för att utveckla demokratisk kompetens hos elever (Dahlstedt & 
Olson, 2014). Vidare konstaterar de i sin analys av de utbildningspolitiska 
dokumenten att en viktig utmaning för medborgarskapande anses vara ”att 
upplåta rum för samtal och att frammana en vilja att samtala” (sid 14). Det 
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är vad eleverna i denna avhandlingsstudie erbjuds, de får rum och tid att 
diskutera två hållbarhetsfrågor på ett ”kravlöst” sätt i hopp om att de ska 
vilja ta del i dessa diskussioner.  

Enligt Sadler et al. (2007) kan undervisning om sociovetenskapliga frågor 
inom naturvetenskapsundervisning främja ett demokratiskt deltagande hos 
elever. Mycket av resonemangen kring demokratiskt deltagande bygger dock 
på retoriska eller logiska argument, däremot är det inte lika vanligt med 
empiriska undersökningar (Feinstein, 2011). En av de gemensamma 
nämnarna för undervisning utifrån sociovetenskapliga frågor och scientific 
literacy, som jag tidigare beskrivit, är att samtliga har målet att öka elevernas 
möjligheter för demokratiskt deltagande. Frågan blir då på vilka olika sätt 
demokratiskt deltagande framställs i litteraturen. Vilka handlingar eller 
vilket kunnande är det som anses ge elever ökade möjligheter för 
demokratiskt deltagande?  Vilka handlingar som betonas avgör också vilket 
medborgarskapande som sker.  

I artikeln ”Science education and democratic participation: an uneasy 
congruence?” föreslår Levinson (2010) fyra ramverk för att beskriva 
förutsättningar för lärande i demokratiskt deltagande i skolans 
naturvetenskapliga undervisning. Levinson konstaterar att olika 
utgångspunkter för naturvetenskapsundervisning konstruerar olika slags 
demokratiskt deltagande och han benämner de fyra ramverken som: 

 
• Vetenskaplig kunskap och demokratiskt deltagande: det 

bristorienterade ramverket (Scientific knowledge and democratic 
participation: the deficit framework).  

• Det dialogiska och deliberativa ramverket: interaktion mellan 
experter och intresserade grupper (The dialogic and deliberative 
framework: interactions between experts and interested parties). 

• Deltagande genom meningsskiljaktigheter och konflikt: en rörelse 
mot vetenskapligt medborgarskap (Participation through conflict 
and dissent: moves towards scientific citizenship).  

• Deltagande i kunskapsproduktion: naturvetenskaplig utbildning 
som praktik (Participation in knowledge production: science 
education as praxis).  

 
Inom det bristorienterande ramverket går kunskapsflödet från 

naturvetaren till läraren och slutligen till eleven. Eleven konstruerar sin 
socialt relevanta naturvetenskap med hjälp av läraren. Vetenskap ses som 
kunskapens kärna, ”corpus of knowledge”. Elever och allmänhet har troligen 
inte tillräckligt med kunskaper och förståelse för att engagera sig i 
kontroversiella sociovetenskapliga problem, men kan lära sig 
naturvetenskapliga ämneskunskaper, naturvetenskapligt arbetssätt och 
kontroverser inom vetenskapen och den sociovetenskapliga domänen. 
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Auktoriteten ligger alltså i vetenskapen och läraren ses som dess förmedlare. 
Som en följd av undervisningen konstrueras medborgaren som en individ 
som har ansvaret att vara informerad om utvecklingen inom naturvetenskap 
och teknologi, men inser att hen inte har tillräckliga kunskaper för att fatta 
beslut i dessa frågor. När hen inser hur komplex utvecklingen inom 
naturvetenskap och teknologi är, skapas tillit till experters beslutsfattande. 
Etik, politik och värdeskillnader har mycket liten roll inom detta ramverk. 

Deliberativ demokrati beskriver Levinsson (2010) som att fria och jämlika 
medborgare möts kring kontroversiella frågor där olika ståndpunkter och 
argument presenteras med drivkraften att nå konsensus. Även inom det 
dialogiska och deliberativa ramverket går kunskapsflödet från naturvetaren 
till läraren och slutligen till eleven, men läraren och eleverna kan arbeta 
tillsammans. Vetenskap ses som osäker och felbar. Dialogen är öppen, 
allmänheten är informerad i frågorna men saknar oftast den politiska 
kraften för att åstadkomma förändring. I undervisning betonas kritiskt 
tänkande och förståelse för vetenskapliga metoder och processer (Levinson, 
2010). Inom det här ramverket placerar jag den värdeinkluderande 
naturkunskapsundervisningen och delar av den pluralistiska 
undervisningstraditionen inom miljö- och hållbarhetsutbildning. Här 
betonar man att undervisningen tydligt måste beakta värdeaspekterna i 
dessa frågor. Gustafsson (2010) för fram att det är viktigt att olika perspektiv 
kommer fram i undervisningen och från det får eleverna själva en möjlighet 
att ta ställning. Utbildningen ska stödja fri åsiktsbildning samt öka elevers 
förmåga att agera (Öhman, 2006). Studier har också visat att en pluralistisk 
undervisning med ett aktivt elevdeltagande gör att kritiska frågor och olika 
åsikter runt en sakfråga kommer fram (Rudsberg & Öhman, 2010; Van 
Poeck & Vandenabeele, 2012). Det har dock förts fram kritik om att 
pluralistiska angreppssätt kan vidmakthålla rådande maktstrukturer och 
dölja ideologiska konflikter (Læssøe, 2010). Læssøe hävdar att de 
pluralistiska angreppssätten riskerar att exkludera teman som inte hörs i den 
dominerande debatten, exempelvis materiell tillväxt och social rättvisa. Det 
leder till en ”konsensusinriktad ekologisk modernisering” med problemfria 
tekniska lösningar och således undviks ideologiska konflikter (Læssøe, 
2010). Andra pekar på att det finns en risk att utbildningen blir genomsyrad 
av nyliberala trender (Jickling & Wals, 2008; Kopnina, 2012; McKenzie, 
2012). Læssøe (2010) argumenterar därför för en undervisning som går 
utanför ”den traditionella diskursen” för att istället fokusera dilemman och 
meningsskiljaktigheter, vilket är Levinson (2010) nästa ramverk. 

Ramverket meningsskiljaktigheter och konflikt ser demokrati som en 
kamp mellan olika intressen. Intressekonflikter är drivkraften i en 
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pluralistisk9 demokrati och skiljer sig från en deliberativ demokrati där 
målet är konsensus. Kunskap förstås här utifrån sociopolitiska relationer, i 
form av makt och hegemoni, med fokus på orättvisor.  Det demokratiska 
deltagandet som betonas innebär politisk förståelse och kunskaper om att 
det är möjligt att agera så att förändring kan ske (Levinson, 2010). Delar av 
forskning inom den pluralistiska undervisningstraditionen inom miljö- och 
hållbarhetsutbildning kan också placeras inom det här ramverket. Studier 
som har ett fokus på intressekonflikter och det politiska placerar jag här, till 
exempel Breiting, (1996); Breiting et al., (2009); Lundegård och Wickman, 
(2007; 2011); Robottom, (2012) och Schnack, (1998). Lundegård och 
Wickman (2011) studerar hur studenter (20-25 år) formar politiska subjekt i 
diskussioner om hållbar utveckling. De visar på en relationell process där 
intressekonflikter formas och utgör en utmaning till ”den andre” att relatera 
till och reagera på. De betonar att de politiska subjekten inte uppträder 
isolerat utan snarare är en ömsesidig process som sker i relation till andra. 

Inom ramverket naturvetenskaplig utbildning som praktik uppfattas 
kunskapen vara spridd bland deltagarna och växer också fram utifrån vad 
deltagarna anser sig behöva veta. Kunskapen är alltså situerad och genom 
deltagande i en praktik lär sig elever. Scientific literacy uppfattas inom detta 
ramverk som en kollektiv kunskap. Deltagarna arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål och lärarens kunskaper är inte priviligierade.  Eleverna är 
och ser sig själva som medborgare vars röster tas på allvar, istället för att 
endast ses som blivande medborgare. Det demokratiska deltagandet som 
skapas betonar aktivt och jämlikt deltagande för att möjliggöra förändring 
och kan inkludera politisk literacy. Levinson utgår bland annat från Roth och 
Lee (2004) när han beskriver ramverket. Roth och Lee (2004) beskriver ett 
projekt där elever arbetar tillsammans med andra aktörer i samhället för att 
undersöka och återställa ett vattendrag i deras närhet. Det här ramverket 
inkluderar alltså subjektifiering, att eleverna upplever sig själva som 
medborgare vars röster tas på allvar, tillsammans med ett lärande.  

Olika bilder över vad demokratiskt deltagande och medborgarskapande 
kan betyda i undervisning börjar framträda utifrån Levinsons ramverk 
(2010), beskrivningen av hur naturvetenskaplig undervisning kan kyla ner 
eller hetta upp kontroversiella frågor (Simonneaux, 2014), olika 
utgångspunkter om scientific literacy samt de selektiva traditionerna inom 
miljö och hållbarhetsutbildning (Öhman, 2004). Utifrån ovanstående ser jag 
följande framställningar av demokratiskt deltagande samt hur “görandet” av 
detsamma ser ut: 

 

                                                             
9 Levinson (2010) använder begreppet pluralistisk demokrati i sin artikel. Det ska inte förväxlas med den 
pluralistiska undervisningstraditionen inom miljö- och hållbarhetsutbildning.  
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• Genom att vara informerad om utveckling inom naturvetenskap 
och teknik skapas tillit till utvecklingen. 

• Genom att lära sig miljövänliga handlingar och normer vet eleven 
hur hen ska agera ”gott” i samhället. 

• Att individen med hjälp av naturvetenskapliga kunskaper kan 
klargöra frågor, granska information och skapa förståelse för 
orsaker till hållbarhetsproblem. De kan också, utifrån 
naturvetenskapliga kunskaper, inse konsekvenser av olika 
handlingar och får därmed erhålla insikt om åtgärder som bör 
vidtas. 

• Genom att synliggöra olika ståndpunkter, argument och 
perspektiv möjliggörs fri åsiktsbildning och självständigt 
tänkande. 

• Genom att identifierar intressekonflikter kring samhällsfrågor och 
att se dessa frågor i ett sociopolitiskt perspektiv synliggörs hur 
eleven kan agera för förändring i den riktning hen önskar. 

• Genom att elever ser sig själva som medborgare med makt att 
påverka, det vill säga som politiska subjekt, utvecklas 
handlingskompetens. 

 
Dessa olika framställningar av demokratiskt deltagande kommer jag att 

diskutera i relation till resultat från min studie. Jag är väl medveten om att 
en del av dessa punkter kan kritiseras för att inte vara demokratiska. 
Exempelvis hävdar Levinson (2010) att det bristorienterande ramverket och 
det dialogiska och deliberativa ramverket har begränsad roll för lärande av 
demokratiskt deltagande. Ramverken ”naturvetenskaplig utbildning som 
praktik” samt ramverket ”meningsskiljaktigheter och konflikt” står, menar 
Levinson, däremot för en mer aktiv syn på lärande kring demokratiskt 
deltagande, samtidigt som dessa befinner sig i ett spänningsfält med den 
dominerande naturvetenskapliga diskursen.  

När vi tar in hållbarhetsfrågor i naturvetenskaplig undervisning tar vi 
också in värden, etik och det politiska i det naturvetenskapliga klassrummet. 
Det är därför av stor vikt att utforska vilket demokratiskt deltagande som 
görs i olika former av naturvetenskapsundervisningen. Argumentationen 
kring undervisning utifrån sociovetenskapliga problem för att uppnå 
scientific literacy är att den främjar demokratiskt deltagande för alla elever. 
Samtidigt finns spänningar mellan ett aktivt lärande av demokratiskt 
deltagande och den naturvetenskapliga traditionen.  
  



 

35 

Ideland och Malmberg (2012) höjer ett varningens finger om retoriken kring 
vision II av scientific literacy och demokratiskt deltagande:  

[ ] pedagogical models include and exclude subjects. That is unavoidable. But since 
Vision II-science claims to be including all students through letting them engage in 
issues meaningful and relevant to themselves (Sadler 2009), we mean that it is 
especially important to question inclusion/exclusion in this democratic practice. We 
want to stress the risk of constructing a chimera of an open-minded science 
classroom for everyone, but which essentially is morally impregnated with rules and 
standards for what is possible to think, say, do and learn. (Ideland & Malmberg, 
2012 s. 303)  

Det här reser frågor om hur demokratiskt deltagande konstrueras av 
elever i sin praktik. Gustafsson och Öhman (2012) ser också ett behov av 
studier som tydligare belyser demokratiska syften inom naturvetenskaplig 
undervisning. En avsikt med avhandlingen är att empiriskt undersöka hur 
ovanstående diskussioner om demokratiskt deltagande avspeglar sig i två 
olika gruppdiskussionsaktiviteter i en undervisningspraktik. 

Sammanfattning 
Det förs diskussioner om vad en naturvetenskaplig medborgarutbildning bör 
innehålla och vad den bör leda till. Inom forskningsfälten som min 
avhandling relaterar till finns olika syn på vad som är viktig kunskap och vad 
som behöver fokuseras i undervisningen för att ge ökad möjlighet till 
demokratiskt deltagande för elever. Jag har fört samman forskningsfälten 
scientific literacy och sociovetenskapliga frågor från naturvetenskapernas 
didaktik med forskningsfältet miljö- och hållbarhetsutbildning då jag anser 
att det förs liknande diskussioner inom dessa fält. Det intressanta är 
framförallt de olikheter traditionerna för med sig. Inom miljö- och 
hållbarhetsutbildning diskuteras de normativa aspekterna av utbildning 
flitigt, samtidigt som normer och värden varit en självklar del av 
hållbarhetsfrågor. Inom scientific literacy och sociovetenskapliga fältet är 
inte detta lika självklart, men min tolkning är att ett ökat intresse finns för 
det.  

Avhandlingens inplacering i forskningsfältet 
Jag ser min avhandlingsstudie som forskning inom en pluralistisk 
värdeinkluderande naturvetenskaplig medborgarutbildning 
(naturkunskapsundervisning), där sociovetenskapliga problem ses som 
värdefrågor (jämför Nielsen, 2012b; Öhman & Östman, 2008; Östman & 
Almqvist, 2011) som innehåller naturvetenskaplig kunskap såväl som 
kunskap från andra discipliner. Likt Roth och Lee (2004) och Nielsen 
(2012b) anser jag att naturvetenskap är en av många resurser i demokratiskt 
beslutsfattande som inte är överordnad andra resurser. Nielsen (2012b) 
uttrycker sig om vetenskapens roll i förhållande till samhällsfrågor på 
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följande sätt: ”Scientific information could never by itself authorize or justify 
a value-decision; and decisions about societal issues tend to be just that – 
value-decisions” (s. 2).  

Jag utforskar elevers meningsskapande, naturkunskapande och 
demokratiskapande i diskussioner utifrån hållbarhetsfrågor inom 
naturkunskapsundervisning. Värden, normer, sociala, ekonomiska, politiska 
aspekter samsas med naturvetenskapliga aspekter i dessa frågor, och ingen 
aspekt är mer priviligierad än någon annan. Det faktum att aktiviteterna sker 
inom naturkunskapsundervisning kan dock, för eleverna, uppfattas som att 
naturvetenskapen är priviligierad. Jag ser också aktiviteterna i studien som 
pluralistiska, eleverna förväntas belysa två hållbarhetsfrågor ifrån olika 
perspektiv samt att intressekonflikter är inbäddade i uppgifterna. Att 
aktiviteterna är pluralistiska behöver inte innebära att eleverna upplever 
dem så. Det kan tänkas att eleverna med sina erfarenheter, från bland annat 
den naturorienterande undervisningen, tror att fakta är vad som förväntas i 
skolaktiviteterna, vilket tidigare forskning visat (Ideland & Malmberg, 2012). 
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3. En vändpunkt – empirin utmanar 
analysen 
 
Mitt avhandlingsarbete kan grovt sett delas in i två faser. Detta kapitel 
beskriver den första fasen under vilken jag genomförde en pilotstudie10. 
Syftet med pilotstudien var att ta reda på vad elever talar om när en uppgift 
som behandlar ekologiska fotavtryck presenteras för dem. Jag ville också ta 
reda på om kritiskt tänkande och intressekonflikter var närvarande i 
elevernas diskussioner. Mitt intresse handlade om hur elever använder 
naturvetenskap i sina diskussioner. Jag utformade därför en elevuppgift vars 
syfte var att få elever att prata och känna att de kunde bidra med något i en 
diskussion om hållbar utveckling. Uppgiften utformades så att 
naturvetenskap var en aspekt bland andra och således inte specificerad i 
uppgiften eller av lärarna. I den skolklass där jag genomförde 
pilotundersökningen spelade jag in elevernas gruppdiskussioner inom deras 
ordinarie undervisning. Eleverna gick samhällsprogrammet eller 
hantverksprogrammet/frisör och läste kursen Naturkunskap A. 

Pilotstudien visar att elever tog upp både sociala, naturvetenskapliga, 
miljörelaterade samt ekonomiska aspekter tillsammans med personliga 
erfarenheter i diskussionerna. Detta är något som även Christenson et al. 
(2012) visat i sin studie där gymnasieelever fått argumentera skriftligt kring 
hållbarhetsfrågor. Pilotstudien visar också att intressekonflikter på olika 
nivåer (personliga, mellanmänskliga, strukturella samt människan mot 
natur11) var närvarande i diskussionerna. Eleverna var engagerade när de 
diskuterade uppgiften. Erfarenheten från pilotstudien innebar att jag 
konstaterade att jag kunde gå vidare med liknande uppgifter i min 
huvudstudie. Jag ville få kunskap om vad och hur elever diskuterar 
hållbarhetsfrågor inom naturkunskapsundervisning. En viktig utgångspunkt 
var att naturvetenskap inte var utpekad i uppgifterna samtidigt som 
hållbarhetsfrågors dilemma-karaktär var invävda i dem. Jag konstaterade 
samtidigt att min datainsamlingsmetod med ljudinspelade 
gruppdiskussioner fungerade men att den borde kompletteras med 
klassrumsobservationer och gruppintervjuer med utvalda grupper. 

Parallellt med att jag arbetade med analysen och en artikel om denna 
(bilaga 1) planerade jag min huvudstudie och genomförde en ny 
datainsamlingsomgång med observationer, ljudinspelade gruppdiskussioner 
samt gruppintervjuer. Jag samlade in en stor mängd data och började 
bearbeta denna samtidigt som jag jobbade med en artikel som byggde på 
pilotstudien. I detta skede hände något med hur jag såg på min studie; min 
                                                             
10  Datainsamlingen för pilotstudien finns presenterad i kapitel 5, metodkapitlet. 
11  Intressekonflikter brukar definieras som inom människan och mellanmänskliga men i elevernas tal 
ställdes människan och naturen emot varandra. 
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empiri började protestera! Den berättade något annat än vad min analys av 
pilotstudien fokuserade. Jag började inse att mina teoretiska utgångspunkter 
inte hjälpte mig att svara på mina forskningsfrågor. Min ambition var att 
fånga elevernas röster men den analysmetod jag använde i pilotstudien 
gjorde inte det.  

Jag genomförde en innehållsanalys (Bergström & Boreus, 2000) av de 
transkriberade elevdiskussionerna från pilotstudien. Där kategoriserade jag 
elevernas tal efter vad de pratade om. Fem kategorier identifierades: social 
dimension, naturvetenskaplig dimension, ekonomisk dimension, 
miljövänliga handlingar samt personliga erfarenheter. I elevernas 
diskussioner var dessa kategorier sammanvävda i argument, ståndpunkter 
och uttalanden. I kategoriseringen förde jag samtalsepisoder till den kategori 
som dominerade episoden. Analysen var rigorös – med utförligt 
kodningsschema och god reliabilitet – men jag upplevde att den inte gav ett 
rättvisande intryck av elevernas sammanvävda diskussioner. Exempelvis 
kunde ett avvikande yttrande ha stor betydelse i en samtalsepisod, vilken 
som helhet kategoriserades till en annan kategori än det avvikande 
uttalandet.  

Vid analysen var jag tvungen att urskilja vad som var naturvetenskapligt 
tal för att kunna föra dessa till den naturvetenskapliga kategorin. I 
diskussionerna uttryckte sig eleverna sällan med hjälp av vetenskapliga eller 
naturvetenskapliga termer trots att jag noterade att de implicit lutade sig 
mot naturvetenskapliga kunskaper (exempelvis människans behov av 
proteiner) och processer (exempelvis hur ekologiska fotavtryck egentligen 
beräknas) i sitt tal. Eleverna använde också naturvetenskap till ”annat” än 
vad som kan anses vara korrekt ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Till 
exempel förklarade de människans egoism med påståenden som kunde 
härledas till vardagligt tal om det naturliga urvalet. Under mitt analytiska 
arbete upplevde jag att det var svårt att bedöma vilket tal som skulle föras till 
den vetenskapliga kategorin och vilket som inte hörde dit. Oavsett vilket val 
jag gjorde – till den vetenskapliga kategorin eller inte – ”försvann” mycket av 
talet som jag fann intressant och viktigt att föra fram. En sådan sak var hur 
eleverna använde sina egna tolkningar av naturvetenskap. Detta framkom 
inte då jag använde mig av den ursprungliga kategoriseringen. Min tolkning 
av detta är att analysen bar med sig en syn på kunskap som något som står 
fast med rätt eller fel svar.  

En annan svårighet var att eleverna använde både ”riktiga” och ”felaktiga” 
kunskaper i samma yttrande. Exempelvis sa en elev att vi behöver träd för att 
de ger människor koldioxid. Mitt analytiska raster riskerade att analysera 
hur väl eleverna uttryckte naturvetenskapliga kunskaper i förhållande till 
naturvetenskapen själv snarare än hur eleverna själva använde sina 
naturvetenskapliga kunskaper för att skapa sin mening. När eleverna 
använde naturvetenskap på ett, ur naturvetenskaplig synpunkt, annorlunda 
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sätt försvann detta ur analysen. Det jag fann mest intressant för att förstå 
elevernas meningsskapande gick därmed förlorat med den analys jag valt. 
Jag ville studera och försöka förstå vad detta ”annorlunda användande” av 
naturvetenskap var.  

I min analys av empirin från pilotstudien försökte jag vidare undersöka 
om kritiskt tänkande var närvarande i diskussionerna. Jag fann det inte så 
problematiskt att argumentera för att jag analyserade kritiskt tänkande 
utifrån elevernas tal. Det jag fann mer problematiskt var att tänkande är 
något som hänförs till individer men i elevdiskussionerna var det ”kritiska 
tänkandet” ofta en kollektiv process.  

Ytterligare en svårighet jag upplevde under den här analysprocessen var i 
förhållande till värden och kunskaper. I bakgrundskapitlet har jag tagit upp 
att flera studier undersökt om elever baserar resonerande, argumenterande 
och ställningstagande utifrån värden eller kunskaper (sid 22). Jag fann att 
distinktionen mellan värden och kunskaper var väldigt otydlig i 
diskussionerna. Detta väckte frågorna: i vilka syften använde eleverna 
värden och i vilka syften använde eleverna kunskaper (fakta) i 
elevdiskussionerna? Jag började ställa dessa frågor till mina transkript. Men 
en sådan analys var mycket svår att fullfölja eftersom värdeaspekten och 
kunskapsaspekten var så integrerade i elevernas tal. I figur 2 presenterar jag 
ett utdrag ur min ”analysdagbok” som dessutom innehåller ett utdrag från en 
elevdiskussion. Utdraget är från en elevgrupp som diskuterade påståendet 
”Ju mer animaliska produkter mänskligheten äter desto färre människor kan 
mättas”. Eleverna försöker reda ut detta genom att diskutera vad grisar äter 
(se figur 2). 

 
Den första fasen av avhandlingsarbetet visade på följande analytiska 
utmaningar: 

• Kategoriseringen dolde elevernas sammanvävda samtal.  
• Konsekvensen av analysen innebar att vissa yttranden var rätt och 

andra var fel, det vill säga en specifik kunskapssyn. 
• Vem/vad skulle definiera vad vetenskap är – elevernas tal eller 

vetenskaperna? 
• Att ett enskilt avvikande uttalande ibland hade större konsekvenser i 

diskussionerna än vad min kvantifiering och kategorisering av 
elevernas tal visade. 

• Hur diskussionerna var en kollektiv process och inte uttryck för 
tänkande hos enskilda individer.  

• Insikten att fakta och värden var oskiljaktiga 
• Att ”annat” som jag fann så viktigt i elevernas tal försvann i den 

analys jag valt. 
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Figur 2. Utdrag ur min analysdagbok där jag har skrivit mina reflektioner om värde- 

och kunskapsaspekten på elevyttranden i en samtalsepisod. Reflektionerna gäller 

yttrandet ovan reflektionen. 

  

 

Måndag 7/5 2012 

Börjat analysera vad använder eleverna naturvetenskapen till samt vad 

Måndag 7/5 2012 

Börjat analysera vad använder eleverna naturvetenskapen till samt vad 
använder eleverna values till i samtalen. Noterar [..] att det är näst intill 
omöjligt att skilja på values o kunskaper. Ett uttalande innehåller många 
gånger båda, se nedan. Detta gör det i princip omöjligt att separera fakta 
ifrån värderingar [..].  

Berit: också är det väl att massa äckligt. Grisar ger dom väl så här typ så här 
skräp  

Birgitta: det fula är att grisarna äter ju vårat slask i vanliga fall  

Min reflektion: Fakta är att grisarna äter vårt slask. Det värderas som 
fult.  

Rosa: då kan ju, då kan du ju ge mat som blir över 

Ritva: det kostar ju också 

Min reflektion: Fakta är att det kostar. Implicit värdering att det är ett 
problem att det kostar annars hade uttalandet inte blivit sagt. 

Rosa: ge maten som inte vi har ätit  

Ritva: soporna , komposten 

 Rosa: då äter dom ju sig själva 

Min reflektion: Här är ett faktamässigt konstaterande, grisarna äter bla 
griskött. Detta uttalande innehåller också en indirekt värdering, skulle 
inte detta ha betraktats som lite konstigt hade antagligen uttalandet 
aldrig blivit sagt. Fortsatta diskussionen visar också på det. 

Berit: ge dom, bara bacon och ägg, bara  

Rosa: jag tror inte dom vill äta det 
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Sammanfattningsvis gav dessa utmaningar insikten att jag behövde andra 
teoretiska utgångspunkter och analytiska verktyg än de jag ursprungligen 
hade valt för att kunna besvara mina forskningsfrågor. 

Här startade en ny fas i mitt avhandlingsarbete. Jag sökte andra teoretiska 
utgångspunkter som kunde bidra med analysverktyg till mitt empiriska 
material. Jag behövde en teori som fångade elevernas röster och som också 
hade andra epistemologiska och ontologiska utgångspunkter. Detta innebar 
att jag måste lära mig att tänka på nya sätt. Under den här processen 
beslutade jag att skriva en monografi istället för en 
sammanläggningsavhandling. Konsekvensen av de här två faserna är att min 
datainsamling och första analys baserades på en teoretisk utgångspunkt 
medan min analys av huvudstudien baserades på en annan teoretisk 
utgångspunkt, vilket har tvingat mig att göra val som jag inte förväntat mig. 
Detta diskuterar jag utförligare i metodkapitlet samt i metoddiskussionen. 

 

  



 

42 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet tar jag upp de teoretiska perspektiv avhandlingen bygger 
på. Jag presenterar också de analytiska verktyg jag använt vid mina analyser.  

Diskurspsykologi 

Min avhandling baseras på teorier kring diskurs och diskursanalys. Diskurs 
och diskursanalys är dock inte enhetliga begrepp som det råder 
samstämmighet kring. En förklaring till det kan vara att diskursanalys 
utvecklats parallellt inom olika discipliner. Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) beskriver att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller utsnitt av världen) (s. 7). Den definitionen fungerar 
inledningsvis.  

Det teoretiska ramverket som jag använder är främst utvecklad inom den 
psykologiska disciplinen och har bland annat använts till att studera hur 
rasism (Wetherell & Potter, 1992) och maskulinitet (Edley, 2001a) uttrycks 
genom språket. Inom naturvetenskapernas didaktik har diskurspsykologisk 
teori använts vid analys av elevers meningsskapande av olika 
sociovetenskapliga frågor till exempel vid diskussioner kring 
hållbarhetsfrågor (Byrne, Ideland, Malmberg, & Grace, 2014; Zeyer & Roth, 
2009, 2013), hälsofrågor (Ideland & Malmberg, 2012; Ideland et al., 2010; 
Lundström et al., 2012) och inkludering och exkludering inom 
naturvetenskaplig utbildning (Ideland & Malmberg, 2012). I min avhandling 
studerar jag elevers meningsskapande utifrån hållbar utveckling, iscensatt 
genom uppgifter om jordens energianvändning och världens matförsörjning 
och naturvetenskapens roll i meningsskapandet. Diskurspsykologin är 
intresserad av meningsskapande och betydelsetillskrivningar samt hur 
diskurser reproduceras, omkonstrueras och förändras i social interaktion. 
Detta intresse ska förstås som en reaktion mot den kognitiva psykologin som 
fokuserar på mentala processer och mentala konstruktioner som är relativt 
stabila och svåra att förändra (Potter & Wetherell, 1987). Diskurs brukar 
beskrivas som något som konstituerar vad som kan sägas och göras i 
situationer men också något som konstitueras (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000; Wetherell & Potter, 1992). Min tolkning är att 
diskurspsykologin bidrar med att ge subjektet en aktiv roll som användare av 
diskurser för att framställa delar av världen, andra, eller sig själva. Ur ett 
analysperspektiv innebär det att diskurspsykologin som metod framförallt 
har fokus på hur subjekten använder diskurs. Min tolkning är därmed att 
diskurspsykologisk analys ligger närmare subjekten än i exempelvis kritisk 
diskursanalys eller diskursteori (jämför diskussionen i Bertilsdotter 
Rosqvist, 2007 s. 27). Eftersom jag, utifrån mitt syfte med avhandlingen, ser 
elever som aktiva användare av diskurs och det meningsskapande det ger, 
valde jag diskurspsykologi som mitt teoretiska angreppssätt.  
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Avhandlingen utgår ifrån socialkonstruktionistisk teori (Burr, 1995), 
vilken inte ska blandas ihop med den konstruktivistiska teorin inom 
utbildningsvetenskap som bygger på Piagets teorier. Inom 
socialkonstruktionismen finns en kritisk inställning till självklar kunskap, 
vår kunskap om världen kan inte beskrivas som en objektiv sanning utan är 
snarare en produkt av våra sätt att se på världen. Vår kunskap om världen är 
också historiskt och kulturellt förankrad och därmed kontingent (Potter & 
Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 1992). Det innebär att den sociala 
världen konstrueras socialt och diskursivt, vilket innebär att kunskap 
konstrueras i sociala processer där det byggs upp samt kämpas om 
gemensamma sanningar. Den sociala konstruktionen av kunskap och 
sanning får därmed sociala konsekvenser genom att vissa former av 
handlingar blir självklara, medan andra handlingar blir otänkbara, i en 
bestämd tid och kultur (Edley, 2001a; Wetherell & Potter, 1992). Vårt sätt att 
se världen skulle kunna se annorlunda ut i en annan tid, kultur eller om en 
annan ideologi hade varit dominerande. Ett diskursanalytiskt angreppssätt 
bygger också på att vårt tillträde till verkligheten går genom språket. Den 
sociala världen konstitueras huvudsakligen av språket. Det innebär inte att 
det inte finns en fysisk verklighet utan snarare att fenomen bara får mening 
genom diskurs.  

Diskurspsykologin tar språket som sitt ämnesområde genom att 
undersöka på vilka sätt människor talar om olika objekt, händelser och 
handlingar (Edley, 2001a; Potter & Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 
1992). Språket ses som ett redskap för att göra olika handlingar och som en 
oskiljaktig del av människans tankeprocesser (Potter & Wetherell, 1987). När 
människor talar använder vi en uppsättning termer och repertoarer som har 
presenterats för oss genom historien (Billig, 2001; Edley, 2001a; Wetherell & 
Potter, 1992). En språkkultur erbjuder ett antal olika sätt att prata om och 
konstruera olika objekt och händelser, och talaren måste därför hela tiden 
göra val av hur den ska uttrycka sig (Billig, 2001; Edley, 2001a). Vissa sätt att 
tala och uttrycka sig är mer tillgängliga än andra och blir därför lättare att 
använda (Edley, 2001a). När jag överför dessa tankesätt till mitt 
studieobjekt, elevernas diskussioner, innebär det att elever i en svensk 
naturkunskapsundervisning talar utifrån, bland annat, vad som erbjuds ifrån 
det svenska samhället, kulturen, familjen, vad eleverna förväntar av 
varandra samt hur de förväntas prata inom skolämnet. Därför blir också 
lärandet historiskt och kulturellt situerat. Det dominerande sättet att tala i 
en viss situation kan därför tolkas som fakta eller taget för självklart att det 
är sanna och riktiga beskrivningar av objektet, händelsen eller handlingen 
(Edley, 2001a). I en undervisningssituation blir det viktigt vad eleverna och 
läraren talar och inte talar om. Detta får konsekvenser för vad eleverna 
sedan kan tolka som riktiga och sanna beskrivningar av hållbarhetsfrågorna 
som de diskuterar.  
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Ett syfte med en mer kritiskt inriktad diskurspsykologi är att analysera 
vilkas intressen som vinner på olika diskursiva formuleringar (Edley, 2001a). 
Jag studerar vad som sägs i dessa undervisningssituationer och kan 
diskutera det emot andra diskursiva formuleringar som också skulle kunna 
ha sagts. Den mer kritiska diskurspsykologin syftar alltså till att fånga det 
paradoxala förhållandet mellan diskurs och det talande subjektet (Edley, 
2001a). Min avsikt har hela tiden varit att vara nära elevernas tal i analysen, 
det är vad som sägs i diskussionerna som är utgångspunkten. Det är i 
elevernas diskussioner som jag finner elevernas diskurser. Dessa kan sedan 
diskuteras mot diskurser i övriga samhället. 

Hur det talas och skrivs kring objekt, händelser och handlingar leder till 
att dessa fylls med innebörd (Edley, 2001a). I min studie diskuterar elever 
två olika hållbarhetsfrågor; världens energiförsörjning och världens 
matförsörjning. Elevernas tal fyller dessa frågor med olika innebörd och 
elevernas tal kan därmed reproducera den förhärskande föreställningen eller 
så kan den bli omkonstruerad och transformerad genom diskurs. 
Hållbarhetsfrågor ges också mening utifrån den kulturella, historiska och 
ideologiska bakgrund eleverna bär med sig. Även den rådande skol-, ämnes- 
och klasskulturen bär med sig förväntningar på vad som kan sägas. 
Diskurspsykologin erbjuder ett angreppssätt som är känsligt för den 
kulturella, historiska och ideologiska bakgrunden för det fenomen som ska 
studeras (Edley, 2001a). Utifrån ett diskurspsykologiskt angreppssätt kan 
analysen identifiera de olika resurser eller argument som görs tillgängliga, i 
detta fall för elevernas konstruktion av världens energiförsörjning och 
världens matförsörjning. I min studie kan alltså en diskurspsykologisk 
analys ge insikter om vilka varianter av hållbar utveckling som genereras i 
den aktuella undervisning som jag studerar. Huruvida det finns intressen 
som gynnas genom de olika elevrepertoarer som eleverna använder när de 
talar om hållbar utveckling, hur dessa upprätthålls och förändras är något 
som analysen kan fånga. 

Jag utgår från meningsskapande ur ett diskurspsykologiskt perspektiv där 
ett ords mening är hur det används i språket. Potter (2001) definierar 
mening, med hänvisning till Wittgenstein, som ”the meaning of a word is its 
use in the language” (s. 40). Det innebär att ett ords mening inte är fast och 
fixerat i språket utan förändras i interaktion, över tid och beroende av 
sammanhang. Diskurspsykologi intresserar sig för hur mening skapas, tar 
form och ibland sedimenterar till ”vedertagna sanningar” (Wetherell, Taylor 
& Yates, 2001 s. 5). Man intresserar sig även för varför just vissa meningar 
blir till ”vedertagna sanningar” och varför inte andra.  

Meningsskapande är för övrigt ett begrepp som används i andra 
forskningstraditioner (t.ex. Lemke, 1990; Mortimer & Scott, 2003). Även 
inom den pragmatiska forskningstraditionen är meningsskapande ett 
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centralt begrepp (t.ex. Wickman & Östman, 2002). Det ska dock inte 
förväxlas med min diskurspsykologiska användning av begreppet. 

I litteraturen används olika begrepp för att beskriva jaget eller människan 
som subjekt, exempelvis identitet och engelskans ”the self”, jag väljer att 
använda jaget eller subjektet. Inom diskurspsykologin ses människan som 
social och relationell (Wiggins & Potter, 2008), och jaget som ett diskursivt 
subjekt (Potter & Wetherell, 1987; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det 
ska förstås som en kontrast mot en syn på jaget som något stabilt, en fast 
identitet redo att upptäckas och möjligt att analyseras fram (Potter & 
Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 1992). I olika situationer framställer 
människor olika jag, genom att tala konstruerar de delvis sitt tillfälliga jag. 
Hur jaget eller subjektet framställs kan vara både en medveten och en 
omedveten process (Potter & Wetherell, 1987). I de gruppdiskussioner som 
jag studerar tolkar jag det oftast som en omedveten process. Många gånger 
framställs subjektet som en följemening (Östman, 1995, 1998) i elevernas 
gruppdiskussioner. Följemeningarna är så att säga inbäddade i diskursen. 
Exempelvis när eleven säger att miljöproblemen kommer att lösa sig för att 
vetenskapsmännen kommer att utveckla nya drivmedel, så konstrueras 
vetenskapsmän som de som har makt och möjlighet att möjliggöra 
förändring. Följemeningen blir att gemene man (inkluderat eleven) inte har 
den makten eller möjligheten, utan framställs snarare som maktlös. En 
utgångspunkt inom diskurspsykologin är att jaget formas, omformas och 
förhandlas i social interaktion (Potter & Wetherell, 1987; Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Det är alltså centralt inom diskurspsykologin att vi 
människor använder diskurser för att framställa oss själva och andra genom 
talet. Det sätt subjektet ”väljer” att tala visar hur hen framställer sig själv 
eller andra i den aktuella situationen. Konflikt kan råda mellan olika jag, till 
exempel kan jaget som ”socialt medveten” krocka med jaget som 
”konsument”.  

Det innebär att jag ser det som att eleverna i min studie talar från 
positionen där de är elever på naturkunskapslektioner som är satta i 
smågrupper för att diskutera specifika hållbarhetsfrågor. Deras relation till 
att vara elever, till skolämnet naturkunskap, till varandra och till de specifika 
frågorna som diskuteras är avgörande för hur de väljer att tala i den 
studerade situationen. Även maktrelationer mellan elever och sociala 
strukturer som till exempel kön och klass påverkar vad som kan sägas, och 
av vem. Hur de vill framställa sig själv eller andra i förhållande till 
ovanstående blir också viktigt för hur de väljer att tala.  

Som en följd av den relationella synen på jaget förskjuts forskningens 
kunskapsobjekt ifrån individer till processer där betydelse produceras, det 
vill säga objekt, händelser och handlingar ges en viss betydelse i den sociala 
interaktionen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I avhandlingen 
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studerar jag hur subjekt, i förhållande till demokratiskt deltagande, 
framställs och positioneras genom elevernas gruppdiskussioner.  

Under framförallt slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fördes en 
intensiv diskussion och kritik (framförallt från det konversationsanalytiska 
fältet) om diskurspsykologi som teori och metod (t.ex. Hammersley, 2003; 
Schegloff, 1997, 1998, 1999a, 1999b; Speer, 1999, 2001). Kritiken handlade 
om den relativism som utgångspunkten att den sociala världen 
huvudsakligen konstitueras av språket innebär. Likaså framfördes kritik om 
att den diskurspsykologiska analysen inkluderar deltagarorientering och 
kontexten i sin analys. Från diskurspsykologiskt håll (t.ex. Billig, 1999a, 
1999b; Edley, 2001b; Wetherell, 1998) framhölls att det är talet som 
analyseras och de konsekvenser det talade för med sig. Det handlar inte om 
att ”analysera fram” vad enskilda personerna tycker och tänker. Analysen 
ligger nära deltagarnas tal och inkluderar det sociala och kollektiva mönstret 
i talet för att kunna diskutera mot exempelvis bakomliggande normer. Det 
här är en viktig aspekt i förhållande till min studie. Min analys handlar 
således om vad som sägs i elevernas diskussioner. Jag hävdar inte att min 
analys visar elevernas ståndpunkter i frågorna som de diskuterar. 

Tolkningsrepertoar, subjektsposition och ideologiskt dilemma  
Diskurspsykologin erbjuder ett angreppssätt att analysera konversationer. 
De diskurspsykologiska analysverktyg som jag använder i mitt 
avhandlingsarbete är tolkningsrepertoar, subjektsposition och ideologiskt 
dilemma. I det här avsnittet presenterar jag min tolkning av vad de olika 
begreppen står för. Hur jag använder dem på mitt material och utför det 
analytiska hantverket beskriver jag sedan närmare i metodkapitlet.  

Jag har tidigare beskrivit att diskurspsykologin fokuserar människors 
vardagliga praktik och att dess intresse är hur människor aktivt använder 
diskurser som flexibla resurser i exempelvis konversation. Analysintresset 
ligger nära subjektet. 

Tolkningsrepertoarer  
Begreppet tolkningsrepertoar används inom diskurspsykologin för att 
betona subjektets flexibla användande av diskursiva resurser (Potter & 
Wetherell, 1987). Jag utgår ifrån Potter och Wetherells resonemang kring 
tolkningsrepertoarer i deras bok Discourse and social psychology från 1987 
(Potter & Wetherell, 1987). De definierar tolkningsrepertoarer som: 

Interpretative repertoires are recurrently used systems of terms used for 
characterizing and evaluating actions, events and other phenomena. A repertoire 
(…) is constituted through a limited range of terms used in particular stylistic and 
grammatical constructions. Often a repertoire will be organized around specific 
metaphors and figures of speech (tropes) (…). (Potter & Wetherell, 1987 s. 149). 
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I diskurspsykologisk litteratur hänvisas ofta tillbaka till följande 
beskrivning av tolkningsrepertoar: 

The interpretative repertoire is basically a lexicon or register of terms and 
metaphors drawn upon to characterize and evaluate actions and events. (Potter & 
Wetherell, 1987 s. 138).  

Min användning av begreppet tolkningsrepertoar bygger på ovanstående 
beskrivningar och resonemang, det vill säga, jag ser tolkningsrepertoarer 
som ett relativt likriktat sätt att tala kring objekt, händelser och handlingar. 
Det består av en begränsad mängd liknande termer och uttryck som används 
till att beskriva, värdera samt ge betydelse till objekt, händelser och 
handlingar. Dessa termer och uttryck används och upprepas när det talas 
kring ett specifikt objekt, en händelse eller en handling och bildar således ett 
mönster i språkanvändningen. När elever exempelvis talar om 
energianvändning används och upprepas ord som: ”spara, inte slösa, släcka 
lampor och stänga av stand by” och bildar ett mönster i språkanvändningen; 
en tolkningsrepertoar.  

En tolkningsrepertoar ger uttryck för en viss föreställning om världen som 
delas i en praktik och blir på så sätt en bas för en gemensam social förståelse 
(Edley, 2001a). Reynolds och Wetherell (2003) beskriver 
tolkningsrepertoarer som ”vad alla vet” om ett ämne. Den kollektiva 
gemensamma konsensusen bakom en tolkningsrepertoar är så pass 
etablerad, det är det förgivet tagna och därför behövs ofta endast fragment i 
en argumentationskedja (eller repertoar) för att deltagarna ska kunna känna 
igen och förstå vad som avses (Reynolds & Wetherell, 2003). I elevernas 
diskussioner innebär det att tolkningsrepertoarerna bär med sig en viss 
föreställning, eller annorlunda uttryckt, en viss mening eller sanning in i 
diskussionerna och denna sanning förhandlas sedan. 

Vanligt i resultat från studier kring tolkningsrepertoarer är att människor 
använder dessa flexibelt eftersom olika repertoarer konstruerar olika 
versioner och värderingar av händelser och deltagare eftersom det 
omedelbara sammanhanget i diskussionen skapar olika retoriska kontexter 
(Reynolds & Wetherell, 2003). Tolkningsrepertoarerna används flexibelt i 
människors tal, till att utföra olika handlingar (Wiggins & Potter, 2008). 
Exempel på handlingar som tolkningsrepertoarer från mitt material utför är 
att framställa individen som ansvarsfull eller ursäkta egoism. Analysens 
känslighet för hur, i mitt fall elever, flexibelt använder olika 
tolkningsrepertoarer ger därmed en bild av elevernas olika versioner av vad 
som är relevant i förhållande till världens energi- och matförsörjning. 

Tolkningsrepertoarer är också ett centralt begrepp i min avhandling då 
det öppnar en möjlighet för mig att finna kulturella, historiska och 
ideologiska bakgrunder till hur det talas om hållbar utveckling i skolan. 
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Genom att studera elevdiskussionerna om hållbar utveckling, världens 
energiförsörjning och världens matförsörjning, kan jag analysera elevernas 
konstruktion av hållbar utveckling. Hur reproduceras, omkonstrueras eller 
förändras samhällets diskurser i elevernas tolkningsrepertoarer och vilka 
konsekvenser får det?  

En fråga som diskuteras inom diskurspsykologi är förhållandet mellan 
begreppen diskurs och tolkningsrepertoar. Jag skiljer på begreppen diskurs 
och tolkningsrepertoarer i min avhandling. Det analytiska begreppet är 
tolkningsrepertoarer som jag identifierar i elevernas gruppdiskussioner, men 
det diskuteras i förhållande till diskurser i samhället. I elevernas 
diskussioner finns till exempel tal om att människan måste spara och inte 
slösa på resurser (en tolkningsrepertoar). Denna tolkningsrepertoar lutar sig 
mot en ekologisk diskurs som finns i samhället. Den ekologiska diskursen 
handlar om jordens bärkraft med begränsade resurser. När jag använder 
begreppet diskurs gör jag det som Edley (2001a) beskriver, det vill säga det 
avspeglar hela ”institutioner”, vilket också innebär att större fokus läggs på 
diskurs som konstituerande.  I den här avhandlingen handlar det om 
diskurser i samhället som relaterar till hållbar utveckling, såsom ekologisk 
diskurs och jämlikhetsdiskurs. 

Subjektspositioner  
Positionering som analytiskt begrepp används för att studera hur diskursiva 
processer konstruerar jaget eller andra subjekt i konversationer (Davies & 
Harré, 1990). Subjektspositioner definieras som lokaliseringar inom en 
konversation eller de ”jag”, eller andra subjekt, som görs relevanta genom 
specifika sätt att tala (Edley, 2001a). Davies och Harré (1990) beskriver att 
en subjektsposition omfattar både en begreppsrepertoar och en lokalisering 
inom strukturen för talet. Talet i vardagsdiskussioner ger en position att tala 
från och kan på så sätt positionera oss själva och andra som karaktärer med 
olika roller (Reynolds & Wetherell, 2003). Jag förstår subjektspositioner 
som att ett visst sätt att tala, en tolkningsrepertoar, framställer subjektet på 
ett specifikt sätt. Dessa subjektspositioner görs i interaktion med andra. 
Subjektet kan vara talaren själv, lyssnaren, en viss gruppering, andra i 
allmänhet eller oss själva i allmänhet. I elevernas gruppdiskussioner kan 
talet exempelvis konstruera en maktlös subjektsposition för människor i 
allmänhet eller att en viss gruppering positioneras som miljöbov. I 
diskussioner finns olika sätt att tala, olika tolkningsrepertoarer, och således 
kan subjektet framställas på olika sätt. ”Jaget” eller subjektet kan alltså vara 
stabilt, föränderligt samt flyktigt (Staunæs, 2005). En konstituerande kraft 
hos varje diskursiv praktik ligger i dess tillhandahållande av en 
subjektsposition (Davies & Harré, 1990). Jag har använt begreppen obekväm 
(troubled) och bekväm (untroubled) subjektsposition för att studera hur 
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olika ”jag” samarbetar eller motarbetar varandra (Bernhardsson & Bogren, 
2012; Reynolds & Wetherell, 2003; Staunæs, 2005; Wetherell, 1998).  

Ideologiska dilemman 
Ideologiskt dilemma (Billig et al., 1988) är ett annat begrepp inom 
diskurspsykologin. Varje talhandling bär en ideologisk historia och genom 
att studera dessa talhandlingar kan ideologi studeras (Billig, 2001). Billig 
utgår från Eagletons (1991) ideologibegrepp som han sammanfattar som:  

An ideology comprises the ways of thinking and behaving within a given society 
which make the ways of that society seem ‘natural’ or unquestioned to its members. 
(Billig, 2001 s. 217).  

Ideologi är på så sätt ett samhälles sunda förnuft (Billig, 2001). Billig et al. 
(1988) beskriver att ideologibegreppet är problematiskt med olika 
innebörder. I min avhandling ska dock ideologi förstås som levda ideologier, 
uppbyggda kring våra övertygelser, värderingar och praktiker. De levda 
ideologierna karaktäriseras av inkonsekvenser, fragmenteringar och 
motsägelser (Edley, 2001a). Därmed innehåller ideologi alltid dilemman, det 
vill säga olika föreställningar om världen konstruerar olika versioner av vad 
som är ”rätt” att tänka, säga och göra som står i motsatsförhållande till 
varandra (Billig, 2001).  

Hur de analytiska begreppen samarbetar 
Meningsskapandet som jag studerar innebär att elevernas tal, 
tolkningsrepertoarer, bär med sig meningar. Olika tolkningsrepertoarer för 
med sig olika mening eller, med andra ord, föreställningar om delar av 
världen. I avhandlingen använder jag begreppet föreställningar. Ibland 
sammanfaller och stärker tolkningsrepertoarernas föreställningar varandra 
när det möts i diskussionerna. Andra gånger blir de olika föreställningarna 
om världen som tolkningsrepertoarerna bär med sig motsägelsefulla. 
Ideologiska dilemman uppstår. Mening förhandlas således i diskussionerna, 
ibland skapas helt nya meningar: spara el hemma och ha tänt på sjukhus är 
ett exempel från elevdiskussionerna i denna avhandling. Medan andra 
gånger ges en specifik föreställning större värde och privilegieras framför en 
annan, det är viktigare att prioritera miljö än att andra får det lika bra som 
oss är ett exempel från elevdiskussionerna i denna avhandling. 
Föreställningar om världen förhandlas således i elevernas diskussioner och 
kan antingen reproduceras, omkonstrueras eller förändras i elevernas 
diskussioner.  

Begreppen tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och en obekväm 
subjektsposition verkar, som jag ser det, tillsammans vid analys av 
konversationer (jämför  Reynolds & Wetherell, 2003 s. 496, 506). 
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Tolkningsrepertoarer är ofta motstridiga och genererar ideologiska 
dilemman mellan dessa vedertagna sanningar. Det i sin tur kan generera en 
obekväm subjektsposition eftersom personen vill tillmötesgå de vedertagna 
sanningarna i de motstridiga tolkningsrepertoarerna. 

Lärteori som genomsyrar studien 

Utgångspunkten för den här studien är ett situerat lärandeperspektiv, där 
lärande ses som en integrerad del av en praktikgemenskap. Klasserna som 
deltar i studien och deras naturkunskapsundervisning ser jag som en 
praktik, eller ”community of practice” (Wenger, 1998). Att se lärande som ett 
deltagande i en praktik innebär att hela personen involveras i lärandet; hela 
tiden utvecklas nya relationer till handlingar, världen och personer (Lave & 
Wenger, 1991). Ett situerat lärandeperspektiv bryter således med en 
dualistisk syn på människan som separerar förnuft från känsla och där 
lärandet ses som enbart tillägnande av kunskaper genom mentala processer 
(Lave & Wenger, 1991).   

Mer exakt beskriver Lave och Wenger (1991) sin teori som legitimt perifert 
deltagande (legitimate peripheral participation) vilket innebär att ett 
engagemang i en praktik ofrånkomligt leder till lärande. För att ett lärande 
ska kunna äga rum är att det viktigt att den som lär upplever sig och ses som 
legitim (Lave & Wenger, 1991). Med perifert deltagande avses att vara 
”lokaliserad” i den sociala världen och genom att ändra lokalisering och 
perspektiv genereras lärande. Legitimt perifert deltagande ska inte ses som 
en pedagogisk strategi eller utbildningsform utan är ett sätt att se på och 
förstå lärande ur ett analytiskt perspektiv (Lave & Wenger, 1991). 

Det sociala och kulturella sammanhanget i en praktikgemenskap är 
avgörande för vilket lärande som kan ske (Sadler, 2009). Likaså påverkar 
hegemoni och ojämlika maktförhållanden vad som erbjuds i 
praktikgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). William F. Hanks skriver i 
förordet till boken Situated learning (Lave & Wenger, 1991) att fokus för 
lärande i större utsträckning bör läggas på de sammanhang i vilket lärande 
sker, än på vilka kognitiva processer som är involverade i lärandet. Genom 
att delta i praktiken lär sig elever hur det talas om olika objekt, som till 
exempel miljö och hållbar utveckling. De lär sig vilka ämnen och frågor som 
diskuteras och hur det talas om dessa och det blir också viktigt vad som inte 
sägs eller diskuteras. Lärande kan därför beskrivas som diskursförändring 
(Sadler, 2009; Wickman & Östman, 2002). Ett konkret exempel är när 
Wickman och Östman (2002) beskriver hur studenter förändrar sitt sätt att 
tala mot en mer vetenskaplig diskurs när de under en laboration 
artbestämmer humlor.  

Studien utgår alltså från idén att elevers deltagande i de aktiviteter som 
jag studerar genererar ett lärande. I det avseendet är det viktigt att veta hur 
det talas i dessa aktiviteter, det vill säga vilka diskurser som erbjuds i 
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samtalet eftersom detta påverkar vilka lärandemöjligheter aktiviteterna ger. 
Talet får således konsekvenser för lärandet. Det situerade 
lärandeperspektivet jag använder mig av kräver därför en analysteori som 
har språkanvändning i fokus. 

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

Naturvetenskaplig undervisning utifrån sociovetenskapliga frågeställningar 
har fått alltmer uppmärksamhet. I inledningen och bakgrundskapitlet har 
jag behandlat tidigare forskning. Den visar att dessa frågor ökar intresset hos 
elever för den naturvetenskapliga undervisningen och att elever lär sig 
naturvetenskap. Samhällsfrågor är värdeladdade och en del forskning tyder 
på att elevers användande av naturvetenskap påverkas av det. Hur elevers 
meningsskapande ser ut och vilka roller naturvetenskap har i 
meningsskapande utifrån sociovetenskapliga frågor behöver emellertid 
utforskas ytterligare. 

Forskningen för även fram antaganden om att naturvetenskaplig 
undervisning som utgår ifrån sociovetenskapliga frågor kan öka elevernas 
möjligheter att delta i diskussioner och beslutsfattande kring samhällsfrågor 
med ett naturvetenskapligt innehåll. Det diskuteras, ofta på ett teoretiskt 
plan, vad som är ett lärande för demokratiskt deltagande. Det förs fram att 
kunskaper i naturvetenskap och naturvetenskapliga resonemang är 
nödvändiga för att kunna diskutera och ta ställning i sociovetenskapliga 
frågor. Ett pluralistiskt perspektiv anses viktigt i vilket olika ståndpunkter 
kan komma till uttryck, där intressekonflikter och dilemman belyses och ett 
kritiskt tänkande stimuleras. Forskare hävdar även att det viktigaste är att 
undervisningen leder till att elever ser sig som legitima användare av 
naturvetenskap. Samtidigt problematiseras det att undervisningen indirekt 
kan stödja vissa ideologier och värderingar. Vad demokratiskt deltagande 
innebär i naturvetenskaplig skolpraktik behöver studeras närmare. 

Avhandlingen syfte är att bidra med kunskap om gymnasieelevers 
meningsskapande i samtal om hållbar utveckling. Utgångspunkt för 
samtalen är elevernas arbete med skoluppgifter om hållbar utveckling. Ett 
särskilt fokus är hur naturvetenskap och demokratiskt deltagande kommer 
till uttryck i deras meningsskapande. 
 
Forskningsfrågor: 

1. Vilka tolkningsrepertoarer använder gymnasieelever när de 
diskuterar hållbar utveckling? 

2. Hur använder de tolkningsrepertoarerna i sitt tal om hållbar 
utveckling? 

3. Hur använder de naturvetenskap i sitt tal om hållbar utveckling? 
4. Vilka subjektspositioner konstrueras i förhållande till demokratiskt 

deltagande? 
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5. Metod 
I kapitlet presenterar jag min datainsamling, samt överväganden som gjorts i 
förhållande till den. En beskrivning, framförallt baserad på 
observationsstudier, av klasserna, deras undervisning och de inspelade 
gruppdiskussionerna presenteras. Där beskriver jag också 
diskussionsuppgifterna mer detaljerat. Vidare redogör jag för hur det 
empiriska materialet behandlats samt de forskningsetiska överväganden 
som genomförts. Därefter presenterar jag analysmetod och hur de 
analysverktyg som presenterats i teorikapitlet konkret har använts. Slutligen 
diskuterar jag studiens validitet, generaliserbarhet samt för ett reflexivt 
resonemang om min egen roll i studien.  

Klassrumsstudier 

Avhandlingens kunskapsobjekt är hur elever skapar mening kring 
hållbarhetsfrågor genom användandet av tolkningsrepertoarer samt vilka 
roller naturvetenskap har i meningsskapandet. Elevernas användande av 
tolkningsrepertoarerna gör samtidigt att eleverna positioneras i 
diskussionerna och på så sätt konstrueras också demokratiskt deltagande. 
Det är specifikt meningsskapandet inom naturvetenskaplig 
medborgarutbildning (naturkunskap) jag är intresserad av och vad som sker 
i undervisningspraktiken. Jag beslutade därför att genomföra 
klassrumsstudier. Inom diskurspsykologin argumenteras för att arbeta med 
naturalistiskt material, eftersom det situerar forskningen i den ”röriga 
verklighet” som dessa skeenden naturligt förekommer i (Wiggins & Potter, 
2008 s. 78).  Tidigare har jag också beskrivit situationens betydelse för hur 
människor talar. Eleverna talar utifrån att vara elever i 
naturkunskapsundervisning och det är det meningsskapandet jag vill 
studera. Meningsskapandet i en praktik, i det här fallet i 
naturkunskapsundervisning kan se annorlunda ut än i intervjusituation eller 
fokusgrupp. Genom att studera talet in situ behöver forskaren inte överföra 
talet mellan olika situationer (Wiggins & Potter, 2008). De metoder som jag 
använde vid datainsamlingen var klassrumsobservationer samt 
ljudinspelade gruppdiskussioner. Datainsamlingen presenteras längre fram i 
kapitlet. Först presenteras studieobjektet.  

Studieobjektet 

Den empiriska studien består av en stor datainsamling som bygger på de 
erfarenheter pilotstudien gav. Jag väljer att även presentera pilotstudien i 
metodkapitlet eftersom den har varit avgörande för min forskningsprocess 
och den teoretiska förskjutningen som mitt avhandlingsprojekt har tagit. 
Först presenteras en övergripande tabell med information om avhandlingens 
studieobjekt (tabell 1) och sedan redogör jag mer specifikt för de val jag gjort 



 

53 

med avseende på deltagare, skola, diskussionsuppgifter och själva 
datainsamlingen. 

Tabell 1. En översikt över studieobjektet med avseende på klasser, deltagare och 
insamlad empiri. 

 
Data 

 

Pilot Studien 

Klass  A 1 2 3 

Program Samhällsveten-

skapligt program 

Frisörprogram 

 

 

Samhällsvetenskapligt program 

Kurs  Naturkunskap A Naturkunskap A 

 

Årskurs  

 

1 1 

Antal elever,  

Flickor 

Pojkar 

24 

20 

4  

 

 

31 

18 

13 

28 

17 

11 

27 

21 

6 

Deltar ej i studien 

 

0 5 3 0 

Datainsamlings-

metoder 

 

Ljudinspelade 

gruppdiskussioner 

Observationer 

Ljudinspelade gruppdiskussioner 

Ljudinspelade gruppintervjuer 

(uteslöts ur studien) 

 

Datainsamlings-

period 

 

2 lektioner En vårtermin 

Uppgifter som 

diskuterades under 

ljudinspelningarna 

Ekologiska fotavtryck 

1 

 

Jorden om natten 

Räcker maten? 

Ekologiska fotavtryck 2 (ej 

analyserad) 

Deltagare 
Jag genomförde ett riktat urval av informanter för studien (Creswell, 2005). 
Jag valde att studera elever som läste kursen Naturkunskap A på gymnasiets 
samhällsvetenskapliga program. Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt 
ämne där naturvetenskapliga frågeställningar kan studeras ur flera 
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perspektiv (Skolverket, 2000b). Kursen Naturkunskap A syftar till att 
eleverna lär sig naturvetenskapliga kunskaper som krävs för att förstå och ta 
ställning till frågor som är viktiga för individen och samhället, som hållbar 
utveckling (Skolverket, 2000b). Kursens lärandemål stämmer således 
överens med avhandlingens syften; naturvetenskap för deltagande i 
samhället, hållbar utveckling och en tvärvetenskaplig syn på frågorna. 
Datainsamlingen genomfördes innan läroplanen Gy11 (Skolverket, 2011) 
började gälla. 

Eftersom avhandlingen handlar om hur naturvetenskap används av alla, 
av medborgare, anser jag det mer relevant att studera klasser där en 
naturvetenskaplig diskurs sannolikt inte är självklar. Naturvetar- och 
teknikklasser valdes bort på grund av deras naturvetenskapliga inriktning. 
Ett liknande resonemang för Gustafsson och Warner (2008) i sin studie om 
elevers deliberativa samtal inom hållbar utveckling. Jämförande studier 
mellan elever med och utan naturvetenskap som huvudämne visar att 
resonemangen skiljer sig åt (Tsai & Liu, 2005) och att elever med mer 
avancerade naturvetenskapliga kunskaper använder dessa mer frekvent och 
korrekt i sina resonemang (Sadler & Zeidler, 2005). Det innebär inte att jag 
anser att naturvetare och tekniker inte behöver dessa mer tvärvetenskapliga 
undervisningserfarenheter. Det handlar snarare om ett antagande om att det 
är mer sannolikt att elever som valt att läsa naturvetenskap på gymnasiet 
mer troligt använder naturvetenskap på ett sätt som naturvetare och 
naturkunskapslärare förväntar sig. Utmaningen med att få alla elever att se 
sig som legitima användare av naturvetenskap kanske inte fångas om 
studien genomfördes i dessa program. Vid tidpunkten för designen av 
datainsamlingen var min övertygelse att ha data från flera klasser. Klasserna 
skulle dessutom gå på samma program. Jag ville undvika att olika 
gymnasieprograms kulturer (Hjelmér, 2012; Kärnebro, 2013) skulle bli en 
faktor att ta hänsyn till vid analysen. Geografiska svårigheter med att finna 
flera klasser inom samma program medförde att yrkesprogram uteslöts.  

Slutligen valde jag en gymnasieskola i en mindre stad i mellersta Norrland 
som tidigare12 haft utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling”. Lärarna på 
skolan hade exempelvis varit inblandade i olika fortbildningar om hållbar 
utveckling. Jag ville försäkra mig om att lärande kring hållbarhetsfrågor 
hade diskuterats och att lärarna har erfarenhet av hållbarhetsutbildning.   

Jag hade två informationsmöten med naturkunskapslärare som 
undervisade kursen Naturkunskap A på samhällsvetenskapsprogrammet. 
Tre av fyra lärare och deras klasser accepterade att delta i studien. 
Skolledningen på aktuell skola informerades också om forskningsprojektet. 
Klasserna gick första året på gymnasiet. Totalt var 84 elever involverade i 
studien, varav 29 är pojkar och 55 är flickor. 

                                                             
12  Det var alldeles innan min datainsamling som skolan beslöt att inte förnya ansökan om utmärkelsen.  
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Eleverna i studien kommer från olika grundskolor, det vill säga klasser 
med olika lärare, det kan därför antas att elevernas erfarenheter av 
naturvetenskaplig undervisning varierar. Det ser jag som en fördel i studien 
och kan också ses som en fördel i gruppdiskussioner med pluralistiska 
syften. 

Klasserna som deltog 
Klass 1: Totalt var det 31 elever i klassen, 13 pojkar och 18 flickor. Klassen 
besöktes totalt vid 9 lektioner, inklusive de tre lektionerna där 
gruppdiskussioner spelades in, under en tidsperiod av drygt 4 månader (se 
tabell 3). De flesta besöken skedde dock under 1,5 månader i nära anslutning 
till de inspelade gruppdiskussionerna. Fem elever valde att inte delta i 
studien (se tabell 1). 

Klass 2: Totalt var det 28 elever i klassen, 11 pojkar och 17 flickor. Klassen 
besöktes totalt vid 11 lektioner, inklusive de tre lektionerna där 
gruppdiskussioner spelades in, under en tidsperiod av knappt 4 månader (se 
tabell 3). De flesta besöken skedde dock under 1,5 månader i nära anslutning 
till de inspelade gruppdiskussionerna. Tre elever valde att inte delta i studien 
(se tabell 1). 

Klass 3: Totalt var det 27 elever i klassen, 6 pojkar och 21 flickor. Klassen 
besöktes totalt vid 9 lektioner, inklusive de tre lektionerna där 
gruppdiskussioner spelades in, under en tidsperiod av knappt 3,5 månader 
(se tabell 3). De flesta besöken skedde under 1,5 månader i nära anslutning 
till de inspelade gruppdiskussionerna. Alla valde att delta i studien (se tabell 
1). 

Uppgifterna som användes i gruppdiskussionerna 
I avhandlingen är det elevdiskussioner från två olika uppgifter som 
analyserats (även om empiri från tre uppgifter samlades in). Jorden om 
natten handlar om världens energiförsörjning och Räcker maten? handlar 
om världens matförsörjning. Dessa uppgifter iscensätter hållbar utveckling 
på två olika sätt inom två olika områden. Anledningen till att jag studerat 
diskussioner från två olika uppgifter med hjälp av samma analysmetod är att 
jag å ena sidan ville diskutera hur situerat elevers lärande är samtidigt som 
jag, å andra sidan, skulle kunna söka efter eventuella gemensamma drag när 
elever diskuterar hållbarhetsfrågor. Jag var intresserad av att undersöka om 
liknande eller olika tolkningsrepertoarer är tillgängliga för eleverna när de 
skapar mening om de olika hållbarhetsfrågorna. Ökade kunskaper om vilka 
tolkningsrepertoarer som är tillgängliga för eleverna och hur de använder 
dessa när de diskuterar hållbarhetsfrågor ser jag som viktigt att noga fundera 
över i utformningen av undervisningen. Tolkningsrepertoarerna ger 
information om vilka samhällsdiskurser som aktiveras av eleverna i 
diskussionerna.  
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Uppgifterna har huvudsakligen konstruerats av mig själv, med synpunkter 
från handledare och med stöd från litteratur. Uppgiften Jorden om natten är 
inspirerad av en uppgift för gruppintervjuer i den nationella utvärderingen, 
Tema tillståndet i världen (Skolverket, 1998). Uppgiften är en så kallad 
kuvertuppgift, det vill säga, eleverna arbetar med första frågan och när de är 
färdiga med den öppnar de nästa fråga. Uppgiften Räcker maten? 
utformades efter de erfarenheter jag erhöll relaterat till ämnesinnehåll i 
pilotstudien. Eleverna diskuterade om storleken på de ekologiska 
fotavtrycken påverkas av om människan äter kött eller vegetarisk mat, på ett 
annorlunda (ur naturvetenskapligt perspektiv) och intressant sätt. 
Uppgifterna presenterar jag utförligare på sidan 60 och de finns även som 
bilaga till avhandlingen (se bilaga 2 och 3). 

Berland och McNeill (2010) visar att elever ibland har lättare att engagera 
sig i diskussioner om uppgiftens utformning är enkel.  Av den anledningen är 
några deluppgifter utformade så att eleverna har att diskutera två olika 
alternativ som ställs emot varandra. Till exempel om framtidens 
satellitbilder kommer att visa mer eller mindre ljus. Kolstø (2001a, 2001b) 
tar upp vikten av att elever får diskutera och kritiskt granska 
kunskapspåståenden. I en deluppgift finns därför kunskapspåståenden för 
diskussion: ”Stämmer slutsatsen: ju mer animaliska produkter 
mänskligheten äter, desto färre människor kan mättas!”. En annan 
deluppgift handlar om att eleverna ska komma fram till ett beslut om vilken 
mat som ska serveras på stadens skolor. Den är inspirerad av Kolstø (2000) 
som tar upp konsensusprojekt som ett sätt att engagera elever i diskussioner 
där olika perspektiv belyser en samhällsfråga för att sedan komma överens 
om ett beslut. Man kan visserligen argumentera för att konsensusuppgifter 
står i motsats till en pluralistisk syn på undervisning, men ska här förstås 
som en pedagogisk idé för att få elever att belysa samhällsfrågor från olika 
perspektiv. 

Uppgifterna behandlar hållbarhetsfrågor där naturvetenskap, tillsammans 
med exempelvis sociala, etiska och ekonomiska aspekter, kan vara 
användbara för att få en ökad förståelse för frågorna. Det huvudsakliga 
undervisningssyftet med båda uppgifterna är att få elever att tala och 
diskutera hållbarhetsfrågor och därmed känna sig delaktiga i 
samhällsdiskussioner. Ambitionen med utformningen av uppgifterna är att 
alla elever ska uppleva att de kan bidra i diskussionerna, något som Bencze 
och Carter (2011) också förespråkar. Inget specifikt ämnesområde inom 
naturvetenskapen är utpekat i uppgiften eller av läraren. Uppgifterna är 
antropocentriska och har både en lokal och global dimension. Båda 
uppgifterna fångar dilemmat mellan social rättvisa och jordens resurser. Jag 
placerar elevuppgifter som tillhörande den värdeinkluderande 
utgångspunkten av scientific literacy II (se figur 3). Uppgiften Räcker 
maten? kan tyckas ha ett starkt naturvetenskapligt fokus, eftersom den text 
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eleverna ska diskutera använder naturvetenskapliga argument för ett 
minskat köttätande. Jag hävdar dock att eleverna i uppgiften ges möjligheter 
att bemöta och resonera om en ståndpunkt där naturvetenskapliga argument 
betonas. 

 

 
Figur 3. Figuren visar avhandlingens elevuppgifter i förhållande till 

naturvetenskapens roll i samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll. 

 
Ambitionen var att lärarna skulle uppleva att uppgifterna passade in i 

deras undervisning. Därför fick de välja mellan fem förslag på 
diskussionsuppgifter. De valde uppgiften Jorden om natten, Ekologiska 
fotavtryck samt Räcker maten?. Vissa förändringar av uppgifterna 
genomfördes efter deras synpunkter. Uppgifterna prövades också ut i två 
olika klasser. I avhandlingsarbetet har sedan uppgiften om ekologiska 
fotavtryck strukits, fastän den genomfördes, spelades in och transkriberades. 
Den tidskrävande analys jag slutligen valde medförde att jag behövde 
begränsa min empiri och därför analyserades inte uppgiften om de 
ekologiska fotavtrycken. Att just Ekologiska fotavtryck ströks var främst att 
uppgiften innehöll ett fantasiscenario och att en klass inte hunnit beräkna 
sina egna fotavtryck innan diskussionen.   

Utförlig beskrivning av studieobjektet 

Jag genomförde observationsstudier för att få kännedom om undervisningen 
i kursen och atmosfären i de olika klasserna. Nedanstående beskrivning 
bygger på observationsstudien. Den allmänna beskrivningen av 
gruppdiskussionerna baseras främst på de ljudinspelade diskussionerna. 
Delar av beskrivningarna kan visserligen betraktas som resultat i 
avhandlingen. Jag ser det dock som en utförlig beskrivning av 
undervisningskontexten och det blir därför relevant att presentera här. 

Klasserna och deras undervisning 
Undervisningen i de tre klasserna liknade varandra med ett varierat 
arbetssätt både inom lektionerna och mellan lektionerna. Vanligt var 
interaktiva genomgångar med helklassdiskussioner, tillsammans med 

Naturvetenskapligt 
fokus Socio-politiskt fokus 

Avhandlingens elevuppgifter 
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aktiviteter som var av undersökande karaktär, exempelvis energi och 
miljöuppgifter utifrån internet och att inreda ett rymdskepp (se tabell 2). 
Dessutom genomfördes de tre gruppdiskussionsuppgifterna i samtliga 
klasser. 

Tabell 2. Aktiviteter genomförda vid observationstillfällena i de tre klasserna.  
 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Huvudsakliga arbets-
områden under 
observationerna 

Hållbar 
utveckling 

Energi och 
hållbar 
utveckling 

Hållbar 
utveckling 

Arbetssätt    
Interaktiva genomgångar X X X 
Undersökande uppgifter X X X 
Helklassdiskussion X X X 
Laboration X  X 
Film  X X 
Instuderingsfrågor  X  

 
 
Studien genomfördes under elevernas andra termin med anledning av att 
undvika datainsamling under den stora grupprocess som sker då elever 
kommer till en ny skola och klass. Min uppfattning är dock att denna 
”process” fortfarande pågick men att klasserna stabiliserades under 
observationsperioden. Alla tre klasser hade läst kursens ekologi- och 
energiavsnitt. Observationerna och gruppdiskussionerna genomfördes 
framförallt under avsnittet miljö och hållbar utveckling.  

De tre klasserna som deltog i studien skilde sig markant åt. Ändå har jag 
valt att betraktar min empiri som en text per uppgift och gör inte skillnad på 
vilken klass eller grupp som talar. Mitt analysverktyg, tolkningsrepertoarer, 
beskriver sociala och kollektiva mönster i människors tal och jag intresserar 
mig för de mönster som kan komma till uttryck i dessa 
undervisningssituationer. Jag anser dock att vetskapen om klassernas 
olikheter är viktig, eftersom det visar på olika utmaningar som lärarna ställs 
inför vid undervisning baserat på sociovetenskapliga frågor. Det framgick att 
i alla de tre klasserna var elevernas inställning att klara kursen och i de flesta 
fall att prestera bra.  

I klass 1 arbetade de flesta elever koncentrerat vid enskilda uppgifter och 
likaså när de hade uppgifter som genomfördes tillsammans med valfri 
klasskamrat. I helklassundervisning upplevde jag att det fanns en 
avvaktande stämning i klassen. De flesta elever undvek att diskutera högt 
och svara på frågor i helklass. Då var det ett fåtal pojkar som dominerade 



 

59 

klassrummet genom att svara på frågor och ta ordet. Vid helklassaktiviteter 
utvecklades således en stämning i klassen att inte vara delaktig och bidra i 
undervisningen. Det fanns också elever som, trots den avvaktande 
stämningen, försökte svara på lärarens frågor och även vara aktiva vid 
helklassundervisning. I de gruppdiskussionsuppgifter som jag som forskare 
bidrog med, var det sagt att läraren skulle styra gruppsammansättningen och 
den skulle vara densamma i samtliga diskussionsuppgifter. I klass 1 innebar 
det att gruppdynamiken i två grupper inte fungerade tillfredsställande. Inför 
sista gruppdiskussionsuppgiften, Räcker maten, förändrades grupperna i 
klassen på grund av att en del elever i klassen var på studiebesök i ett annat 
ämne. Grupper slogs samman och gruppdynamiken fungerade bra i de nya 
grupperna. 

Även i klass 2 arbetade de flesta elever mest fokuserat vid enskilda 
uppgifter och när de arbetade tillsammans med valfri skolkamrat. Eleverna 
var inte så diskussionsbenägna i helklass fastän tillfällen gavs i klassen. Det 
var inte så att några elever dominerade klassrummet och styrde vad som fick 
göras av eleverna, utan eleverna var tystlåtna. I början av 
observationsperioden var det flera elever som var ute på internet samt 
spelade spel på datorn. Under den perioden gick läraren också runt i klassen 
och påminde flera elever om uppgifter som de måste göra om eller komma 
ihåg att lämna in. Det här var den klass som var mest avslappnad i 
förhållande till undervisning eller, annorlunda uttryckt, den klass som var 
minst prestationsinriktad. Under observationstidens gång utvecklades 
klassen så att det blev mer fokus på skolarbete samt mindre 
datoranvändande.  

Klass 3 var en klass där eleverna tycktes uppskatta diskussioner. 
Stämningen i klassen var tillåtande och de flesta yttrade sig. Jag 
konstaterade att eleverna tordes uttrycka egna tankar och åsikter. Eleverna 
reagerade på varandras uttalande och diskuterade dessa, dock blev det fort 
flera små diskussioner eftersom många elever var engagerade i 
diskussionerna. Därmed kunde det bli högljutt i klassrummet och krävas 
arbete av läraren för att få tillbaka elevernas uppmärksamhet på 
undervisningen. Lärarna försökte fånga elevernas tankar, men lärarna i klass 
1 och 2 fick det betydligt svårare eftersom klasserna var avvaktande och/eller 
tystlåtna.  

Trots klassernas olika karaktärer konstaterades att elevernas tal i de 
ljudinspelade gruppdiskussionerna inte skiljde sig mycket åt vad gäller 
meningsskapandet. Det var samma tolkningsrepertoarer som kom upp 
(dessa presenteras i nästkommande kapitel) i de olika klasserna. Skillnaden 
klassvis är att i klass 3 talades det mer, vilket innebär att eleverna ingår i 
sammanhang där de får möta fler konkreta exempel i sina samtal och 
diskussionerna nyanseras mer. I gruppdiskussionerna hos klass 3 krockade 
tolkningsrepertoarerna oftare med varandra, fler ideologiska dilemman kom 
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således upp i diskussionerna. I klass 1 upplevde eleverna färre krockar 
mellan tolkningsrepertoarerna och färre ideologiska dilemman. Det sker en 
nyansering av frågan eleverna diskuterar men inte i samma utsträckning 
som i klass 3. Noterbart är dock att det skiljer sig mycket mellan grupperna i 
framförallt klass 1. Överlag är delaktigheten bland eleverna i 
gruppdiskussionerna stor.  

Diskussionsuppgifterna, grupperna och diskussionerna 
Lärarna la in studiens diskussionsuppgifter där de passade i deras 
lektionsplanering. Två av klasserna genomförde gruppdiskussionerna i 
samband med undervisningsområdet miljö och hållbar utveckling. Klass 2 
genomförde Jorden om natten i samband med att de hade undervisning i 
energi, Räcker maten? genomfördes under temat miljö och hållbar 
utveckling. 

Lärarna satte samman elevgrupperna och målsättningen var att det skulle 
vara samma grupper vid båda inspelningstillfällena. Samtliga grupper 
spelades in, förutom de två grupper där eleverna som valt att inte delta i 
studien deltog. Vanligtvis var det fyra elever per grupp men i några grupper 
ingick tre, fem eller sex elever.  

För varje gruppdiskussionsuppgift avsattes en lektion. Lektionstiden 
varierade mellan 50 och 70 minuter. Lektionerna började ofta med att 
läraren gav någon kort information om exempelvis tidigare läxor och 
inlämningsuppgifter för att sedan gå över till gruppdiskussionsuppgifterna. 
Innehållet i uppgifterna presenterades av lärarna som samhällsfrågor: 
världens energiförsörjning och världens matförsörjning. De uppmanade 
sedan eleverna att diskutera uppgifterna utifrån sina olika tankar, åsikter 
och kunskaper och därmed belysa samhällsfrågorna från olika perspektiv. 
Lärarna betonade att det inte handlar om att hitta snabba svar på frågorna 
utan att det är resonemangen och utbytet av tankar som är det viktiga. 
Därefter kom praktiska bestyr. Grupperna fick också en tid för återsamling 
och uppföljning av diskussionerna. 

Gruppdiskussionerna var inte en del av en examination, eleverna skulle 
inte lämna in sina svar, inget var sagt om att diskussionerna skulle vara en 
del av en examination längre fram. Förhoppning om elevernas aktiva 
deltagande baserades helt enkelt på att eleverna ville delta aktivt. Elevers 
känsla för plikt att ”göra skola” kan också leda till ett aktivt deltagande. 
Baserat på observationsstudierna är det dock inte möjligt att avgöra vad 
eventuell elevaktivitet beror av. De flesta grupperna var aktiva och 
diskuterade uppgifterna och delaktigheten bland gruppmedlemmarna var i 
de flesta fall god. Atmosfären var avslappnad i grupperna. Lärarna gick runt 
mellan grupperna, svarade på frågor och diskuterade med eleverna. 

Gruppdiskussionerna var naturligtvis uppbyggda efter hur uppgifterna såg 
ut och de deluppgifter som fanns i dem, men eleverna diskuterade inte en 
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deluppgift, kom fram till en slutsats och sedan började resonera om nästa 
deluppgift. Det var vanligt att en grupp återkom till teman de hade 
diskuterat tidigare och därmed belyste de det från ett nytt håll och vävde 
därmed samman olika teman. Exempelvis i uppgiften Räcker maten? tog 
eleverna upp viljan att äta god mat, djuretik samt om vegetarianer inte 
behöver äta lika mycket som köttätande människor. Men de resonerade inte 
igenom ett perspektiv åt gången, snarare blandade eleverna de olika 
infallsvinklarna under diskussionerna. Diskussionerna var således inte 
konsekventa, snarare växlade eleverna perspektiv och ståndpunkter 
(tolkningsrepertoarer) fram och tillbaka under samtalet. Det var ovanligt att 
en elev drev egna ståndpunkter och argumenterade för dessa utan snarare 
uttryckte samma elev olika ståndpunkter vid olika situationer i diskussionen 
och växlade således mellan olika tolkningsrepertoarer i talet. Det var alltså 
inte ett samtal där eleverna kom fram till en ståndpunkt och gav skäl för den 
och därmed svarade på uppgiftens olika frågor, utan snarare var det ett 
resonerande där olika argument för olika ståndpunkter dök upp om 
vartannat och belyste uppgiften från flera håll med olika exempel. I min 
analys är jag inte intresserad av enskilda elevers yttrande och om en enskild 
elev uttrycker en viss uppfattning. Mitt fokus är istället vilka 
tolkningsrepertoarer som är i bruk i elevernas diskussioner. 

Uppgiften Jorden om natten  
Hela uppgiften utgår från en satellitbild tagen över jorden om natten, där 
olika platser syns i olika färger (se bilaga 2). Med utgångspunkt från 
satellitbilden ska eleverna diskutera vad satellitbilden säger om världens 
energianvändning. Eleverna fick också i uppgift att resonera om hur de tror 
att en satellitbild tagen om 100 år kommer att se ut samt vad de anser vara 
ett troligt respektive önskvärt scenario för framtiden. I de kommande 
avsnitten beskriver jag de olika deluppgifterna samt ger några exempel på 
vad elevernas resonemang handlar om. 

I deluppgift ett diskuterar eleverna vad en satellitbild över jorden om 
natten säger om energianvändning i världen. De angriper uppgiften på två 
olika sätt. Ett sätt är att identifiera platser på satellitbilden och konstatera 
om det lyser eller inte på dessa platser. Det andra sättet är att identifiera 
olika färger på satellitbilden och vad dessa färger står för; gult, rött 
(oljekällor), lila (brinnande skog) och blått (norrsken). Det anges olika 
förklaringar till varför det är ljust, alternativt mörkt, på satellitbilden. 

I deluppgift två är uppgiften att finna argument för två olika 
framtidsscenarier. Det ena scenariot är att en satellitbild tagen i framtiden 
kommer vara ljusare än satellitbilden som presenteras i uppgiften, det andra 
scenariot är att framtidens satellitbild kommer att vara mörkare än 
satellitbilden som presenteras i uppgiften. Grupperna får alltså ytterligare 
möjlighet att föra en diskussion kring framtidens energianvändning. Större 
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delen av diskussionerna handlar om scenariot med en ljusare satellitbild. 
Uppgift två avslutades sedan med att gruppen skulle försöka enas om vilket 
av de båda scenarierna som är rimligast. De flesta grupperna kommer fram 
till att det rimligaste scenariot är att satellitbilder blir ljusare i framtiden. Det 
är inga säkra antaganden utan förhandling sker mellan dessa scenarier.  

Den tredje deluppgiften som eleverna diskuterade handlade om huruvida 
det rimligaste scenariot som eleverna resonerat sig fram till också är ett 
önskvärt scenario. Den tydligaste karaktären på de här diskussionerna är att 
det inte ges något entydigt svar på frågeställningen. Deluppgiften startade 
diskussioner om vad eleverna vill, vilka miljökonsekvenser elanvändning 
har, om/varför det är dåligt att det blir ljusare. Olika energikällor och 
energiformer diskuterades och värderades endast i ett fåtal grupper. I 
diskussionerna framgick att eleverna var tveksamma inför vad de ansåg vara 
ett bra framtidsscenario. Ett exempel på det är hur en grupp avslutar sin 
diskussion efter mycket resonerande med att Siv, en av eleverna, säger ”oh 
shit, man får ju hoppas på det bästa [kort paus] vi bara säger något”. Det är 
otydligt för eleverna hur de vill att framtidens energianvändning och 
försörjning ska se ut.  

Uppgiften Räcker maten?  
Uppgiften ”Kan jorden föda oss? – Räcker maten?” består av fyra 
deluppgifter (se bilaga 3). Hela uppgiften inleds med en kort text där det 
beskrivs att frågan om huruvida världens livsmedelsförsörjning kommer att 
räcka till alla människor har diskuterats sedan 1950-talet, genom att hänvisa 
till boken Kan jorden föda oss? (Vogt, 1948) och sedan till en lärobokstext, 
Räcker maten? ur boken Medan Jorden Snurrar för Naturkunskap A 
(Svanfeldt & Svensson, 2000). Den inledande texten visar att fastän världen 
förändrats så finns samma fråga kvar. I uppgiften presenteras sedan ett 
stycke ifrån läroboken, se nedan, som eleverna får i uppgift att tillsammans 
diskutera genom olika frågeställningar. 

Kött eller vegetabilier? 

De flesta människorna i världen är vegetarianer. De viktigaste grödorna är vete, ris, 
majs och potatis. Att äta kött hör till den rika västvärldens matvanor, och detta är 
diskutabelt ur miljösynpunkt. Boskapshjordarna i världen använder sig av allt 
större arealer, allt mer vatten och energi. Av världens spannmålsproduktion går en 
ökande andel till foder åt djur. Men djuren har en låg verkningsgrad. När 
spannmålen passerar husdjuren, går 96% av kalorierna förlorade och enbart 10% av 
proteinet från spannmålen finns kvar i djuret. Slutsats: ju mer animaliska produkter 
mänskligheten äter, desto färre människor kan mättas!  (Medan Jorden Snurrar, 
2000, sid 77)  

I den första deluppgiften ska eleverna diskutera stycket ovan och försöka 
komma fram till vad författarna menar. Resonemangen varierar, alltifrån att 
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vissa grupper inte tror på påståendet att de flesta i världen är vegetarianer 
och diskuterar det i en svensk kontext, till att någon grupp ganska direkt 
synes förstå och acceptera författarnas resonemang. Däremellan finns 
grupper som hävdar att författarna vill att alla ska bli vegetarianer samt 
grupper som anser att författarna menar att köttet inte räcker till om alla ska 
få äta kött. En hel del av diskussionerna handlar helt enkelt om vad 
lärobokstexten egentligen betyder. Olika grupper har olika tolkningar av vad 
författarna menar med texten. Redan här tar eleverna också upp personliga 
åsikter och ståndpunkter som att de vill äta kött, de tycker kött är gott och att 
det är bra att äta kött. I någon grupp besvaras stycket direkt med att 
författarna kan glömma att eleverna ska sluta äta kött.  

Syftet med den andra deluppgiften är att eleverna ska fundera över och 
diskutera om/varför det är diskutabelt ur miljösynpunkt att äta kött, vilket 
författarna hävdar i sin text. Diskussionerna går åt många olika håll och flera 
grupper fortsätter resonera kring lärobokstexten i uppgiften. Eleverna 
bemöter den bland annat med argument kring hälsa, djuretik samt 
miljöpåverkan, till exempel att det krävs mycket transporter i samband med 
djurhantering. De för också diskussioner kring att uppfödning av djur kräver 
ökad markanvändning samt att den föda som vi ger till djuren innehåller 
mer energi och protein än vad vi får ut när vi äter djuret. Eleverna säger 
också att kött kan ätas i en viss mängd men för mycket spannmål får inte gå 
förlorat. Flera grupper pratar om att det kommer att bli för mycket djur om 
vi slutar äta kött. 

I den tredje deluppgiften ska eleverna diskutera huruvida följande slutsats 
stämmer eller ej: ”Ju mer animaliska produkter mänskligheten äter desto 
färre människor kan mättas”. Liksom Kolstø (2001b) understryker vikten av 
att analysera kunskapspåståenden i naturvetenskaplig undervisning är syftet 
med deluppgiften att eleverna ska ges möjlighet att problematisera 
naturvetenskapliga påståenden genom att vidga sina perspektiv och ställa 
frågor som till exempel: ”Är det matbrist i världen? Vad används mark till? 
Hur mycket mat kastas?” etc. Flera av elevgrupperna hävdar här till exempel 
att det går åt mer mark och/eller att det ger energi- och proteinförluster när 
spannmål används som djurfoder om vi människor sedan äter djuren istället 
för att äta spannmålen. Vissa grupper ger uttryck för förståelse för detta 
resonemang medan andra grupper säger att det inte riktigt förstår 
tankegången men accepterar det ändå som ett faktum. Någon grupp 
uttrycker att de inte tror på påståendet. Här kommer också ekonomiska 
resonemang in i gruppdiskussionerna, till exempel att 
djuruppfödningsindustrin finns för att någon ska tjäna pengar. Det kommer 
även upp förslag om att bojkotta kött.  

I den sista deluppgiften målas ett scenario upp där eleverna är deltagare i 
kommunfullmäktige. Ett av kommunens partier har föreslagit att det ska 
serveras mer vegetarisk mat i stadens skolor och eleverna ska därmed 
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diskutera detta förslag och komma fram till ett beslut (jämför 
konsensusprojekt i Kolstø, 2000). Uppgiften för alltså in en konkret politisk 
handling. Sammantaget fattar grupperna tre olika varianter på beslut. Det 
ena är att skolan inte ska servera mer vegetarisk mat i skolan. Det andra är 
att det ska serveras mer vegetarisk mat i skolan utan att utbudet av kött och 
fiskrätter minskas. Valmöjligheten ökas alltså för eleverna i och med detta 
beslut. Det tredje beslutet är att skolan ska serveras mer vegetarisk mat och 
att köttmängden minskas, alternativt att skolan helt slutar servera kött. 
Noterbart är att det i den här deluppgiften blir tydligt att eleverna ”gör skola” 
när beslutet väl ska fattas. Det här är en skoluppgift som ska besvaras vilket 
inte behöver innebära att man resonerar sig fram till ett beslut man 
verkligen anser är rätt.  

Datainsamling 
Datainsamlingen består av ljudinspelade gruppdiskussioner, observationer 
och informella samtal med lärarna. Alla delar har olika syften i studien (se 
tabell 3).  

Tabell 3. Datainsamling, empiriska material samt syftet med datainsamlingen. 
 
Metod Antal Empiriskt 

material 
Syfte 

Ljudinspelade 
grupp-
diskussioner 

Jorden om natten 
20 varav 12 
transkriberade 

 
Räcker maten?  
17 varav 10 
transkriberade  

Transkript 
Observations
-protokoll 

 

Få kunskap om hur 
mening 
konstrueras, hur 
demokrati görs 
samt natur-
vetenskapers roll i 
menings-
skapandet. 
 

Observationer 6 lektioner, klass 1 
8 lektioner, klass 2 
6 lektioner, klass 3 
(+3 grupp-
diskussions 
lektioner) 

Fält-
anteckningar  

Få en beskrivning 
av undervisningen 
och atmosfären i 
klasserna.   

Informella 
diskussioner 
med lärarna 

 Anteckningar Få ytterligare 
information om 
klassernas 
undervisning 
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Ljudinspelade gruppdiskussioner 
Uppgiften Jorden om natten diskuterades av 20 grupper varav 12 
transkriberades (se tabell 3). Räcker maten? diskuterades av 17 grupper 
varav 10 transkriberades (se tabell 3). Eftersom diskurspsykologisk analys 
kräver noggrann och upprepad läsning av empirin, rekommenderas att man 
begränsar sin empiriinsamling (Potter & Wetherell, 1987). Potter och 
Wetherell (1987) argumenterar för att kvalitén på empirin inte 
nödvändigtvis ökar med större mängd empiri. Min datainsamling var för stor 
för att genomföra diskurspsykologiska analyser på allt material. Jag 
beslutade därför att begränsa min empiri genom att transkribera drygt 
hälften av gruppdiskussionerna, grupperna a, c, e och g. Dessutom valde jag 
ut öppna delfrågor där eleverna talade fritt och använde naturvetenskap på 
sitt eget sätt eftersom det är elevernas egna tal som är i fokus i avhandlingen. 
De avsnitt som transkriberades och analyserades var första delen (fråga 1, 2, 
3) av Jorden om natten vilken relaterade till satellitbilden. Eleverna 
diskuterade bilden i mellan 10-15 minuter (se tabell 4). Fråga 4 uteslöts 
eftersom det var en styrd deluppgift där eleverna pratade om olika kartbilder 
från ”worldmapper” (Worldmapper, 2010) som visade länders storlek efter 
a) populationsstorlek b) konsumtion c) koldioxidutsläpp. Hela Räcker 
maten? transkriberades. Eleverna diskuterade uppgiften 15-20 minuter (se 
tabell 4).  

Eftersom jag var angelägen om att ha empiriskt material från flera klasser 
och många gruppdiskussioner vid tidpunkten för datainsamlingen valde jag 
ljudinspelningar. Jag antog att det skulle bli för mycket information 
(kroppsspråk etcetera) i mitt empiriska material med videoinspelningar. 
Vidare ansåg jag att det skulle vara problematiskt att videofilma sju grupper 
samtidigt under en lektion. 

Tabell 4. De transkriberade gruppdiskussionernas längd. Antal ljudinspelade 
grupper (L) varav transkriberade (T) och hur dessa är fördelade på de olika 
uppgifterna och klasserna.  

 

Uppgift Transkriberad 
tid av elevernas 
diskussioner 

Klass 1 

L        T  

Klass 2  

L        T  

Klass 3 

L          T 

Totalt      

L      T 

Jorden om 
natten  

10-15 min 6 4 7 4 7 4 20 12 

Räcker 
maten? 

15-20 min 3 2 7 4 7 4 17 10 
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Deltagande observation 
Under gruppdiskussionerna var jag en deltagande observatör och gick runt 
bland grupperna och förde anteckningar i ett observationsprotokoll (bilaga 
4). Ibland bad eleverna om hjälp och ställde frågor till mig. Jag svarade på 
frågorna eftersom andra studier visar att lotsning är viktigt när elever 
diskuterar samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll (Lindahl & 
Linder, 2011; Walker & Zeidler, 2007). Jag försökte dock undvika att styra 
diskussionerna i någon riktning. Mitt intryck är att eleverna behandlade mig 
som en extra lärare. När jag efteråt lyssnade på elevdiskussionerna noterade 
jag att eleverna ställde samma typ av frågor till mig som till sina lärare.  

Klassrumsobservationer 
Syftet med klassrumsobservationerna var att få kunskap om 
klassrumsklimatet, undervisningen samt om de inspelade 
gruppdiskussionerna skilde sig markant från övrig undervisning. Klasserna 
observerades under nio till elva lektioner inklusive de lektioner där 
gruppdiskussionerna genomfördes. Totalt var det cirka 15 procent av 
elevernas undervisning i Naturkunskap A. Under observationerna fördes 
fältanteckningar. Jag var en deltagande observatör genom att jag svarade på 
frågor som ställdes till mig. Det var dock inte så vanligt att eleverna ställde 
frågor till mig vid dessa lektioner. 

Transkribering 
Det är svårt att överföra tal till text eftersom ansiktsuttryck, kroppsspråk och 
betoningar försvinner (Kvale, 1997) och därför är det viktigt att överväga, 
och sedan vara konsekvent, med hur exempelvis känslomässiga uttryck ska 
transkriberas, på så sätt förbättras kvalitén på transkriptionerna (Creswell, 
2005; Kvale, 1997). Eftersom min empiri bestod av ljudinspelningar är det 
endast tal som kommer med. Min ambition har varit att ligga nära elevernas 
tal och återge diskussionerna på ett trovärdigt sätt vilket medfört att jag har 
inkluderat känslomässiga uttryck, upprepningar och pauser i den 
transkriberade texten. I en del diskurspsykologiska transkriberingar används 
en förenklad form av Gail Jeffersons transkriptionssystem (Potter & 
Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 1992), vilket liknar min transkribering. 
Jag har markerat pauser och när flera personer pratar samtidigt i 
diskussionerna. Jag har dock inte angett tid för pausens längd eller markerat 
exakt var i talet som personerna börjar prata samtidigt. Inte heller var det 
överlappande talet slutar. Vid transkribering behölls dialektala uttryck, 
däremot har utdragen som jag använt i avhandlingen försvenskats, både för 
läsbarhetens skull men även för att till exempel borttagna ändelser på ord 
kan ge ett fördummande intryck då de skrivs ut i text. Transkriberingstecken 
presenteras i tabell 5. Där presenteras även hur de olika utdragen som 
presenteras i avhandlingen är namngivna.  
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Tabell 5. Olika transkriberingstecken som används i utdragen och hur de ska 
förstås.  

 
 
Symbol i transkript 

 
Betydelse 

 
VERSALER 

 
Höjd röst 

 
(svagt) 

 
Svag röst  

 
[suckar]; [skrattar] 

 
Känslomässiga uttryck 

 
”pratar om en fest” 

 
Ovidkommande saker (utifrån 
uppgiften) 

 
(Samtidigt) 

 
Överlapp i talet 

 
Understrykning 

 
Betoning 

 
[ ] 

 
Förklaringar eller ifyllnad av 
outtalad del av ord 
Utelämnat tal 

 
…  

 
Kortare paus 

 
//  

 
Längre tystnad 

 
(mmm); (jaa) 

 
Bekräftande ljud från övriga 
gruppmedlemmar 

 
JON 

 
Uppgift Jorden Om Natten 

 
RM 

 
Uppgift Räcker maten? 

 
1;2 eller 3 

 
Klass 

 
a;c;d;e eller g  

 
Grupp 

 
125-156 

 
Radnummer i transkriptet 

 
JON1c 58-73 

 
Uppgift Jorden om Natten: Klass 1: 
Grupp c: Radnummer 58-73 
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Det var svårt att transkribera de ljudinspelade gruppdiskussionerna. Det 
var också svårt att urskilja elevernas röster och ibland pratade flera 
samtidigt. Jag har därför spenderat många timmar med att lyssna på 
ljudinspelningarna för att få god kvalitet på transkripten. Efter 
transkriptionen lyssnade jag på ljudinspelningarna och gick igenom 
transkripten och genomförde korrigeringar. En fördel med denna 
tidskrävande arbetsuppgift var att jag ”hörde” elevernas diskussioner senare 
när jag arbetade med transkripten.  

Etik 

Jag har i min studie följt Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 
2002, 2011). Datainsamlingen påbörjades 2010, därför är det 
Vetenskapsrådets etiska regler från 2002 som ligger till grund för de etiska 
övervägandena inför datainsamlingen. Eleverna informerades muntligen om 
syftet med studien, att deras deltagande var frivillig och att de hade 
möjlighet att dra sig ur studien när de ville. De informerades också om att 
empirin endast skulle användas i forskningssyfte och behandlas 
konfidentiellt. Ett brev med samma information skickades också till 
elevernas vårdnadshavare (se bilaga 5). Jag gick även runt till varje elev och 
frågade om de hade frågor om studien, deltagandet däri, om de var 
medvetna om att deltagandet var frivilligt samt att om de inte ville delta 
kunde de prata med sina lärare, mig eller be sina vårdnadshavare kontakta 
någon av oss. Eleverna gav sitt muntliga samtycke till att delta i studien. De 
elever som valde att avstå från att delta i studien bildade egna smågrupper 
och genomförde samma uppgifter som övriga klassen.  

Det var totalt åtta elever som inte ville delta i studien (se tabell 1). Sex av 
dessa elever deltog inte alls, två drog sig ur studien efter den första 
ljudinspelade gruppdiskussionslektionen. En elev i klass 2 som från början 
inte ville delta i studien ville vara med i studien vid den sista ljudinspelade 
gruppdiskussionen. Hon gick med i grupp a. 

Med anledning av konfidentialitetskravet har jag undvikit att ge för 
mycket information om staden där datainsamlingen skett, den specifika 
skolan samt för detaljerad information om klasserna. I avhandlingen 
används andra namn än elevernas egna. 

Andra etiska överväganden gällde i förhållande till skolpraktiken. Jag 
valde att spela in samtliga gruppdiskussioner 13 , ur ett vetenskapligt 
perspektiv hade det varit tillräckligt med empiri om färre gruppdiskussioner 
spelats in. Det skulle dock innebära att en del elever skulle uteslutas från att 
”delta i forskningsprojektgemenskapen” som de ställt upp att delta i. Det 
som jag kan erbjuda eleverna är erfarenheten och kunskapen om hur ett 
forskningsprojekt kan se ut och känslan att vara deltagare i projektet.   

                                                             
13 Endast i de grupper som accepterat att vara med i studien. 
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Jag var en deltagande observatör och svarade på frågor som ställdes. 
Argument som tidigare förts fram i avhandlingen är att lotsning är viktigt 
men det fanns också ett etiskt övervägande i hur människor möter varandra. 
För mig var det nödvändigt att bemöta eleverna. Hur det påverkat resultaten 
är svårt att avgöra. Jag är intresserad av hur elever talar och tror att det är 
lättare för dem att tala om de blir bemötta som ett subjekt och inte ett objekt. 
I inspelningarna hörs det att eleverna funderar över mig som forskare. De 
funderar över vad jag ska få ut av vad de säger eller hur mycket jag tjänar på 
att ”få in deras tal”. Ibland kan eleverna också tala in i mikrofonen och 
berätta saker för mig. Det sistnämnda hände dock mer sällan. Jag är ändå 
tveksam till om mitt val av att vara en deltagande observatör som bemöter 
elever påverkat elevernas handlingar. Handlingarna ser jag snarare som en 
reaktion på att vara med i en studie.  

Ytterligare ett etiskt övervägande handlar om att göra sig till uttolkare av 
elevernas tal. I både analysprocessen och när jag skriver fram resultaten 
reflekterar jag över vad som sker med deras tal. För varje abstraktionssteg i 
analysen försvinner elevernas sätt att tala alltmer. Jag ser en risk i att den 
vuxne(?) läsaren fyller dessa mer abstrakta begrepp (tillväxt, jämlikhet 
m.m.) med sin förståelse av begreppen och inte elevernas tal, därför 
använder jag mig av elevernas uttryck när jag namnger 
tolkningsrepertoarerna. Det kan ge intrycket av att det finns ett oändligt 
antal tolkningsrepertoarer, men min bedömning är att det framgår att talet 
lutar sig mot diskurser i samhället. 

Analysmetod 

Först redogör jag för hur jag analyserat tolkningsrepertoarer, ideologiska 
dilemman och subjektspositioner i elevernas diskussioner. Därefter 
presenterar jag analysen av elevernas användande av sina kunskaper i 
naturvetenskap i diskussionerna.  

Tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman, subjektspositioner 
I diskurspsykologi studeras tal och/eller text, som ses som en del av en 
praktik (Wiggins & Potter, 2008). I den här avhandlingen är analysobjektet 
elevernas transkriberade gruppdiskussioner om hållbarhetsfrågor och 
praktiken är elevernas naturkunskapsundervisning. Alla transkriberade 
gruppdiskussioner utifrån uppgiften Jorden om natten analyserades som en 
text. Likaså analyserades samtliga transkriberade diskussioner utifrån 
Räcker maten? som en text.  
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Analysmetoden – stegvis 
Inom diskurspsykologin betonas att analysen inte är en mekanisk aktivitet, 
utan transkripten läses med inriktning på motsägelser, fragmentering av 
talet och vaghet i uttrycken (Potter & Wetherell, 1987).  

It should be clear, then, that there is no analytic method, at least as this term is 
understood elsewhere in social psychology. Rather, there is a broad theoretical 
framework, which focuses attention on the constructive and functional dimensions of 
discourse, coupled with the reader’s skill in identifying significant patterns of 
consistency and variation. (Potter & Wetherell, 1987 s. 169). 

Wiggins och Potter (2008) beskriver det som flera aktiviteter som görs 
parallellt, utan någon formell ordning. Förtrogenhet med materialet är 
avgörande för att få syn på tolkningsrepertoarer (Edley, 2001a). Det krävs 
noggrann läsning och omläsning av materialet, ofta sker felaktiga ingångar 
när ett mönster börjar framträda men som senare visar sig innehålla ”lösa 
trådar” (Potter & Wetherell, 1987), exempel på det ges under steg 4 nedan. 

De diskurspsykologiska analysverktyg som jag använt är alltså 
tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och subjektsposition. Den stora 
analysordningen var följande: Först analyserade jag fram 
tolkningsrepertoarer, sedan ideologiska dilemman och slutligen 
subjektspositioner. Utifrån de tolkningsrepertoarer som identifierats i 
empirin har de analytiska frågorna ”vilka ideologiska dilemman finns i 
elevdiskussionerna?” samt ”vilka subjektspositioner konstrueras av 
tolkningsrepertoaren?” ställts. Processen har dock inte varit så linjär som 
beskrivningen ger sken av. Som Reynolds och Wetherell (2003) beskriver 
arbetar de olika analysverktygen tillsammans, exempelvis i arbetet med att 
analysera fram tolkningsrepertoarer framkommer subjektspositioner. Det 
blev tydligt att i vissa delar av talet var subjekten ”man” och ”dom”, i andra 
delar av talet var subjekten ”vi”. Likaså där ideologiska dilemman var synliga 
i elevernas diskussioner framträdde också tolkningsrepertoarer tydligt. På 
det sättet har de tre analysverktygen använts samtidigt i analysarbetet.  

En linjär beskrivning av en iterativ process presenteras i figur 4, för att 
sedan presenteras mer i detalj. 
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Figur 4. Analysprocessens olika faser: Steg ett till fem beskriver det analytiska 

hantverket, medan steg sex till nio beskriver hur analysen genomfördes med hjälp av 

analytiska frågor.  

Det analytiska hantverket 
Steg 1 och 2.  Analysen började redan vid de första genomlyssningarna av 
gruppdiskussionerna samt under transkriberingen. Under dessa moment 
fick jag en första känsla för vad materialet innehöll och antecknade olika 
ingångar till materialet. Därefter började jag koda det empiriska materialet, 
det vill säga transkripten. Enligt Potter & Wetherell (1987) kan 
kodningen ses som förstadier till själva analysen och ska vara så 
inkluderande som möjligt (se även Wiggins & Potter, 2008). Syftet med 
kodningen var alltså inte att skapa kategorier av elevdiskussionerna, snarare 
handlade det om att skapa en insikt om av vad empirin innehöll. Jag 
inkluderade även uttryck som då framstod som otydliga eller endast vagt 
relaterade till det fenomen jag ville undersöka (Potter & Wetherell, 
1987). Vidare visade det sig att samma uttalande kunde kodas på flera 
sätt. Kodningen var en iterativ process där nya kodningar tillkom och andra 
försvann (Wiggins & Potter, 2008). 

Ett resultat av dessa steg var att jag insåg att diskussionerna speglade 
föreställningar och idéer om samhället, andra människor samt natur/miljö. 
Dessa områden är också diskuterade i förhållande till hållbar utveckling och 
jag fann det därför relevant att gå vidare med dessa. De centrala 

  
 Analysprocessen olika faser 

 
 Det analytiska hantverket: 

 
 1. Lyssnade igenom inspelningarna och transkriberade– antecknade  tänkbara ingångar 

 2. Genomförde en öppen inkluderande kodning - Innehållet i elevdiskussionerna började ta form. � 
 

 3. Letade efter mönster, variation, motsättningar, undantag och vad som står fast i 
 elevdiskussionerna.  

 
 4. Vandrade mellan punkt 2 och 3. 

 
 5. Identifierade tolkningsrepertoarerna.  

 
 Analytiska frågor till empirin: 

 
 6. Vilka funktioner och konsekvenser har tolkningsrepertoarerna i elevdiskussionerna?  

 
 7. Hur krockar de olika tolkningsrepertoarerna i elevdiskussionerna?  - Ideologiska dilemman 
 identifieras 

 
 8.a.Vilka subjektspositioner skapar tolkningsrepertoarerna?  
 8.b. Använder de teoretiska begreppen obekväm samt bekväm subjektsposition.  

 
 9. Hur använder eleverna tolkningsrepertoarerna för att undvika en obekväm subjektsposition? 
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utgångspunkterna för elevernas meningsskapande började alltså ta form och 
jag beslöt att studera hur samhälle, andra samt natur/miljö konstruerades i 
elevernas diskussioner.  

Steg 3. Materialet började analyseras på nytt. Enligt Potter och Wetherell 
(1987) analyseras tolkningsrepertoarer fram genom att studera mönster i 
diskussionerna; variationer i det som uttrycks; konsistens (consistency) i det 
som uttrycks samt om det finns undantag i vad som sägs. Mönster, 
variation, konsistens samt undantag i hur elever talade har således varit 
vägledande i denna analysfas. Först undersökte jag hur eleverna talade om 
samhällen, sedan hur de talade om andra samt slutligen hur de talade om 
natur/miljö. Detta innebär att transkripten är genomgångna och analyserade 
på flera olika sätt. 

Steg 4. Jag noterade att samhälle, andra samt natur/miljö är för diffusa 
objekt att utgå från i analysen. Elevernas tal var mer specifikt än så. Med 
andra ord var det en felaktig ingång, eller snarare, inte en tillräckligt specifik 
identifiering av vad som var fokus i elevernas tal, det vill säga likt det som 
Potter och Wetherell (1987) informerat om som en del av analysprocessen. 
Här började jag således vandra mellan steg två och tre igen. Ett konkret 
exempel på analysen presenteras under rubriken ”Exempel på analysmetod” 
samt i tabell 6. 

Steg 5. Jag identifierade tolkningsrepertoarerna i elevernas diskussioner 
utifrån respektive uppgift. 

Analytiska frågor till empirin 
Steg 6. En teoretisk utgångspunkt i diskursanalys är att människors tal har 
flera funktioner och får olika konsekvenser för hur objekt, händelser, 
handlingar, jaget och andra framställs (Potter & Wetherell, 1987). En 
analytisk fråga som ställdes till det empiriska materialet och de 
tolkningsrepertoarer som identifierats var således: vilka funktioner och 
konsekvenser får tolkningsrepertoarerna i diskussionerna? 

Steg 7. Jag letade aktivt efter situationer i elevdiskussionerna där 
tolkningsrepertoarerna krockade. Krockarna representerade ideologiska 
dilemman i elevdiskussionerna, det vill säga, eleverna hamnade i situationer 
där det blev problematiskt att uppfylla de inblandade 
tolkningsrepertoarernas olika förväntningar på vad som är ”rätt” att säga, 
tänka och tycka. I dessa situationer analyserade jag vilka föreställningar som 
ställdes emot varandra. Samtidigt noterades att vissa tolkningsrepertoarer 
samverkade i elevernas diskussioner. 

Steg 8. Utifrån tolkningsrepertoarerna noterade jag att subjekt 
positionerades och konstruerades på olika sätt. Jag valde att studera hur 
demokratiskt deltagande konstruerades för den enskilde individen. Jag 
använde också begreppen obekväm samt bekväm subjektsposition som 
tankeredskap i min analys. I elevdiskussionerna utifrån uppgiften Räcker 
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maten? studerade jag också hur subjektspositionerna köttätare samt 
vegetarianer konstrueras.  

Steg 9. Avslutningsvis vad gäller analysen av elevdiskussionerna noterade 
jag de strategier som eleverna använde för att undvika att en obekväm 
subjektsposition skapades eller hur eleverna omvandlade en obekväm 
subjektsposition till en bekväm subjektsposition. 

Exempel på analysmetod 
I resultatkapitlen är ambitionen att visa på hur analysverktygen sätts i arbete 
i utdrag från de transkriberade gruppdiskussionerna. Utan att gå 
händelserna allt för mycket i förväg vill jag tydliggöra det analytiska 
hantverket, därför presenteras här exempel på hur jag analyserat fram en 
tolkningsrepertoar, som jag kallat Dom kommer ifatt och som kommer från 
uppgiften Jorden om natten.  

Mönster som urskiljs i elevdiskussionerna är när eleverna talar om 
fördelningen av ljus.  När eleverna diskuterade nutid var ljuset ojämnt 
fördelat medan när eleverna diskuterade framtid var ljuset jämnare eller 
jämnt fördelat. Ofta konstaterade eleverna bara att satellitbilder i framtiden 
blir ljusare men ibland gavs förklaringar till den ljusa samhällsbilden. 
Motiven varierade, ibland uttryckte eleverna att fler får elektricitet eller att 
länder blir rikare. Undantag fanns som gjorde att tolkningsrepertoaren 
framträdde tydligare. En elev sa att det inte skulle bli ljusare i Afrika. En 
gång nämnde en grupp att det att det skulle lysa mer i rikare länder. 
Dessutom uttryckte en grupp att det kommer att lysa mer på framtidens 
satellitbilder där det är mörkt på dagens satellitbild och vara mörkare på 
framtidens satellitbilder där det är ljust på dagens satellitbilder (se tabell 6). 

Ytterligare ett mönster i elevdiskussionerna är att eleverna söker efter ord 
och använder ord som är annorlunda, skrattar åt taffliga uttalanden, 
motsäger sig själva och använder humor och ironi i sättet att tala. Andra 
mönster är direkta uttalanden om jämlikhet, uttalanden som härrör från att 
rättvisa och jämlikhet är självklart samt uttryck om önskningar att alla ska 
ha det (lika?) bra (se tabell 6).  

Analysen lägger stort fokus på elevernas val av ord. Eleverna använder ord 
som ”kommer ikapp”, ”efter”, ”uppgraderas” och ”kommer ifatt” i 
diskussionerna. Orden som används uttrycker en bild av ”andra” som ligger 
efter på olika sätt. Det kan också vara ord som uttrycker att ”andra” inte har 
kommit lika långt. Länder och kontinenter sammanförs till en enhet som ”är 
som dom är”, vilket förklarar att situationen ser ut som den gör i dessa 
länder. Således fanns i talet uttryck om likheter mellan människor i olika 
delar av världen och att det kommer att bli mer jämlikt i framtiden. Men det 
fanns också sätt att tala som uttryckte att västvärlden var föregångare i 
förhållande till övriga världen (se tabell 6). 
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Tabell 6. Steg 4 i analysprocessen, med beskrivningar och exempel på mönster, 
variation, undantag samt konsistens i elevdiskussionerna. Det möjliggjorde att 
tolkningsrepertoaren ”Dom kommer ifatt” analyserades fram ur transkripten från 
diskussionerna om Jorden om natten.  

Del av analysen Beskrivningar eller exempel ifrån 

gruppdiskussionerna 

Mönster i elevernas tal Ljuset ojämnt fördelat i nutid 

Ljuset ökar i framtiden - främst på mörka 

platser 

Starka reaktioner på egna och andras 

uttalande, letar efter ord, skrattar åt taffliga 

uttalanden, humor och ironi används 

Ord som ”kommer ikapp”, ”efter”, 

”uppgraderas” och ”kommer ifatt” används när 

det talas om framförallt Afrika 

Variation i elevernas tal Eleverna motsäger sig själva och varandra, 

exempel: 

Elev 1: Det är väl inte så mycket städer i Afrika. 

Elev 2: Dom lär väl ha lika mycket städer. 

Undantag i elevernas tal  ”Det kommer att lysa mer i rikare länder” 

(1ggr) 

”Det kommer inte att lysa mer i Afrika” (1ggr) 

”Det blir ljusare där det är mörkt och mörkare 

där det är ljust” (2 ggr i samma grupp) 

Konsistens i elevernas tal På en satellitbild tagen i framtiden lyser det 

mer på de mörka platserna än på dagens 

satellitbilder. 

 

Samhällen som är mörka på dagens satellitbild 

”kommer ifatt” samhällen som lyser på dagens 

satellitbild. 

Utmaningar med analysen 
Det är viktigt att inse hur elevdiskussionerna är uppbyggda för att förstå 
analysen och hur resultaten presenteras. Det som är karaktäristiskt är att 
eleverna uttrycker sig väldigt kortfattat, sällan med mer än en mening. 
Diskussionerna är också fragmentariska. Eleverna kan vara fokuserade på 
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sina egna tankebanor som skiljer sig ifrån andras tankebanor. Detta leder till 
att det är parallella diskussioner som pågår inom diskussionen. Eleverna 
associerar också lätt till andra områden, en del närbesläktade med det som 
talas om medan andra ligger längre från ämnet. Det är ovanligt att en elev 
driver egna ståndpunkter och argumenterar för dessa utan det är ett 
resonerande där frågeställningen belyses från olika perspektiv. Det är alltså 
inte ett samtal där eleverna diskuterar en fråga och kommer fram till en 
slutsats för att sedan börja resonera om en annan fråga.  

Det sätt som elevdiskussionerna är uppbyggda på är utmanande ur ett 
analysperspektiv. Diskussionerna är inte uppbyggda i sammanhängande 
teman där det går att klippa ut samtalsepisoder och sortera i kategorier. Det 
är snarare så att det finns teman som löper genom hela diskussionen, ibland 
bara som enskilda yttranden. Därför är det en utmaning att hitta utdrag ifrån 
elevernas diskussioner som visar resultaten på ett analytiskt 
sammanfattande och tydligt sätt. En kritik mot min resultatpresentation kan 
därför vara att det är svårt att tolka korta utdrag utan dess sammanhang. 
Men det är så talet är uppbyggt. Ibland sägs yttranden och korta talepisoder 
som inte riktigt hör till ett sammanhang eller hör till en kort talepisod 
tidigare alternativt senare i diskussionen. Jag försöker då beskriva 
sammanhangen i text. Det faktum att det faktiskt sägs anser jag dock vara 
intressant. L. Simonneaux och J. Simonneaux (2009b) har stött på liknande 
problem när de analyserar universitetsstudenters diskussioner kring 
återetablering av björn och varg. De beskriver att analysprocessen, där talet 
bryts ner i delar, ger ett falskt intryck av linjära diskussioner. När 
studenternas diskussioner är sammanvävda är det svårt att analysera och 
visa på komplexiteten i diskussionerna (L. Simonneaux & J. Simonneaux, 
2009b). Det var också min erfarenhet från analys och resultatpresentation av 
pilotstudien och medförde att jag ändrade teoretisk utgångspunkt. Mitt nya 
val av teori och analysmetod är ett försök att bibehålla komplexiteten i 
elevernas diskussioner, fastän jag upplever att presentationen av resultaten 
ger en mer strukturerad bild av elevernas diskussioner än vad de egentligen 
är. 

Ytterligare en svårighet med att analysera elevernas diskussioner härrör 
från att eleverna uttalar sig så kortfattat. Att tolka innebörden ur enskilda 
kortfattade uttalanden är nästintill omöjligt. Det är när liknande yttranden 
upprepas i olika situationer och bildar mönster som det ges möjligheter till 
en tolkning (Wiggins & Potter, 2008). 

Att analysera transkriberade gruppdiskussioner kan liknas vid att studera 
celler i mikroskop. Beroende på vilken förstoring som används syns olika 
delar mer eller mindre detaljerat. En lägre förstoring visar hela cellen och 
dess organeller medan en större förstoring kan zooma in en organell och visa 
detaljer inom den medan övriga delar av cellen försvinner. Den förstoring jag 
valt för min analys är att identifiera de tolkningsrepertoarer som eleverna 
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använder som en retorisk resurs, det vill säga tolkningsrepertoaren ger en 
viss funktion i elevdiskussionerna. I min analys zoomar jag mellan hög och 
låg förstoring på mitt mikroskop. För att förtydliga men återigen gå 
händelserna lite i förväg; tolkningsrepertoaren Dom kommer ifatt har 
funktionen i hela elevdiskussionerna att uttrycka föreställningen att världen 
utvecklas mot ökad jämlikhet i form av att andra delar av världen utvecklas 
mot västerländska samhällen. Jag har således en låg förstoring på mitt 
mikroskop. Skulle min analys däremot enbart handla om hur jämlikhet 
konstrueras i elevdiskussionerna skulle dessa talsekvenser zoomas in 
ytterligare och troligen delas upp i två olika tolkningsrepertoarer (jämlikhet 
och västvärlden som norm) för att mer detaljerat beskriva hur jämlikhet 
konstrueras av eleverna. Tvärtom är det med tolkningsrepertoarerna Det blir 
mer samt Dom kommer på något. I analysen har dessa analyserats med 
större förstoring. Dessa repertoarer är tätt sammanvävda i 
elevdiskussionerna och skulle kunna sammanföras till en tolkningsrepertoar, 
men tolkningsrepertoaren Dom kommer på något har i sig en central 
funktion i elevdiskussionerna varför jag valt att separera dessa tätt 
sammanvävda tolkningsrepertoarer. 

Naturkunskapande  
Analysen av hur eleverna använder sina kunskaper i naturvetenskap och den 
naturkunskapandeprocess som sker presenteras här. I den här analysen har 
jag inte separerat talet från de båda uppgifterna. Eftersom jag har ett 
elevperspektiv i min avhandling är det elevernas användande av sina 
kunskaper i naturvetenskap som jag analyserar, korrektheten i talet bedöms 
inte. Det innebär att jag inkluderat allt som jag kunnat relatera till 
naturvetenskap, en naturvetenskaplig diskurs och skolans naturvetenskaps-
undervisning och dess diskurs. 

Första steget i analysprocessen var att markera yttranden och 
samtalssekvenser som jag med bred tolkning kunde relatera till 
naturvetenskap. En teoretisk utgångspunkt i diskurspsykologi är att 
människors tal har flera funktioner och får olika konsekvenser för hur 
objekt, händelser, jaget och andra framställs (Potter & Wetherell, 1987). Jag 
gick således igenom de markerade delarna och ställde analytiska frågor till 
de yttranden som jag relaterade till ett naturvetenskapligt innehåll. De 
analytiska frågorna var: Vilka funktioner har yttrandet i diskussionen? Vilka 
konsekvenser har yttrandet i diskussionen? Funktioner som elevernas 
yttranden har är till exempel att klargöra förutsättningar, se konsekvenser av 
handlingar, jämföra konsekvenser, granska information, värdera handlingar 
och positionera handlingar och människor. I nästa analyssteg kategoriserade 
jag de olika funktioner som de naturvetenskapliga yttrandena har. Jag 
identifierade fyra olika kategorier som eleverna använde sig av för att skapa 
mening utifrån de uppgifter som de diskuterade.  
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Analysen av elevernas naturkunskapandeprocess är en beskrivning av de 
funktioner som eleverna ger till sina kunskaper i naturvetenskap för att 
försöka skapa mening om frågan de diskuterar. Det är alltså en beskrivande 
analys, där jag tar hjälp av de analytiska frågorna om funktion och 
konsekvens av yttranden. Rudsberg och Öhman (2014) analyserar vilka 
funktioner kunskaper har i elevers diskussioner om hållbarhetsfrågor och 
gör det också i form av en beskrivande analys. De utgår från ett pragmatiskt 
perspektiv på meningsskapande medan jag utgår från ett 
diskurspsykologiskt perspektiv i våra studier, men våra analyser vad gäller 
de roller (naturvetenskapliga) kunskaper har i elevdiskussioner anser jag 
liknar varandra. 

Om resultatpresentationen 

I resultatkapitlen presenteras resultaten med hjälp av mina beskrivningar av 
diskussionerna samt utdrag ifrån elevernas diskussioner. Ambitionen är att 
med mina ord beskriva vad eleverna säger samt att ge min tolkning därav. I 
utdragen, däremot, presenteras diskussionerna ordagrant. Upprepningar 
finns kvar, halvsagda ord fylls i med hjälp av klamrar [ ] och bekräftande 
läten som ”mmm” och ”jaa” mitt i andras tal finns med i utdragen. Allt detta 
för att läsaren ska ha möjligheter att se nyanserna av vad eleverna säger 
samt att talet inte är självklart för eleverna. Dessutom får läsaren själv 
möjlighet att tolka vad eleverna säger. Det leder till att utdragen inte alltid är 
så lättlästa men i avvägningen mellan lättläst och detaljrikedom har jag valt 
det senare eftersom jag, likt Wiggins och Potter (2008), anser att dessa små 
detaljer i elevernas tal är viktiga för tolkningen. Det är ett forskningsetiskt 
övervägande. 

Jag namnger, som tidigare beskrivits, tolkningsrepertoarerna med uttryck 
som eleverna använder. Jag vill föra fram deras röster. Det kan ge intrycket 
att det finns ett oändligt antal tolkningsrepertoarer och att resultaten 
därmed är för specifika för att vara användbara i undervisningspraktiken 
eller i andra forskningssammanhang. Jag anser dock att det framgår tydligt 
vilka föreställningar dessa tolkningsrepertoarer bär med sig och de diskurser 
som talet lutar sig mot. Dessa kunskaper är användbara både i skolpraktiken 
och inom fortsatt forskning. 

Trovärdighet, generaliserbarhet och reflexivitet 

Med utgångspunkt i det teoretiska perspektivet jag valt finns inte en sann 
verklighet som kan upptäckas och neutralt beskrivas med hjälp av forskning. 
Snarare betraktar jag forskningsarbetet som en diskursiv konstruktion som 
ger en version av det aktuella forskningsfältet (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Det är då viktigt att tydligt och detaljerat redogöra för den 
problematik och bakgrund studien utgår ifrån, datainsamlingen och 
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analysprocessen (Taylor, 2001) samt att inta ett reflexivt förhållningssätt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

De kvalitetskriterier jag utgår ifrån är intern logik, deltagarorientering, 
användbarhet (fruitfulness) och att nya problem identifieras (Potter & 
Wetherell, 1987). 

Intern logik innebär att analysen ska visa hur tolkningsrepertoarer hänger 
samman och hur tolkningsrepertoarerna utför ett arbete i konversationer 
och vilka funktioner och konsekvenser det får (Potter & Wetherell, 1987). 
Alla delar ska bilda en logisk helhet. Det kan göras genom att detaljerat 
presentera hur analysen skett tillsamman med transkript (Taylor, 2001; 
Wiggins & Potter, 2008). Min ambition i resultatkapitlen är att tydligt 
redogöra för hur jag tolkat elevernas tal och genom utdrag från elevernas 
diskussioner visa vad analysen grundar sig på. Jag presenterar även rikligt 
med utdrag från elevdiskussionerna för att läsaren ska kunna göra egna 
tolkningar och värdera mina. En svårighet, som tidigare beskrivits, är att 
elevernas tal är väldigt kortfattat och elevdiskussionerna fragmentariska 
med associationer åt olika håll. Jag har då försökt sätta in dessa kortfattade 
utdrag i sin kontext. Ytterligare en aspekt av intern logik är att tydligt placera 
in sin egen forskning i relation till annan forskning (Taylor, 2001). Min 
ambition har varit att så tydligt som möjligt presentera de teoretiska 
utgångspunkter avhandlingen utgår från och därigenom beskriva vad som är 
möjligt att analysera och hur resultaten kan förstås. Inom diskurspsykologin 
anses motsägelser, variation och undantag i konversationer som viktiga delar 
av samtalen och därmed en del av den interna logiken (Potter & Wetherell, 
1987). I min analys har jag aktivt letat efter motsägelser, variation och 
undantag. Motsägelser i talet har varit till hjälp för att identifiera de 
ideologiska dilemman eleverna ställs inför. Undantag i elevernas sätt att tala 
hjälpte mig exempelvis att identifiera passiva subjektspositioner. 

Ett annat viktigt kvalitetskriterium är att analysen fokuserar deltagarnas 
orientering i förhållande till det som studeras (Potter & Wetherell, 1987; 
Taylor, 2001). I min studie handlar det om att fånga elevernas 
föreställningar och meningsskapande i förhållande till de två 
hållbarhetsuppgifter som studerats. Det var den här svårigheten som gjorde 
att jag mitt i avhandlingsarbetet gjorde ett teoretiskt skifte. När pilotstudien 
analyserades och resultaten presenterades insåg jag att fastän jag ville fånga 
elevernas röster filtrerades de genom ett nät av vad som förväntas utifrån 
naturvetenskapsundervisning och naturvetenskapen (jämför L. Simonneaux 
& J. Simonneaux, 2009b). Det var inte elevernas röster som var kvar. Med 
min slutliga analys försöker jag fånga elevernas meningsskapande och 
undviker därmed att värdera vad som är rätt eller fel.  

Ytterligare ett kvalitetskriterium är att forskningen är ”fruktbar” 
(fruitfulness) (Potter & Wetherell, 1987; Taylor, 2001). Med det avses att 
forskningen leder fram till nya förklaringar till problem som identifierats 
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inom forskningsfältet. Utan att gå händelserna alltför mycket i förväg, anser 
jag att de identifierade strategier som elever använder för att skapa bekväma 
subjektspositioner i förhållande till de hållbarhetsfrågor som diskuteras ger 
värdefull information om elevernas meningsskapande kring dessa frågor. 
Det leder till att nya pedagogiska utmaningar identifieras. 

 Kvalitetskriteriet att forskningen ger insikt om nya problem diskuterar 
jag i diskussionen. 

I avhandlingen har jag studerat specifika situationer med specifika elever. 
Dessa specifika situationer kommer aldrig att ske igen, varför avhandlingens 
resultat inte hävdas vara generaliserbara. Däremot kan de mönster som 
identifieras i avhandlingen kännas igen av andra i liknande situationer 
(Larsson, 2009) och därmed bidra till en ökad förståelse i liknande 
situationer. Under avhandlingsarbetets gång har jag vid flertalet tillfällen 
presenterat och diskuterat delar av min avhandling (se bilaga 6). Vid 
tillfällen då jag presenterat empiri har seminariedeltagarna själva, utan att 
jag i förväg berättat om min tolkning, sett de mönster varifrån 
tolkningsrepertoarerna identifierats. 

Jag har i avhandlingen använt en tolkande analys. Tolkningen är min och 
en annan person/forskare skulle kunna lyfta andra saker, göra andra val och 
tolkningar. Min analys grundar sig på den teori jag har läst, begreppen 
tolkningsrepertoar, ideologiskt dilemma och subjektsposition (obekväm och 
bekväm) är den lins jag valt för att analysera min empiri. Vidare har annan 
forskning kring mitt forskningsområde varit till hjälp vid analysen. Mina 
erfarenheter som lärare har också influerat analysarbetet och hela 
avhandlingsarbetet.  
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6. Elevernas tal utifrån Jorden om natten  
Det här kapitlet består av tre avsnitt. Första avsnittet handlar om de 
tolkningsrepertoarer som jag fått syn på i min analys av elevernas 
diskussioner utifrån skoluppgiften Jorden om natten. Jag redogör för vad 
som är karaktäristiskt för tolkningsrepertoarerna och vilka föreställningar 
talet inom de olika repertoarerna bär med sig. Avsnittet besvarar 
forskningsfråga ett, det vill säga vilka tolkningsrepertoarer eleverna 
använder när de skapar mening om hållbar utveckling. 

I avsnitt två redogör jag för hur eleverna använder tolkningsrepertoarerna 
i sina diskussioner och jag svarar därmed på min andra forskningsfråga. Det 
sista avsnittet handlar om de subjektspositioner som möjliggörs i elevernas 
tal och hur subjektspositionerna förhåller sig till demokratiskt deltagande. 
Således är det forskningsfråga fyra som jag besvarar där.  

Jag börjar med att presentera utdrag från elevernas diskussioner. Under 
respektive utdrag presenterar jag min analys av utdraget. I slutet av 
redogörelsen för respektive tolkningsrepertoar sammanfattar jag vad talet 
inom tolkningsrepertoaren bär med sig för föreställningar. För att öka 
förståelsen för elevernas tal presenterar jag också en beskrivning av 
tolkningsrepertoaren där jag också tar upp fler exempel på vad eleverna 
säger än vad som presenteras i utdragen från elevernas diskussioner.  

I elevernas diskussioner är, som tidigare nämnts, talet väldigt 
sammanvävt, exempelvis kan två eller flera tolkningsrepertoarer finnas med 
i en samtalsepisod eller till och med i ett yttrande. Det innebär att de utdrag 
som presenteras kan innehålla fler tolkningsrepertoarer än vad jag för 
tillfället önskar fokusera på och diskutera. Jag har löst detta så att jag i min 
analys endast fokuserar på den tolkningsrepertoar jag precis presenterar. 
Det kan leda till att läsaren reagerar på att intressanta delar av utdragen inte 
diskuteras, men anledningen är alltså att det tillhör en annan repertoar som 
presenteras senare, alternativt redan har presenterats. I slutet av kapitlet är 
min ambition att elevernas tal och tolkningsrepertoarerna ska bli tydliga för 
läsaren. Uppgiften eleverna diskuterar är presenterad på sidan 60 samt finns 
som bilaga 2. 

 

Tolkningsrepertoarer 

Jag har utifrån analysen av de transkriberade gruppdiskussionerna 
identifierat fem olika tolkningsrepertoarer i elevernas tal. Namnet på 
tolkningsrepertoarerna härrör från elevernas vardagsspråk i diskussionerna 
och speglar det jag uppfattar som typiskt för respektive repertoarer. 
Tolkningsrepertoarerna presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Tolkningsrepertoarer i elevernas diskussioner som utgår från uppgiften 
Jorden om natten och vad talet handlar om. 

 
Tolkningsrepertoar Talet handlar om: 

 
Det blir mer Tillväxt 

 
Dom kommer på något Vetenskapliga framsteg och teknisk 

utveckling 
 

Hjälpa miljön Att människan ska visa omsorg om och ta 
ansvar för miljön 
 

Spara – inte slösa Att människan måste begränsa sin 
resursanvändning eftersom jordens resurser 
är begränsade 
 

Dom kommer ifatt Ökad jämlikhet i framtiden genom att ”de 
Andra” närmar sig det västerländska 
samhället 

 
 
Det blir mer  
När eleverna i en grupp diskuterar hur en satellitbild tagen om 100 år 
kommer att se ut talar eleverna om att det blir mer ljus.  

Boris: Jaa, om vi kollar på fråga 2, vad säger vi då då?  
Ann: Kanske fler länder som har … så här mer industrier.  
Boris: Det kom ju ... alltså länderna blir ju mer befolkade … så det kommer ju bli 
mycket mer [ljus] tror jag.  

   JON1c 105-110 

Citatet visar att när eleverna diskuterar hur de tror att en satellitbild tagen 
om 100 år kommer att se ut, säger de att den kommer vara ljusare. 
Orsakerna till det är fler industrier och en ökad befolkning i världen. Talet 
om att det blir mer ljus, fler industrier och större befolkning tolkar jag som 
exempel på tillväxt. 

 
En annan grupp som också diskuterar hur framtidens satellitbilder kommer 
att se ut talar om ”utveckling”.  

Ella: Det blir nog ljusare, kanske.  
Jane: Jaa, det blir nog ljusare.  
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Fanny: Jaa, det tror jag också.  
Jane: För att ...  
Fanny: Alltså våran utveckling… 
Jane: Vi tänker på oss själv mer, typ. 
Fanny: Jaa, också utvecklingen vi har kommer liksom... gör att vi behöver det.  
?: Mm, jaa.   

   JON2c 288-304 

I utdraget ovan talar gruppen om att framtidens satellitbilder blir ljusare. 
Det är ”utvecklingen” som gör att det blir mer ljus. Samtalet lyfter inte fram 
några aktörer som står för utvecklingen utan utvecklingen tycks ske av sig 
själv och den medför att det blir mer ljus.  

 
Nedanstående grupp säger också att satellitbilder i framtiden kommer att 
visa mer ljus och eleverna motiverar varför satellitbilden blir ljusare.   

Mona: Eftersom det [ljuset?] har ökat de senaste 50 åren (mm) då lär det ju fortsätta 
öka. 
My: (Samtidigt) Jaa det känns som det borde fortsätta öka. 
Lotta: (Samtidigt) Det lär ju öka snabbare ... (jaa) mycket snabbare nu också.  
?: Jaa. 
My: Ja, allting ökar ju typ snabbare och snabbare hela tiden. 

   JON3e 478-490 

Det är otydligt vad ”det” syftar på i ovanstående meningsutbyte men att 
det sker en ökning tycks man eniga om och kan tolkas som en allmän tillväxt. 
Några aktörer pekas inte ut här heller, men förändringarna sägs gå allt 
snabbare. Några mänskliga aktiviteter som styr utvecklingen är inte heller 
definierade, utan ordet som används är ”det”. 

  
Vidare finns i diskussionerna idéer om att det är mer önskvärt eller roligare 
att leva i en upplyst värld. 

Viviann: Men det där lilla landet… dom är ju något djävulskt gul. 
Lage: JAMEn, det är ju Japan.  
Mats: Jaa, det är dataskärmar (skrattande).  
Lage: (skrattar) Det är dataskärmar ... for sure (Mats och Lage har tidigare skojat om 
att ljus på satellitbilden kommer från människor som sitter och lanar). 
[ ] 
Viviann: Men alla klubbar [nöjesställen] och skit dom kommer ju att få ännu mer ljus, 
då blir det ju ljusare och så blir det fler klubbar.  
Iris: Då är det ljust på natten också. 

   JON2e 287-293 [ ] 403-405 
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När Viviann och hennes kamrater diskuterar uppgiften syns återigen talet 
om att de blir mer, i det här exemplet pekar de ut att det blir fler ”klubbar”. 
Jag ser detta som ytterligare exempel på att eleverna föreställer sig en 
framtid med tillväxt. I elevernas diskussion ovan kopplas ljus på 
satellitbilden och framtidens satellitbilder ihop med dataskärmar och 
”klubbar”, något som jag uppfattar som positivt laddat. Detta kan 
kontrasteras mot hur eleverna talar om mörker på satellitbilden. 

Rosa: Ryssland, visst är hela det här Ryssland? [mörkt på bilden]. 
?: Mmm. 
Ralf: Det händer inte så mycket där.  
Rosa: Näe. 

   JON2a 69-76 

Rosa och Ralf kopplar ihop mörker på satellitbilden med att det inte 
händer så mycket på dessa platser. Det sätt som eleverna talar om detta 
tolkar jag som att de inte ser detta som något positivt. Båda utdragen ovan 
tolkar jag som att det är önskvärt att bo på platser där de lyser på 
satellitbilden. 

 
Tolkningsrepertoaren handlar om en värld i tillväxt och utveckling. Mönstret 
i elevernas tal är att framtidens satellitbilder kommer vara ljusare eftersom 
jordens befolkning då har vuxit, fler fått elektricitet, det byggts fler 
industrier, massproduktionen ökat och ”utvecklingen” gått framåt. En 
urbanisering kommer ske genom att det blir fler städer och större städer. Allt 
detta kommer att bidra till att lysa upp världen. Jag tolkar detta sätt att tala 
om ljus/mörker utifrån satellitbilden som ett uttryck för idén om ständig 
tillväxt. Eleverna uttrycker sig inte med hjälp av ekonomiska termer och 
talar inte explicit om ekonomisk tillväxt men däremot finns det uttalanden 
om att det blir mer ljus, fabriker etcetera. Talet tyder också på att det är 
positivt att leva på ställen där det lyser. Sammanfattningsvis konstaterar jag 
att tolkningsrepertoaren Det blir mer, vilken syns upprepade gånger bland 
flera grupper, saknar konkreta aktörer som bidrar till att samhällen blir mer 
upplysta och att ”utvecklingen” bara sker. 
 
Dom kommer på något  
I den här tolkningsrepertoaren är Dom kommer på något ett vanligt 
yttrande från eleverna. Det första exemplet är hämtat från en grupp då man 
diskuterar och försöker finna skäl till varför satellitbilden ska bli mörkare.  

My: Jag tror inte det kommer att bli mörkare.  
Mona: (Samtidigt) Näe, jag tror inte heller det … skulle det bli det… (My börjar prata 
starkare). 
My: (Samtidigt) Alltså, liksom man kommer, man kommer, alltså man kommer på så 
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många nya sätt att använd, att få energi … (mm, Ja) så därför tror jag inte det kommer 
att ta slut… och energin kommer inte att ta slut, däremot kan ju oljan, för det är väl det 
också, för det är väl det röda [ljuset på satellitbilden]. 
Mona: Jaa, alltså det finns ju fortfarande andra sätt att få fram … energi. 
Lotta: Jaa. 

   JON3e 533-546 

My säger att hon inte tror att det kommer att bli mörkare för att ”man 
kommer på så många nya sätt att använd[a], att få energi” och får stöd av 
Mona och Lotta. Här uttrycker eleverna alltså en tilltro till att vetenskap och 
teknik kommer att se till så att vi får tillgång till mer energi. 

 
Ytterligare ett exempel på hur eleverna talar inom tolkningsrepertoaren är 
när Camilla resonerar om hur framtidens satellitbild kan se ut.  

Camilla: Men samtidigt kan det bli mörkare eftersom man har ingenting att producera 
den där elen ifrån, (mm) om allting … alltså till slut så tar det ju slut, ... det kan ju göra 
det om man inte kommer på så här smartare energi, … får man kanske, ... och tillverka 
energi typ. 

   JON2g 290-293 

Camilla resonerar om att energin kan ta slut om man inte kommer på 
andra sätt att tillverka energi, lösningarna sitter alltså i vetenskaplig och 
teknisk utveckling. De båda utdragen ovan pekar inte heller här ut några 
specifika aktörer som står för den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 
Istället talar man ospecificerat om ”man”. I andra utdrag syns att eleverna 
också använder ”dom” som aktörer i tolkningsrepertoaren (exempel JON3a 
570-588 s. 85). 

 
Tolkningsrepertoaren Dom kommer på något bär alltså med sig en 
föreställning om att vetenskapliga framsteg samt teknikutveckling har 
möjlighet att lösa eventuella problem med energiförsörjningen. De framsteg 
som eleverna nämner är bland annat att alternativ till oljan kommer, liksom 
nya sätt att framställa energi, alternativa ljuskällor samt produkter som inte 
kräver lika mycket energi som dagens produkter. Även andra problem, 
såsom föroreningar, kan lösas utav dessa framsteg. Inom repertoaren 
använder eleverna ”man” och ”dom” som aktörer. Noterbart är alltså att 
eleverna inte använder subjekten ”vi” eller ”jag” om de som ska stå för 
utvecklingen.  

Jag presenterar endast två utdrag här, eftersom repertoaren Dom kommer 
på något också är synlig när andra tolkningsrepertoarer presenteras.  
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Hjälpa miljön 
Inom tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön värderar eleverna kontinuerligt 
handlingar utifrån huruvida dessa anses skydda eller skada miljön. Ett 
exempel är när en grupp diskuterar att elbilar kommer att ersätta 
bensindrivna bilar.  

Vera: För jag tror att dom måste komma på något mer också än bara elbilar (jaa). 
Gerd: Hur bra är det för miljön då att bara använda el då? 
 
Alla: Jaa. 
Vera: Det kan väl inte vara så jättebra heller. 
Gerd: Det beror väl på hur, hur man utvinner det.  
Vera: Jaa, det beror på ... vilka energikällor. 
Ann: Ja, precis. 

   JON3a 570-588 

Citatet visar på omsorg för miljön genom att Gerd lyfter frågan om 
huruvida det är bra för miljön att bara använda el. Eleverna frågar sig om 
elbilar, som anses påverka miljön mindre än bensindrivna bilar, kanske inte 
är så ”bra” om elbilarna blir för många. Eleverna värderar här bilkörning 
utifrån vilka energikällor som driver bilarna och hur de anses påverka 
miljön.  

 
Nedanstående utdrag är ett exempel på hur eleverna, när de diskuterar 
miljön, framställer klimatet som något som behöver skyddas.  

Siv: För ändå, den här nya reklamen typ som dom säger att dom stänger av, dom har 
en maskin, har ni inte sett den ... som som gör så att det stängs av mitt i natten och så 
där, den tar den tar… 
Camilla: Joo, kanske.  
Siv: Så det har ju ändå typ kommit på lite.  
Camilla: Ja. 
Joakim: Det har väl alltid funnits en timer som stänger av? 
Siv: Jamen det är någon så här, man ser ju mer mer och mer sånt där.  
Joakim: Jaa. 
Siv: Som ska hjälpa klimatet. 

   JON2g 374-380 

Det eleverna diskuterar ovan är alltså produkter som utvecklats för att 
”hjälpa klimatet”. Deras tal visar att människor har ansvar för klimatet – för 
miljön. Sättet att tala får på detta vis klimatet att framstå som att det 
behöver hjälp. Talet uttrycker att det är för klimatets skull som vi utvecklar 
produkter som inte skadar miljön och på så sätt tar människan ansvar för 
klimatet.  
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En annan del i Hjälpa miljön-repertoaren är att människan har förmåga att 
skada sin omgivning, vilket i sin tur får konsekvenser för oss människor.  
Nedanstående utdrag från elevernas samtal kommer från en grupp som 
diskuterar hur satellitbilden kommer att se ut i framtiden och varför den 
kommer att förändras.  

Camilla: Ja om hundra år, vi får väl fortsätta, då kommer det väl antagligen inte att 
vara någon skog eller regnskog eller olje (näe) källor kvar, eller om man ändrar sig 
kommer det kanske att ha sparats, men det kommer ju ha försvunnit då för då har vi 
förbrukat det redan.  
Camilla: För länge sedan.  
Siv: Japp. 
Siv: Vi får ju skärpa till oss. 

[ ] 
 
Camilla: Och sen kommer väl oljan att försvinna och. 
Siv: Skogarna. 
Joakim: Kommer försvinna. 
Camilla: Jaa, världen kommer att gå under, ... nämen. 
Joakim: Elen kommer att försvinna till slut, för då har vi inget att göra el utav. 
Camilla: Näe. 
Siv: Varför skulle elen försvinna? 
Joakim: Det blir bara vindkraftel. 
Siv: Jaha. 
Joakim: Och allt. 
Camilla: Och norrskenet kommer väl… 
Joakim: Om all skog försvinner då får inte vi någon luft och då dör vi och så finns det 
ingen el. 

   JON2g 107-116, 239-263 

Ovanstående två citat visar att människan agerar så att olja och skogar 
försvinner på jorden. Sättet som eleverna talar på värderar dessa handlingar 
(förbruka all olja samt hugga ner skogar) som något negativt. Det är ett 
exempel på att vi människor inte tar ansvar för naturen och miljön. 
Yttrandet att vi människor måste skärpa oss tydliggör att människan borde 
visa omsorg om – och ta ansvar för – miljön. Detta oansvar får även 
konsekvenser för oss människor; försvinner skogen får vi inte någon luft och 
då dör vi. I elevernas tal framstår det också att delar av naturen sitter ihop 
med varandra, vi är beroende av skogen.  

 
Sammanfattningsvis menar jag att tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön 
uttrycker att människor har ett ansvar för miljön och ska visa omsorg om 
densamma. I denna repertoar värderas människans handlingar efter hur 
miljön påverkas, och detta syns till exempel genom att eleverna diskuterar 
hur bra det är för miljön med el. Elevernas sätt att tala bär med sig idén att 
människor ska förändra sina handlingar för miljöns egen skull. Eleverna 
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uttrycker exempelvis att vi människor ska hjälpa klimatet och att vi måste 
skärpa till oss så att skogen inte försvinner. I tolkningsrepertoaren Hjälpa 
miljön, finns således en underliggande föreställning att det ”moderna 
samhället” skadar miljön. Eftersom människan har förmåga att skada 
naturen och miljön innebär det ett ansvar att skydda densamma och det är 
”vi” som är aktör. 
 
Spara — inte slösa  
Ett annat återkommande tema i elevernas tal är att människan måste spara 
på resurser och inte slösa på dessa i ”onödan”. När nedanstående grupp till 
exempel diskuterar hur framtidens satellitbilder kommer att se ut börjar Sofi 
med att säga vad hon tror är det rimligaste scenariot.  

Sofi: Jag tror det mest rimliga är att, … jag tror att det kommer att bli ljusare, ... eller 
kanske inte ... det kanske tar slut på energi alltså det. 
Sigrid: Jaa, just det. 
Sofi: Då kanske allting är slut. 
Sigrid: Solenergin ... kanske inte räcker till.  
Sofi: Näe, det kommer att ta slut, vi tror nog att det rimliga är att det blir mörkare. 
Sigrid: Jaa. 
Sofi: Vi måste spara (jaa) vi måste spara liksom. 
[pratar om ozonlagret 318 -330] 
Sofi: Nämen vi tror att det blir mörkare därför att ... 
Sigrid: För att energi tar slut. 
Sofi: Man måste snåla mer (mm) man måste tänka på ... [ohörbart]. 

   JON1e 298-336 

Gruppen säger att det rimligaste framtidsscenariot är att ”det tar slut på 
energi” och det leder till att vi måste ”spara” och ”snåla mer”. Eleverna 
uttrycker här både att energin är begränsad och kan ta slut vilket också 
begränsar hur vi människor kan handla. Vi måste tänka mer och slösa 
mindre. I ovanstående dialogutdrag är det ”vi” och ”man” som är aktörerna 
som ska genomföra handlingarna. 

 
I elevernas tal händer det flertalet gånger att just olja som resurs pekas ut. I 
nedanstående gruppdiskussion talar eleverna om bensin.  

Gerd: [Läser uppgiften] Försök enas om vilket av dessa scenarier [mörkare eller 
ljusare satellitbild] som är, ni anser är det mest rimliga. 
Vera: Jaa, typ… 
Gerd: Det är ju det att bensinen kommer att ta slut.  
Ann: Jaa, att det kom och… 
Gerd: För det vet man ju att det kommer att ta slut.  
?: jaa 
Ann: Typ elbilar. 
Vera: Nu går det typ nerför.  
?: mm 
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Ann: Jaa, det gör det ju. 
Albin: Och det är ju bra för miljön. 

   JON3a 429-450 

I citatet säger eleverna att det rimligaste scenariot är att bensinen kommer 
att ta slut, för man vet att den kommer att göra det. Bensin framställs som en 
begränsad resurs i elevernas tal. Samtidigt konstaterar Albin att det är bra 
för miljön att bensinen tar slut.  

 
Föreställningen att det blir problem om resurser tar slut uttrycks på olika 
sätt. I utdraget nedan diskuterar gruppen vad de anser vara ett önskvärt 
framtidsscenario. 

Tyra: Jaa, jag vill att det ska bli ljusare. 
Martina: Fast man vill ändå inte att oljan ska ta slut ... eftersom att då blir det ju 
jobbigt. 
Tyra: Vad är det som blir jobbigt? ... Ja okej.  
Tobias: Det är mysigt när det är så här (andra pratar samtidigt) när det är mörkt och 
allting är tänt och så. 
Vendela: Jamen, bilar går på olja.  
Tyra: Sant. 
Martina: Jamen tänk, vi kommer inte att klara oss utan olja, när oljan tar slut … vad 
gör vi? 
Tyra: Vadå, inte klarar oss utan olja? 
Vendela: Jamen typ alla industrier och så här (jaa) allting går ju på olja.  
Martina: Allting är ju olja.  
Tyra: OKEj då.  
(skrattar) 

   JON3c 649 – 675 

Eleverna säger att det är problematiskt att oljan kommer att ta slut, därför 
att den behövs till annat också, ”allting är ju olja”. Eleverna talar om att oljan 
används i industrin och används till fordon. Det eleverna uttrycker är att vi 
lever över våra tillgångar och att levnadsvillkoren försämras när resurserna 
tar slut. 

 
Sammanfattningsvis menar jag att talet inom tolkningsrepertoaren Spara – 
inte slösa innehåller föreställningar om att världens resurser är begränsade. 
Detta uttrycks genom de olika sätt på vilket det talas om att exempelvis olja, 
energi och att skogar kan ta slut. Tolkningsrepertoaren innehåller också 
föreställningen att det blir problem när människor inte lever inom de 
gränser som finns och därför måste vi ändra livsstil. I tolkningsrepertoaren 
finns aktörer; den enskilda människan. Tolkningsrepertoaren har likheter 
med tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön. De båda repertoarerna skiljer sig 
åt genom att i Spara – inte slösa måste människan anpassa sig efter jordens 
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begränsade resurser medan Hjälpa miljön uttrycker att människan har 
ansvar för att inte skada miljön. 

 
Dom kommer ifatt  
I elevernas diskussioner finns vidare tal som handlar om att ljuset kommer 
att fördelas mer jämnt över jorden. Ett exempel på det är när en grupp 
diskuterar hur de tror att satellitbilden kommer att se ut om hundra år.  

Bengt: Tvåan då. [Läser uppgiften]. Hur tror ni att en liknande satellitbild om hundra 
år kommer att se ut? 
Berit: Det blir gult.  
Bengt: Jaa, Afrika lär vara mer gult … antagligen. 

   JON1a 82-87 

Både Berit och Bengt säger alltså att det blir mer gult på framtidens 
satellitbilder. Bengt säger direkt att Afrika lär vara mer gult. Eftersom 
yttrandet pekar ut att Afrika kommer att bli mer gult innebär det att ljuset 
blir mer jämnt fördelat mellan kontinenterna. En jämnare fördelning av 
energianvändningen i världen uttrycks alltså indirekt. 

 
I elevernas tal uttrycks också förhoppningar om att andra människor ska ha 
det bra. Exempel på det visas i utdraget nedan. 

Rebecka: Om 100 år. 
Rosa: Jag tror att det är mer [ljus]. 
Rebecka: Jag tror Afrika och dom kommer ifatt lite också. 
Rosa: Mm. 
Robert: Vi får hoppas på det. 

   JON2a 97-105 

 
Citatet visar, även här, att Afrika kommer vara ljusare på en framtida 

satellitbild och Roberts yttrande visar att det är något som är önskvärt. 
Samtidigt som eleverna säger att det kommer att bli en mer jämlik 
fördelning av ljus, görs västerländska samhällen i elevdiskussionerna till 
normen för hur samhällen bör se ut och strävas mot. Yttrandet ”kommer 
ifatt” i ovanstående utdrag om Afrika pekar i en sådan riktning. Att det är 
Afrika som kommer komma ifatt det västerländska samhället snarare än att 
rikare delar av världen ska dela med sig av eller förändra sin 
energianvändning är underförstått.  
 
Exempel på hur föreställningen att samhällen på andra platser på jorden är 
”efter” samtidigt som eleverna indirekt uttrycker att ljuset kommer att 
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fördelas mer jämlikt uttrycks även i elevdiskussionerna nedan. En grupp 
funderar till exempel över varför satellitbilden kan bli ljusare och säger då att 
ljuset sprids till Afrika.  

Jane: Vad kan mer göra den ljusare då?  
Fanny: Alltså att det sprids till andra länder, alltså att ... typ Afrika och allt det där 
börjar använda det. 
Ella: Det gör dom inte nu e[ller]. 
Jane: Alltså att man uppgraderar Afrika typ. 
?: Mm, jaa. 

   JON2c 250-260 

Talet ovan, uttrycker indirekt att ljuset fördelas mer jämlikt. I samma 
meningsutbyte säger Jane att ”Afrika uppgraderas”. Afrika sammanförs till 
en enhet som kan uppgraderas, antagligen till ett västerländskt samhälle. 
Konsekvensen av talet blir att västvärlden framstår som normen som Afrika 
ska sträva mot.  

 
Ett annat exempel ges i nedanstående utdrag.  

Ann: Är det ingen som bor i Afrika? 
Albin: Näe. 
(skratt) 
Gerd: Ingen som har el. 
Vera: Men det är som att Afrika är ju också Afrika … liksom (jaa) lite mer så här… 
Ann: Dom har ju inte så mycket så här… 
Gerd: Naturligt ...  inte så mycket … el … kanske. 

   JON3a 304-317 

Ann inleder diskussionen ovan med en (skämtsam) fråga om det inte bor 
människor i Afrika eftersom satellitbilden är så mörk där. Eleverna 
konstaterar då att Afrika är ju också Afrika, människorna där har ju inte så 
mycket. Här sammanförs Afrika återigen ihop till en enhet som inte har så 
mycket av ”något” och därför är ”liksom lite mer så här” som Vera uttrycker 
det. Sedan säger Ann att Afrika inte har så mycket av ”något”. Afrika 
framställs därmed återigen som en kontinent utan variationer och med brist 
på resurser.  

  
Tolkningsrepertoaren Dom kommer ifatt innehåller också spänningar. Inom 
repertoaren reagerar eleverna lätt på andras och sina egna ordval och 
påståenden. De motsäger också både sina egna och andras yttranden.  

I exemplet nedan diskuterar en av grupperna hur framtidens satellitbild 
kommer att se ut.  
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Mats: I princip så är nog hela kartan täckt av lampor och sånt. 
Viviann: Förutom [i]… Afrika kanske. 
Iris: Ja. 
Mats: Ja. 
Lage: Näe, det tror jag inte.  
Mats: Jag tror dom kommer, jag tror dom kommer att vara ledande nation om några 
år. 

   JON2e 108-119  

Viviann uttrycker i citatet ovan sin tveksamhet till att satellitbilden 
kommer att bli ljusare i Afrika och får stöd av Iris och Mats. Lage protesterar 
mot deras bild och Mats säger sedan att ”dom [Afrika] kommer att vara 
ledande nation om några år”. Här uttrycks en bild av Afrika som kompetent. 
I utdraget märks också hur Mats motsäger sig själv. Först uttrycker han stöd 
för att satellitbilden kommer att bli ljusare förutom i Afrika. När Lage sedan 
uttrycker tvekan till den bilden ger Mats en totalt motsatt bild än den han 
tidigare gav sitt stöd till.  

  
Ett annat exempel som betonar vikten av att visa på likheter mellan 
människor är när man i en grupp diskuterar hur det kan finnas en satellitbild 
som visar att det är natt över hela jorden samtidigt.  

Rosa: Ulrika (läraren) sa, ...Ulrika sa att dom hade typ klippt, alltså tagit, alltså inte 
samtidigt. Den här bilden är inte typ ... samtidigt över hela världen. Den är tagen när 
det är natt i Europa och sen ... Afrika och. 
Robert: Det är dag i Afrika, det ser man ju. 
Ralf: Jaa. 
(Fniss) 
Robert: Jamen, ja, då behöver man inga lampor och så.  
Ralf: Dom har väl inte så mycket lampor där heller. 
Robert: Dom lär ju fan ha lika mycket lampor. 

   JON2a 170-184 

Roberts yttrande om att det är dag i Afrika och att man då inte behöver 
lampor uttrycker indirekt att det är färre lampor i Afrika. När då Ralf säger 
just det, uttrycker Robert dess motsats. Återigen motsäger en elev, Robert, 
sig själv och reagerar och uttrycker motsatser till Ralfs yttrande.  

Båda utdragen ovan tolkar jag som att repertoaren innehåller spänningar 
och motsättningar kring hur man talar om Afrika. Det finns dels 
förväntningar på att betona att vi alla är lika och att man inte bör föra fram 
en bild av Afrika som en outvecklad kontinent. Samtidigt finns en 
föreställning att västvärlden är bättre än andra kontinenter och att länder 
bör sträva efter att bli som väst. En konflikt uppstår mellan dessa båda 
föreställningar.  
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Sammanfattningsvis konstaterar jag att talet i den här tolkningsrepertoaren 
innehåller föreställningar om en mer jämlik värld i framtiden. Den öppnar 
också upp för att uttrycka önskningar om en mer rättvis värld. Samtidigt 
finns i repertoaren tal som visar bilden av Afrika som en fattig, outvecklad 
kontinent men den bilden utmanas också i diskussionerna. Den mer jämlika 
värld som artikuleras innebär att samhällen utvecklas mot västerländska 
samhällen.  I tolkningsrepertoaren blir västvärlden facit för vad som är ett 
framgångsrikt samhälle. Det är ett västerländskt samhälle och en 
västerländsk livsstil som är det eftersträvansvärda. Andra samhällen 
värderas på detta sätt utifrån västerländska normer. Alternativ till ett 
västerländskt samhälle finns inte i elevernas diskussioner. Här är det viktigt 
att påminna om att jag inte uttalar mig om vad eleverna/talaren anser utan 
vilka konsekvenser sättet att tala leder till. Tolkningen av mina resultat är 
inte att eleverna accepterar och önskar jämlikhet endast om de får behålla 
sin livsstil. Det jag vill visa på är dock att en sådan diskurs är möjlig i 
elevsamtalen. 

Jag väljer att benämna föreställningen västerländsk, andra ord för att 
beskriva den kan vara ett resurskrävande samhälle eller ett resursstarkt 
samhälle; ett samhälle i välstånd eller ett samhälle i överflöd samt ett 
välfärdssamhälle eller ett överkonsumerande samhälle. Alla benämningar är 
starkt värdeladdade och fylls med olika innehåll beroende av läsarens egna 
värderingar.  

Ideologiska dilemman 

I det här avsnittet svarar jag på forskningsfråga två som handlar om hur 
eleverna använder tolkningsrepertoarer för att skapa mening kring 
hållbarhetsfrågor.  

I avsnittet behandlar jag de konflikter som uppstår i elevernas 
diskussioner när två eller flera tolkningsrepertoarer möts och synliggör olika 
föreställningar, eller ”sanningar” som motsäger varandra. Eleverna hamnar i 
svårigheter att tillmötesgå de ofta motstridiga ”sanningar” som 
tolkningsrepertoarerna bär med sig. Med andra ord, ideologiska dilemman 
uppstår i elevernas diskussioner. Likaså samverkar vissa 
tolkningsrepertoarer i elevernas diskussioner, det vill säga de föreställningar 
eller ”sanningar” som repertoarerna bär med sig stärker varandra. Jag börjar 
med att redogöra för de ideologiska dilemmana. Avslutningsvis presenterar 
jag de strategier eleverna använder för att lösa de konflikter, ideologiska 
dilemman, som de hamnar i.  

 
Fem tolkningsrepertoarer är identifierade i elevernas diskussioner utifrån 
uppgiften. Fyra av dessa tolkningsrepertoarer är med och skapar konflikter i 
elevernas diskussioner.  En översikt över både konflikter och samverkan 
mellan tolkningsrepertoarerna presenteras i figur 5. 
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Figur 5. Konflikter mellan tolkningsrepertoarer (dubbelpil) som skapar ideologiska 

dilemman i elevernas diskussioner om Jorden om natten. Det sista exemplet visar 

tolkningsrepertoarer som stödjer varandra, de inom samma ellips, och hamnar i 

konflikt med andra tolkningsrepertoarer som stödjer varandra. 

 
 

Det blir mer vs Spara — inte slösa 
I elevdiskussionerna är det vanligt att tolkningsrepertoaren Det blir mer 
krockar med tolkningsrepertoaren Spara – inte slösa. Gruppen nedan har 
tidigare sagt att de tror att det kommer vara mer ljus på framtidens 
satellitbilder och ska nu diskutera om det är ett önskvärt scenario. Yrsa 
formulerar de ideologiska dilemma som krocken mellan dessa två 
tolkningsrepertoarer genererar.  

Vanja: Är det som ni såg som det mest rimliga scenariot ett önskvärt scenario … 
scenario? [att det blir ljusare ]. 
Yrsa: NEJ! 
Vanja: Nä, det är det inte ... eller? 
Yrsa: Alltså utvecklingen ehåh vill man ju ska gå framåt men inte att man ... använder 
så mycket energi som nu. 

   JON3g 533-541 

 
Yrsa uttrycker en önskan att utvecklingen ska gå framåt samtidigt som 

hon menar att man inte ska använda så mycket energi som man gör nu. Det 
är ett problem för eleverna hur jordens resurser ska räcka till för en fortsatt 
tillväxt och utveckling, det vill säga att utvecklingen fortsätter men inom de 
begränsningar som de anser finns.  

 
Det blir ett ideologiskt dilemma för eleverna att vilja leva inom jordens 
begränsningar samtidigt som de vill fortsätta leva på de sätt de lever nu. 

Spara – inte slösa�

Det blir mer 
Dom kommer ifatt�

Hjälpa miljön 
Spara – inte slösa 

Det blir mer�

Hjälpa miljön�

Det blir mer�

Hjälpa miljön�

Dom kommer ifatt�
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Föreställningarna om tillväxt och utveckling ska tillgodoses samtidigt som 
föreställningen om begränsade resurser ska tillgodoses. Uppgiften synliggör 
det ideologiska dilemmat för eleverna. 

 
Det blir mer vs Hjälpa miljön 
I elevdiskussionerna är det också vanligt att repertoaren Det blir mer 
krockar med tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön. En ökad 
resursanvändning påverkar miljön negativt. Eleverna i gruppen nedan 
diskuterar om det är önskvärt att satellitbilden blir ljusare.   

Boris: Jamen alltså, vill vi att det ska bli så här mer energiförbrukning i världen?  
Bea: Näe, det vill vi väl inte … eller va?  
Ann: Vänta, jag måste kolla på den här.  
Boris: Vi trodde ju att, vi trodde det skulle bli ljusare och mer energiförbrukning. 
Ann: Jaa, det är ju alltså att vi tror men… 
Boris: Är det önskvärt (pratar samtidigt som Ann)? 
Ann: (Samtidigt) Är det det bästa, alltså är det det bästa?  
Boris: Vill vi det alltså, är det något vi önskar? 
Bea: (Samtidigt) Jaa. 
Leif: (Samtidigt) Nej. 
//   
Leif: Eller jag vet inte jag ska inte leva om 100 år och så. 
Bea: Blir det inte mer utsläpp och sånt då, eller?  
Ann: Jo, eller miljöförstöring. 
Bea: Mm. 
Ann: Eller blir det de av el, jag vet inte? 
Bea: Jag vet inte. 
Ann: Jag har ingen koll. 
[ ] 
Boris: Det lär ändå vara negativt i slutändan. 
Bea och Ann: Jaa. 
Leif: Ja. 
Ann: Det kommer ju öka men det blir inte positivt, kan man säga.  
Boris: Det där är ju… 
Bea: Fast det kanske inte öka[r], för vi får ju mer så här energisnåla lampor och… 
Ann: Men hela världen, då ska hela världen börja liksom. 
Boris: Inte inom 100 år.  
Leif: Då är det massproduktion och så.  
// 
Boris: Nämen det är väl både och det [ohörbart] ... men jag tror ändå att det är dåligt i 
slutändan, … det är mycket, när man ska bryta ner dom här lamporna har tagit slut 
och allting, jag vet inte. 
Ann: Mmm.  
Boris: Det måste ta vägen någonstans.  
Boris: Slänga ut i havet ... 
Leif: Miljöförstöraren. 

    
   JON1c 349-385 [ ] 399-429 
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Gruppen börjar alltså resonera om sambandet mellan utsläpp och 
energiförbrukningen och de verkar osäkra på om utsläppen även ökar vid 
ökad elanvändning. Boris konstaterar att det lär vara negativt i slutändan 
med ökad energiförbrukning. Här krockar alltså miljöperspektivet med att 
samhällen blir ljusare och utvecklas. Diskussionen fångar svårigheten med 
att tillmötesgå föreställningen om en värld i tillväxt och utveckling samtidigt 
som ansvaret för miljön också ska tillfredsställas. Det ideologiska dilemmat 
handlar här om att både vilja leva utan att påverka miljön negativt samtidigt 
som eleverna uttrycker att de vill leva ”gott” som genereras av tillväxt och 
utveckling.  

 
Dom kommer ifatt vs Hjälpa miljön 
Det finns också en konflikt mellan tolkningsrepertoarerna Dom kommer 
ifatt och Hjälpa miljön. Det är svårt för eleverna att tillmötesgå 
föreställningarna att alla människor ska leva jämlikt på västerländsk nivå 
och att ta miljöhänsyn. Det kommer att bli negativa konsekvenser för miljön 
om hela världens befolkning lever som vi i västvärlden. Diskussionen nedan 
visar på detta dilemma. Eleverna säger att det inte är bra för miljön om det 
blir fler som får el. Det vill säga höjs levnadsstandarden för fler människor 
genom att dessa får tillgång till el då hotas miljön.  

Bengt: Är det som ni ansåg som det rimligaste scenariot ett önskvärt scenario? [att 
satellitbilder i framtiden blir ljusare] 
Bengt: Ehhe. 
Bosse: Japp. 
Bengt: Det är inte bra för miljön direkt om det blir fler som…      
Berit: Får el. 
Bengt: Näe, eller vad sa du? 
Berit: Får el, blir inte heller så bra för miljön. 
Bengt: Nämen om alla har lampor så här… fast det blir ju mer människor på jorden 
också… så då blir det ändå utsläpp. 
Berit: Jaa. 
Bengt: Så det vore bättre om det var mörkt … kanske. 
(skrammel) [vet ej om de säger något]                    
Bengt: Jamen, det är väl inte bra i alla fall. 

   JON1a 183-208 

I ovanstående exempel framkommer att ansvaret för miljön försvårar 
möjligheterna till en mer jämlik värld om alla ska leva som i västvärlden. 
Konsekvensen av diskussionen blir att om det ska ske en utveckling för alla 
leder det till negativa konsekvenser för miljön, alternativt att alla inte ska få 
leva ”gott”. 
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Det blir mer + Dom kommer ifatt vs Spara – inte slösa + Hjälpa miljön 
Elevernas diskussioner är väldigt sammanvävda och ofta är samtliga 
tolkningsrepertoarer inblandade i samma meningsskapande episod. Det är 
till exempel vanligt att Hjälpa miljön och Spara inte slösa samverkar och 
ställs emot Det blir mer och Dom kommer ifatt som, i sin tur, samverkar. 
Lever vi människor inom jordens begränsningar leder det till att miljön inte 
påverkas negativt. Likaså kommer en värld med tillväxt och utveckling leda 
till jämlikhet. Däremot är det ett ideologiskt dilemma i diskussionerna om 
det är möjligt att det kan ske en utveckling som leder till jämlikhet mellan 
världens människor samtidigt som vi lever inom jordens begränsningar och 
inte skadar miljön för mycket. Ett sådant exempel beskrivs nedan. 

Jane, Ella och Fanny diskuterar olika skäl till varför satellitbilden kan bli 
mörkare eller ljusare inom 100 år.  

Jane: [läser uppgiften] När man frågat andra elever om hur satellitbilden kommer att 
se ut om 100 år har bland annat följande två scenarier förts fram, det kan bli ljusare än 
vad denna bild visar eller det kan bli mörkare än vad denna bild visar, försök finna 
argument eller skäl till vad som kan leda fram till båda dessa scenarier, med 
utgångspunkt ifrån vad ni vet om människans energianvändning och dess utveckling.  
Försök sedan enas om vilken av dessa ni tycker känns mer rimliga. Motivera. 
Jane: Jag menar … att det kanske blir mörkare är väl att man ska spara på elen 
(mmm) alltså miljöskäl typ. 
// 
Ella: Också om det blir ljusare det är väl för att jaa … om vi skulle använda mer. 
Fanny: Jaa, precis. 
Ella: Eller något sådant där. 
Jane: Jamen. 
Fanny: Det beror ju på hur man tänker på ... emm ... vad heter det ... så här typ ... 
naturen. 
Jane: Jamen ... jag tänkte för att, vem vet om 100 år har de kanske kommit på 
någonting annat. 
Ella: Jaa. 
Fanny: Än elektrisk energi.  
Jane: Ja, precis, alltså någon annan energi.  
Ella: Jaa. 
Fanny: Eller någon annan ljuskälla liksom också.  
Jane: Jaa. 
[ ] 
Jane: Vad kan mer göra den ljusare då? 
Fanny: Alltså att det sprids till andra länder alltså, att ... typ Afrika och allt det där 
börjar använda det. 
Ella: Det gör dom inte nu e[ller]? 
Jane: Alltså att man uppgraderar Afrika typ. 
Mm, jaa. 
Fanny: Sen blir det väl om man har, om man bygger mer industrier och sånt här som 
behöver kanske el på natten, … ljus. 
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Ella: Men om, dom är väl ett ganska fattigt land… Afrika va (mm) så om dom blir så 
här rikare så kommer dom ju säkert sätta i gång att börja använda mer. 
Jane: Ja, precis. 
Ella: Elektronik. 
Fanny: Det kan ju både vara positivt och negativt att (jaa) satellitbilden blir ljusare.  
?: Jaa.  

JON2c 200-239 []2c 250-275 

Jane säger direkt att det kanske blir mörkare om man sparar på elen av 
miljöskäl. Här sammanvävs repertoarerna Spara – inte slösa med Hjälpa 
miljön, det vill säga det är bra för miljön om vi begränsar vår elanvändning. I 
diskussionen säger eleverna också att satellitbilden kan bli ljusare om vi 
använder mer [ljus eller energi?] och att det då blir ljusare i Afrika. Detta 
leder, enligt eleverna, till ökad jämlikhet. Samtidigt som eleverna uttrycker 
en sådan jämlikhetssträvan reproducerar de föreställningen om västvärldens 
energianvändning som norm genom att säga att Afrika behöver 
”uppgraderas” till mer västerländsk standard. I diskussionen förekommer 
alltså två motsatta föreställningar som behöver fungera samtidigt. Den ena 
föreställningen, vilken utgår från ett miljöperspektiv, handlar om att leva 
inom den tänkta energibegränsningen [spara el]. Denna föreställning ställs 
mot en föreställning om att västvärldens sätt att använda el/energi är norm 
och som, utifrån ett jämlikhetsperspektiv, därmed också blir 
eftersträvansvärt. Det ideologiska dilemmat framkommer här genom att det 
både kan vara positivt och negativt att det blir ljusare på bilden som eleverna 
diskuterar. Det är positivt att det blir mer jämlikt men negativt för miljön. 
Det är svårt att förena samtliga tolkningsrepertoarers föreställningar.  

Strategier för att lösa dilemmat i diskussionerna 
I föregående avsnitt visade jag på de ideologiska dilemman som uppkommer 
i elevernas diskussioner. Eleverna använder då olika strategier i sitt tal och 
löser därmed dilemmat de hamnat i. För att visa på de strategier som finns i 
elevernas diskussioner tar jag hjälp av de analytiska begreppen ”bekväm 
subjektsposition” och ”obekväm subjektsposition” (Wetherell, 1998). De 
olika sätten att tala som eleverna använder sig av, tolkningsrepertoarerna, 
skapar ibland en obekväm subjektsposition för dem. Det händer till exempel 
när två motsatta förväntningar på ”rätt” sätt att agera som härrör från de 
olika repertoarerna, möts i elevernas diskussioner. Eleverna använder då 
ofta (men inte alltid) strategier (troligen omedvetet) som ställer dem i en 
bekväm subjektsposition. Tre olika strategier för att omvandla en obekväm 
subjektsposition till en bekväm subjektsposition används i elevernas 
diskussioner (se tabell 8). 
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Tabell 8. Strategier eleverna använder för att omvandla en obekväm 
subjektsposition till en bekväm subjektsposition i diskussionerna som utgår från 
uppgiften Jorden om natten. 

 

Strategier 
 
Talet 

Magiskt trollspö  Använder repertoaren Dom kommer på 
något som gör att dilemmat löser sig.  

Kompromiss  Eleverna skapar kompromisser mellan 
tolkningsrepertoarerna som gör att 
dilemmat löser sig utan konflikter och 
större uppoffringar. 

En tolkningsrepertoar tar över En av tolkningsrepertoarerna framställs 
som viktigare. 

 
Den första strategin är att utnyttja tolkningsrepertoaren Dom kommer på 

något som ett magiskt trollspö. Repertoaren möjliggör att samtliga 
förväntningar utifrån andra tolkningsrepertoarer kan tillfredsställas genom 
vetenskapliga framsteg och teknisk utveckling. Tolkningsrepertoaren Dom 
kommer på något bär med sig idén att nya energikällor, energisnåla och 
miljövänliga produkter skapas, vilket jag har visat när jag beskrivit denna 
tolkningsrepertoar. Dessa framsteg möjliggör, i talet, att vi kan ha en tillväxt 
som kommer alla till godo och skapar jämlikhet mellan människor. 
Dessutom löser dessa vetenskapliga och tekniska framsteg att vi får en ökad 
energiproduktion utan att miljön tar skada. 

Den andra strategin är att diskussionerna leder fram till kompromisser 
mellan tolkningsrepertoarer. Det görs genom att begränsa, vad eleverna 
uttrycker som, onödig resursanvändning samtidigt som det finns resurser 
kvar till det som anses nödvändigt. Citatet nedan är ett exempel på hur det 
kan se ut i diskussionerna. Gruppen diskuterar vad som är ett önskvärt 
framtidsscenario.  

Lotta: Är det som ni (läser svagt). 
My: Ett önskvärt, JAHA om vi tycker… 
Lotta: Om vi tycker det är bra liksom… [att det blir ljusare]. 
Mona: Näe, det är det väl inte?  
Lotta:..NÄE, NÄE. 
My: Det skulle egentligen vara nästan NÄSTan helt …det ska ju ändå vara mycket 
...det ska ju vara svartare på flera ställen. 
Alla utom Alex börjar prata 
Lotta: Eftersom det är natt, då ska det egentligen vara typ helt svart. 
My: Jo men, det finns ju ändå så här öppet ställen på natten.  
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Lotta: Jo men, dom kan ju göra på andra sätt…  
My: Jo men vadå, ...ska dom hålla på tända ljus eller?  
skrattar 
Lotta: Joo, varför inte?  
skrattar 
Lotta: Dom kan ju gå med facklor. 
skrattar 
Lotta: Jomen, jamen dom behöver ju, det är ju…  
Alex: Dom kan ju börja med att släcka ner så här reklamgrejer på natten.  
Alla: Jaaa. 
Alex: Också belys det som är öppet liksom.  
Lotta: Jomen, alltså, alla hem, alltså, det kan bara…  
My: Alla hem ska också släckas, vadå det ska ju ändå vara tänt på sjukhus och sånt, för 
det finns ju ändå några ställen som måste…  
Lotta: Jaaa. 

    
   JON3e 600-675 

Eleverna diskuterar om det verkligen är önskvärt att satellitbilden blir 
ljusare, vilket de först angav som mest rimligt. Eleverna säger då att det 
borde vara mörkt på fler ställen eftersom mindre resurser då används. Detta 
ger problem eftersom det finns ställen som behöver ljus på natten. Eleverna 
hamnar i en obekväm subjektsposition om de både vill att vi ska leva inom 
de begränsningar de uttrycker finns samtidigt som de vill ha lampor tända. 
De löser det ideologiska dilemmat genom att säga att energianvändandet 
begränsas genom att ”släcka ner reklamgrejer” och ”släcka i alla hem” 
samtidigt som det ”är tänt på sjukhus och sånt”. I diskussionen förändras 
den obekväma subjektspositionen som eleverna hamnat i till en bekväm 
subjektsposition genom att man förordar minskad onödig energianvändning 
samtidigt som det ändå fortsätter att finnas energi till sjukhus och annat 
nödvändigt. Talet leder således fram till en kompromiss mellan de båda 
tolkningsrepertoarerna.  

En tredje strategi är att en tolkningsrepertoar tar överhanden, det vill 
säga, en av tolkningsrepertoarerna och dess föreställning blir viktigare att 
tillgodose. Det är då Hjälpa miljön som väger tyngst. 

Andra gånger kvarstår dilemmat. Eleverna finner ingen lösning på hur de 
ska tillgodose alla förväntningar som de olika tolkningsrepertoarerna bär 
med sig. Se exempelvis utdrag JON2c 200-239 [ ] 250-275, sidan 96. 
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Demokratiskt deltagande 

I det här avsnittet besvarar jag forskningsfråga fyra om vilka möjliga 
subjektspositioner som skapas i förhållande till demokratiskt deltagande i 
elevernas diskussioner.  

I elevernas diskussioner utifrån uppgiften Jorden om natten erbjuder 
tolkningsrepertoarerna subjektspositioner som förhåller sig till demokratiskt 
deltagande i form av makt/maktlöshet, och ansvar/ansvarsfrihet. Av 
subjektspositionerna makt/maktlöshet är det framförallt subjektspositionen 
maktlöshet som framträder i diskussionerna. 
 
Tolkningsrepertoaren Det blir mer uttrycker föreställningen att vi lever i en 
värld där det är naturligt med ständig tillväxt och utveckling, en utveckling 
som ofta verkar stå utom mänsklig kontroll. Det är inte några aktörer 
utpekade i repertoaren som skulle kunna styra utvecklingen; utvecklingen 
bara sker. I och med att det inte finns några aktörer i talet är det osynligt var 
makten över utvecklingen finns. Detta sätt att tala framställer människor 
som maktlösa i förhållande till samhällsutvecklingen. Konsekvensen av 
repertoaren är att den enskilde människan blir utan makt att påverka och ta 
del i samhällsutvecklingen och på så sätt blir hen också utan ansvar för 
samhällsutvecklingen. Här uppstår alltså både en maktlös subjektsposition 
och en ansvarsfri subjektsposition. Denna tolkningsrepertoar kan därmed 
hindra elever från att se sig som legitima deltagare i samhällsdiskussioner 
samt att det inte är någon idé att ta del av samhällsutvecklingen (se tabell 9).   

I tolkningsrepertoaren Dom kommer på något uttrycker eleverna 
föreställningen att världens energiförsörjning och eventuella miljöproblem 
som uppkommer av vårt sätt att leva löses av vetenskapliga framsteg och 
teknikutveckling. I elevernas tal är det andra människor än de själva som 
står för de vetenskapliga framstegen och teknikutvecklingen. Eleverna 
använder subjekten ”dom” och ”man” när de talar inom repertoaren. 
Konsekvensen av tolkningsrepertoaren är således att makten och ansvaret 
förflyttas från eleven/medborgaren till naturvetaren och ingenjören. Det är 
denne som har kompetensen att bedöma vilka problem som ska lösas och 
som har kunskaper att bedöma vad som är möjligt att göra. Eleverna gör inte 
heller anspråk på att vara delaktiga i, eller påverka genom politik eller 
opinionsbildning, vilken riktning naturvetaren och teknikern ska ta i 
utvecklingen. De vetenskapliga framstegen och den tekniska utvecklingen 
utförs alltså av andra människor än en själv och leder därför till en 
ansvarsfrihet hos den enskilde. Naturvetare och tekniker positioneras 
därmed som de som har svaren och lösningarna på hur världens 
energiförsörjning ska se ut. Konsekvensen av sättet att tala blir att 
naturvetenskaper har en privilegierad position i dessa frågor. Makt förflyttas 
på så sätt till naturvetare och ingenjörer. Intressekonflikter osynliggörs och 
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det politiska försvinner i talet. Den enskilde individen blir utan makt, och en 
maktlös samt ansvarsfri subjektsposition uppstår (se tabell 9).  

Tolkningsrepertoaren Dom kommer ifatt uttrycker att människor från alla 
delar av jorden bör få ha det bra och repertoaren för med sig förväntningar 
om en mer jämlik värld i framtiden. Jämlikhet uppnås genom att ”andra”, 
Afrika nämns ofta, ”kommer ikapp”. Tolkningsrepertoaren fungerar som ett 
mynt med två sidor; samtidigt som talet ger uttryck för att världen kommer 
att bli mer rättvis är det underförstått att förändringen innebär att det är 
andra som utvecklas mot det västerländska samhället och den västerländska 
livsstilen. Det sker utan att subjektet behöver agera aktivt på något sätt. Det 
är tillväxten, de vetenskapliga framstegen och den tekniska utvecklingen som 
leder till detta. Tolkningsrepertoaren möjliggör för eleverna att förespråka 
jämlikhet mellan folk, länder, människor utan att den privilegierade position 
som vi i västvärlden har utmanas. En ansvarsfri subjektsposition uppstår. 
Man förespråkar jämlikhet men behöver inte agera eftersom jämlikhet ändå 
kommer att uppnås (se tabell 9). Det politiska osynliggörs även i denna 
repertoar.  

Föreställningarna om jordens begränsade resurser och människans 
begränsade handlingsutrymme, som tolkningsrepertoaren Spara – inte 
slösa ger uttryck för lägger stort ansvar på den enskilde individen. 
Tolkningsrepertoaren uttrycker att det krävs aktörer som ser till att vårt sätt 
att leva och vårt samhälle inte spenderar mer resurser än vad som är möjligt. 
Subjekten i denna repertoar är ”man” och ”vi” och de handlingar som 
eleverna pekar ut är att spara energi och köra mindre bil. Min tolkning då 
eleverna aktiverar denna repertoar är att aktören är den enskilda individen. I 
tolkningsrepertoaren är det individen som ska inrätta sig efter de begränsade 
resurser som finns, en ansvarsfull subjektsposition (se tabell 9). 

Tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön framställer människorna som de som 
skadar miljön samtidigt som miljön är värnlös emot detta. Människor måste 
därför visa omsorg om miljön genom att agera på sätt som anses vara bra för 
densamme. Detta skapar en ansvarsfull subjektsposition eftersom de 
handlingar individen väljer att göra antingen kan vara ”bra” eller ”dåliga” för 
miljön. Det är samma handlingar som finns i begränsningsrepertoaren, det 
vill säga minska bilkörning etcetera. Min tolkning är återigen att det är 
individerna som ska genomföra dessa handlingar (se tabell 9). 
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Tabell 9. Tabellen visar subjektspositioner som konstrueras i de olika 
tolkningsrepertoarer som identifierats i elevernas diskussioner utifrån 
skoluppgiften Jorden om natten. 

  
Tolkningsrepertoar Subjektspositioner  
Det blir mer Maktlös och utan ansvar 
Dom kommer på något Maktlös och utan ansvar 
Dom kommer ifatt Utan ansvar  
Spara — inte slösa Ansvarsfull   
Hjälpa miljön Ansvarsfull  

Sammanfattning kapitel 6 

Fem tolkningsrepertoarer identifierades i talet om uppgiften Jorden om 
natten. Tolkningsrepertoaren Det blir mer uttrycker föreställningen om en 
värld i tillväxt och utveckling. Talet tolkar jag som ett uttryck för idén om 
ständig tillväxt och utveckling. ”Utvecklingen” bara sker, i 
tolkningsrepertoaren finns inga konkreta aktörer som gör att samhällen blir 
mer upplyst pekas ut. Tolkningsrepertoaren Dom kommer på något 
uttrycker föreställningen att vetenskapliga framsteg samt teknikutveckling 
kan lösa världens energiförsörjning. Aktörerna är ”dom” och ”man” som står 
för dessa framsteg. I tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön värderas mänskliga 
handlingar efter hur ”bra” eller ”dåliga” de anses vara för miljön. Eleverna 
uttrycker att människor bör ”hjälpa” naturen och miljön och detta blir 
således något som vi människor har ansvar för och ska visa omsorg om. 
Tolkningsrepertoaren uttrycker att vi människor har ansvar för miljön och 
bör visa omsorg om densamme. Aktören är den enskilde människan som ska 
agera ”miljövänligt”. Tolkningsrepertoaren Spara – inte slösa för med sig 
föreställningen att jordens resurser är begränsade. Resurser kan ta slut. 
Elevernas tal bär vidare med sig föreställningen att människan inte lever 
inom jordens begränsningar. I tolkningsrepertoaren är det olika handlingar 
som måste genomföras. Aktörerna är ”vi” och ”man”. Min tolkning av 
användandet av ordet ”vi” är att ansvaret för dessa handlingar ligger på den 
enskilde individen och inte på en strukturell nivå som skapar förutsättningar 
för kollektiva lösningar. I tolkningsrepertoaren Dom kommer ifatt talar 
elever om människor från olika delar av världen som jämlikar och att alla 
människor bör få ha det bra. En jämnare fördelning av energianvändningen i 
världen artikuleras. Det är ”andra” länder som kommer ifatt det 
västerländska samhället. Västvärldens levnadsmönster görs på det sättet till 
normen som övriga länder strävar mot. 

Ideologiska dilemman uppkommer för eleverna i diskussionerna. 
Föreställningarna inom tolkningsrepertoarerna Hjälpa miljön och Spara — 
inte slösa stöder varandra, människan ska visa omsorg och ta ansvar för 
miljön och genom att leva inom jordens begränsningar tar miljön inte heller 
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skada. Dessa tolkningsrepertoarer ställs emot tolkningsrepertoarerna Det 
blir mer och Dom kommer ifatt som samverkar, en värld med tillväxt och 
utveckling leder till jämlikhet. Det är ett ideologiskt dilemma i 
diskussionerna om det är möjligt att det kan ske en utveckling som leder till 
jämlikhet mellan världens människor samtidigt som vi lever inom jordens 
begränsningar och inte skadar miljön för mycket. En obekväm 
subjektsposition uppkommer om eleverna vill tillmötesgå de motsatta 
föreställningarna. Eleverna använder då olika strategier för att lösa 
dilemmat och omvandlar därmed den obekväma subjektspositionen till en 
bekväm subjektsposition. Strategierna är att använda tolkningsrepertoaren 
Dom kommer på något som ett magiskt trollspö som gör att dilemmat löser 
sig utan konflikter och uppoffringar. En andra strategi är att skapa 
kompromisser mellan tolkningsrepertoarer som gör att dilemmat antingen 
löser sig utan konflikter och uppoffringar. Ytterligare en strategi är att en 
tolkningsrepertoar tar överhanden. Det är framförallt Hjälpa miljön som tar 
överhanden. Det ska också påpekas att ibland kvarstår konflikterna i 
elevernas tal. 
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7. Elevernas tal utifrån Räcker maten? 
Det här kapitlet är uppbyggt på samma sätt som kapitel sju och innehåller 
tre avsnitt. Det första avsnittet handlar om tolkningsrepertoarerna i 
elevernas tal utifrån Räcker maten. I avsnitt två presenterar jag hur eleverna 
använder tolkningsrepertoarerna. Avsnitt tre redogör för vilka 
subjektspositioner som möjliggörs i elevernas tal och hur 
medborgaren/medborgarskap konstrueras utifrån dessa subjektspositioner. 

Min ambition är även i detta kapitel att lyfta fram elevernas röster, därför 
väljer jag också här att först presentera utdrag från elevernas diskussioner 
och min analys av dessa för att sedan beskriva själva repertoaren. Elevernas 
tal utifrån Räcker maten? liknar också talet utifrån Jorden om natten med 
avseende på hur sammanvävt talet är och ibland finns flera 
tolkningsrepertoarer representerade i samma utdrag. I min analys fokuserar 
jag då enbart på den repertoar som jag för tillfället presenterar. Uppgiften är 
beskriven i metodkapitlet sid 62-63 samt finns som bilaga (bilaga 3). 

Tolkningsrepertoarer 

I elevernas diskussioner kring uppgiften Räcker maten? har fem olika 
tolkningsrepertoarer utkristalliserats. Dessa presenteras i tabell 10. 

Tabell 10.  Tolkningsrepertoarer i elevernas diskussioner som utgår från uppgiften 
Räcker maten?. 

 
Tolkningsrepertoar Talet handlar om 

 
Jag vill — jag bestämmer Individens rätt att bestämma över sig själv 

 
Rädda miljön Att människan ska visa omsorg om och 

ansvar för naturen, miljön, djuren och sin 
egen hälsa 
 

För mycket djur Att det finns en balans i naturen som 
människan är med och upprätthåller 
 

Räcker till alla Att maten måste räcka till alla människor 
och människan måste minska resurs-
slöseriet, en form av rättvisa inom de 
begränsade resurserna förespråkas 
 

Inte många vegetarianer Talet placeras i en svensk kontext; svenska 
matvanor och att det inte är många 
vegetarianer i Sverige 
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Jag vill — jag bestämmer  
Föreställningen att individen bestämmer själv är ett genomgående tema i 
elevernas diskussioner. Ett exempel på det är den här gruppen som just har 
diskuterat och försökt förstå lärobokstexten i uppgiften. De säger att de inte 
förstår resonemanget och My, en av eleverna, bryter då diskussionen och 
säger att hon faktiskt vill äta kött:  

 

My: Okej då .... men alltså jag vill äta kött. 
Mona: Jag vill också äta kött. Jag gillar kött. 
My: Jag också. 
Mona: Då äter vi kött. 
My: Mmmm. 
Alex: Vi kör på kött. 

   RM3e 180-190 

Elevernas resonemang leder fram till slutsatsen att om de vill äta kött så 
kan de äta det. Detta kan tolkas som att individen ska bestämma själv, det 
vill säga, individen får göra som den vill. 

 
Ytterligare exempel är när en annan grupp diskuterar uppgiften där de ska ta 
på sig rollen som deltagare i stadens kommunfullmäktige och fatta beslut i 
frågan om det av miljöskäl ska serveras mer vegetarisk mat i stadens skolor 
eller ej. När vi kommer in i diskussionen har flera gruppmedlemmar direkt 
sagt att de röstar nej till förslaget. Fanny avbryter då diskussionen:  

 
Fanny: NEJ ...stopp ...avbryt. 
Ella: Det är klart att man ska ha vegetarisk mat till dom som inte äter det men man 
behöver ju inte göra så att alla måste äta ... vegetariskt. 
Astrid: Man behöver ju inte överdriva… 
Fanny: Näe, eller hur (alla pratar)....det är ju samma sak som att tvinga ...som att 
tvinga någon som är inte vegetarisk att äta vegetarisk ...är samma som att tvinga 
någon som är vegetarisk att äta ovegetarisk… (andra skrattar) mat. 
Skratt 
Astrid: Precis. 
Ella: Näe. 
Fanny: Jo. 
Ella: Näe, det är det inte.   
Fanny: Men nästan ... det är väldigt gott med kött. 
Astrid: För vi tror ju på kött och dom tror inte på kött. 
Skrattar 
Fanny: Det är ju som så här, det är religion… 
Astrid: Jaa.  
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Fanny: Mat o religion, den går att kombinera. 
Astrid: Jaa, vi tror på en grej, och dom tror på icke kött och vi tror på kött. 

   RM2c 800-843 

 
I utdraget hävdar eleverna att det är klart att man ska servera vegetarisk 

mat till de som inte äter kött, men man behöver inte överdriva och göra så 
att alla måste äta vegetariskt. Man ska inte tvinga någon att äta det den inte 
vill. Att få äta vad man vill liknas vid religion (i det att man ”tror på” kött). 
Av diskussionen framgår att människan har rätt att äta det den vill och att 
varje individ har rätt att bestämma över sig själv. 

  

Föreställningen om individens rätt att bestämma över sig själv innehåller 
också uttryck för att människan alltid har ett val.  

Disa: Det står ju mer animaliska produkter mänskligheten äter desto färre människor 
kan mättas, fattar ni? 
Sofi: Jaa. 
Sigrid: Ja vi slösar ju bort massa mat ... som vi kan äta, på djur. 
?: Jamen vi kan ju fortfarande inte äta ... Vi måste ju äta djuren. 
Agda: Jamen, vi måste ju mata djuren för att kunna äta. 
Disa: Ja. 
Agda: (Samtidigt) För att om dom inte växer… 
Sofi: (Samtidigt) Fast vi måste inte äta kött. 

   RM1eg 143-158 

I slutet av ovanstående meningsutbyte uttrycker Sofi att vi människor inte 
måste äta kött, det är något man kan välja att avstå från. Individen väljer 
alltså sina handlingar i enlighet med föreställningen att människan har ett 
val att bestämma hur man handlar.  

 
I elevernas diskussioner finns också en sida av individen som framförallt 
tänker på sig själv. Människan kan göra handlingar som gynnar individen 
men som kanske inte är så bra för andra människor, djur eller miljön. Här är 
ett exempel från en grupp som pratar om djuruppfödning. 

Disa: Men förr åt väl djuren bara gräs. Kan dom inte äta det nu också? 
Sigrid: Ja precis, gå ut och ge [djuren] gräs, dom behöver ju inte äta upp våran [mat].  
Agda: Jamen, dom [djuruppfödare] vill att dom [djuren], dom vill att dom, ska bli feta 
så att det ger någonting. 
Disa: Jamen för jamen, det är ju så dom gör med kor dom … 
Agda: Dom ska föda upp dom fort som fasen. 
Disa: Dom göder ju dom så att det ska bli saftigare kött. 

   RM1eg 232-243 
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I citatet föreslår Disa att djur (kor) kan börja äta gräs igen som de gjorde 
förr i tiden. Agda tar då upp att djuruppfödare vill att djuren ska födas upp 
fort så de kan tjäna pengar på det. Jag tolkar elevernas ordval – djuren ska 
bli feta, födas upp fort som fasen, gödas – som att de är laddade med idén att 
djuruppfödning är något negativt för djuren. Utdraget visar att människor, 
bara för att tjäna mer pengar, kan föda upp djur på ett sätt som gör att 
djuren inte har det så bra. Detta, menar jag, är ett exempel på 
föreställningen att människan tänker på sig själv fastän andra kan fara illa. 
 
I denna uppgift använder sig eleverna således av en tolkningsrepertoar som 
uttrycker föreställningar om människan som en fri individ med rätt att 
bestämma själv och över sig själv. Dessutom agerar människan ofta 
egoistiskt fastän det kan vara negativt för andra människor, djur och natur. 
 
Rädda miljön 
En annan tolkningsrepertoar som framträder under elevernas diskussioner 
uttrycker att människan måste ta ansvar för hälsa, djur och miljö. 
Miljöaspekten får ge namn till repertoaren. Utdraget nedan visar hur 
eleverna talar om hälsa. Diskussionen handlar också här om huruvida det 
ska serveras mer vegetarisk mat eller ej i stadens skolor.  

 
 
Vera: [Läser] Ska serveras mer mat i Stadens skolor av miljöskäl, fundera först på vad 
du som individ anser ...Ha sedan en diskussion, debatt i frågan för att slutligen komma 
fram till ett beslut ... okej. 
Gerd: Men av miljöskäl ... om alla äter vegetarisk mat så måste man ju fortfarande äta 
vitaminer och sånt här för att få i sig .. 
Ann: Proteiner och skit. 
Vera: För att få i sig det som är ifrån kött och sånt där… 
[] 
Gerd: Fast i och för sig om alla skolor servera vegetariskt så åt man kött hemma så 
kanske det skulle gå. 
Vera: Jaaaa. 
Gerd: Fast då gäller det ju att alla äter kött hemma, … annars behövs det ju… 
 

   RM3a 516-526 [] 554-559  

Eleverna uttrycker att människor måste få i sig alla näringsämnen. Det 
finns proteiner och viktiga vitaminer i kött som människan behöver. 
Lösningen, som denna grupp presenterar, till att elever ska få i sig alla 
nödvändiga näringsämnen är att vegetarisk mat ska serveras i skolan medan 
kött får ätas hemma. Jag tolkar det som att eleverna genom att föreslå denna 
kompromiss uttrycker ansvar - både för miljön (skoluppgiftens argument) 
och för elevers möjlighet till en god hälsa. 
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I elevernas diskussioner finns också tal om att djur måste behandlas väl. 
Djuren ska inte lida. Nedanstående resonemang handlar om köttproduktion.  

Mona: Men alltså det finns ju djur ändå ... då kan vi lika gärna äta upp dom. 
My: Jaa… men det är onödigt med sån här mass ... sån här mass[produktion]. (mm) 
Dom ger djur så här asmycket mat bara så att dom ska äta sig feta så att vi ska få 
asmycket mat. 
Mona: Men som på den här filmen då… [hänvisar till filmen Home (Carot, Besser, & 
Arthus-Bertrand, 2009)] 
My: Ja, exakt. Det var det jag tänkte…. Det är ju bara onödigt att ge dom så där 
mycket mat istället för att … det kan ju vi äta istället. 
[ ] 
Mona: [-]  .... Så vi slänger bort jättemycket mat, som vi kan äta. 
My: Ja, och då…  
Mona: Och sen får djuren lida. 

   RM3e 355-365 [] 382-386 

I diskussionen ovan vävs de djuretiska resonemangen samman med talet 
om att resurser försvinner vid djuruppfödning. Mona börjar med att 
konstatera att eftersom det finns djur kan människan äta djur, och hon får 
medhåll av My. My hävdar dock att de är onödigt med massproduktion, där 
djuren äter sig feta, och leder till att djur lider. Dessutom slängs mat bort. De 
ordval som används visar att den här typen av köttproduktion inte är 
önskvärd. Eleverna är i denna dialog överens om att människan kan äta djur 
men att det inte får vara en oansvarig djurhållning. Indirekt förespråkar 
eleverna här en ansvarsfull djurhållning.  

 
Miljöperspektivet är också närvarande i elevdiskussionerna. I nedanstående 
gruppdiskussion har eleverna slutligen kommit fram till ett beslut i frågan 
om det ska serveras mer vegetarisk mat i skolan eller ej.  

Yrsa: Jaa, men då har vi alltså kommit fram till ett beslut att man kunde ha mer 
vegetarisk mat, men inte bara ... men man skulle kunna ha mer… men då skulle det 
var god mat…och då…  
Erik: Spelar det in fortfarande? 
Vanja: För det är bra ifall det … miljö … vad heter det? I fall det var det som skulle 
krävas för att …  
Yrsa: För miljön. 
Vanja: … För att rädda miljön, då… 
Yrsa: Så är det ju bra. 
Erik: Då är det bara att göra det. 
Vanja: Eller hur? 
Yrsa: Då är det bara att tuta och köra. 
Erik: Så länge jag får köttet är jag nöjd. 

    
   RM3g 167-188 
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Om det krävs att människan börjar äta mer vegetarisk mat för att hjälpa 
miljön då är det bara att göra det, säger några av gruppmedlemmarna ovan. 
Jag tolkar det som en föreställning om att människor har ett ansvar för att 
rädda miljön. 

 
Av tolkningsrepertoaren Rädda miljön framgår det således att människan 
har ansvar för sina handlingar. Människan bör handla ”gott”, vad som sedan 
räknas som ”gott” är en värdefråga. Repertoaren visar sig genom att eleverna 
använder värderande ord för olika handlingar. Ord som bra, värre, onödigt, 
finare sätt samt rädda används för att uttrycka vad de anser vara ”bra” och 
”dåliga” handlingar för djur, människor och miljö. Tre olika byggstenar ingår 
i tolkningsrepertoaren; hälsa, djuretik och miljö. Gemensamt för talet kring 
dessa byggstenar är att eleverna uttrycker ansvar och omsorg för dem. 
Eleverna talar till exempel om att människan måste få i sig proteiner, att djur 
inte får behandlas illa samt att miljön inte ska skadas. Detta visar på 
förväntningar om att människan ska handla ansvarsfullt i förhållande till 
hälsa, djur samt miljö. Att människan bör vara ansvarsfull syns vidare 
genom att eleverna uttrycker förväntningar på att människor ska handla på 
sätt som leder fram till bra framtidsscenarier. Eleverna värderar också olika 
handlingar som, utifrån deras synvinkel, är negativa eller positiva för 
naturen, djuren och människorna.  
 
För mycket djur  
Den här tolkningsrepertoaren har fått sitt namn efter ett vanligt yttrande i 
elevernas diskussioner: ”det blir för mycket djur”. Nedan följer tre exempel 
från tre olika grupper där man diskuterar vilka konsekvenser det kan få om 
människan slutar äta kött.  

Agda: Men om man… om man inte äter djur… Det står ju så här, det står ju så här att 
äta kött… 
Sofi: Jaa, okej om vi skulle sluta äta kött…  
Sigrid: Fast… då måste vi… ha annan mat.    
Sofi: Då skulle det bli för mycket djur. 
// 
Sigrid: Jaa, då skulle djuren ta över, då bara aaaa… 
Sofi: Då skulle dom vara jättemånga, då skulle man var tvungen att skjuta bara typ för 
att få bort dom. 

   RM1eg 741-756 

My: Man skjut ju liksom älg (jaa) för att det blir för mycket annars ... och då kan vi 
liksom äta det. 

   RM3e 404-405 
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Martina: Det skulle ju inte gå om alla var vegetarianer… då skulle ju alla djur bara bli 
mer…mer och mer. 

   RM3c 122-123 

Citaten visar på föreställningen att vi människor har en uppgift med att 
hålla naturen i balans. Det blir helt enkelt för mycket djur om alla människor 
slutar äta kött. Konsekvensen av att alla människor slutar äta kött blir i så 
fall att människan måste fullgöra sin uppgift genom att skjuta bort djuren. 

 
Nedanstående dialog är hämtad från en grupp som tidigare diskuterat 
lärobokstexten i uppgiften och konstaterat att djuren förr i tiden alltid åt 
gräs.  

Disa: Då kan ju dom [korna] äta gräs, och så … kan dom … 
Sigrid: Ja vad är det för fel på det liksom? Det går väl bra ändå, jag vet ju jättemånga 
kossor som bara äter gräs. 
Agda: Jamen är det inte svårt om alla djur ska äta gräs? Jag menar…  
Sigrid: Det blir slut på gräs. 
Agda: Jaa, och var ska man ha alla djur? 
Disa: Det finns ju … man kan odla jättemycket gräs. 
Sigrid: Det finns jättemycket gräs här i Sverige, då får man skicka hit kossorna.  
Sofi: Gräs. (skratt)  
skratt 
Sigrid: Typ Sverige, Norge, Finland Danmark (skratt i bakgrunden) där det finns gräs 
(ohörbart). 

   RM1eg 317-338 

I utdraget löser eleverna problemet med att färre människor kan mättas 
om fler människor äter animaliska produkter, genom att föreslå att kor får 
börja äta gräs igen. Om korna äter gräs, som de gjorde förr, uppkommer inte 
problemet. Då återställs den forna balansen i naturen. Idén om en balans i 
naturen synliggörs också genom yttrandet om att gräset kan ta slut om det 
blir för mycket kor. Eleverna har tidigare konstaterat att kor är gräsätare och 
resonemanget i utdraget fortsätter runt det. Olika organismer har olika föda 
och funktioner i ekosystemet. Organismerna måste fullgöra sina uppgifter 
och inte förändra sitt naturliga sätt att vara. 

 
Ytterligare ett exempel på hur eleverna talar om att olika organismer har 
olika funktioner i naturen är meningsutbytet nedan mellan Mats och Viviann 
nedan.  

Mats: Sen bajsar dom [korna] så att vi får gödsel. 
Viviann: Vet du att deras bajs innehåller saker som förstör vä, vä vä eller ozonlagret, 
bara så att du vet. 
Mats: Jaha, dom gör ju kossorna gödsel. 
Viviann: Jaha, och det gör maskar också. 
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Mats: Jaha, näe. (upprört) 
Viviann: Och dom förstör inte ozonlagret. 
Mats: Och dom liksom käka bort … 
Viviann: Dom käka bort löven så att det blir jord. 

   RM2e 183-198  

Här säger Mats att kor kan vara bra utifrån fler synvinklar än att de bara 
är mat; de producerar också gödsel. Viviann hävdar dock att det finns andra 
djur som kan genomföra den uppgiften utan att förstöra ozonlagret. 
Utdraget visar på föreställningen att organismer har olika uppgifter och 
funktioner i naturen.  

 
Sammanfattningsvis menar jag att tolkningsrepertoaren För mycket djur bär 
med sig en föreställning om att det finns en balans i naturen som människan 
är med om att upprätthålla. Detta uttrycks på flera olika sätt, bland annat att 
djuren blir för många om människan slutar äta kött. Dessutom uttrycks att 
organismer har uppgifter i naturen. Exempelvis är kor gräsätare, människor 
köttätare medan grisar äter kompost. Födan i naturen är uppdelad mellan 
olika organismer. Organismerna har också olika funktioner i naturen, kor 
och maskar har funktionen att producera näringsämnen. Om organismerna 
håller sig till sina uppgifter och genomför det de ska så upprätthålls balansen 
i naturen, men om organismerna däremot inte fullgör sina uppgifter får 
detta konsekvenser. Alla organismer påverkar varandra eller är beroende av 
varandra och på så sätt hänger allt samman i en komplex väv. Människan är 
en del av väven och har en uppgift i att upprätthålla balansen. Människans 
köttätande görs därmed till en förutsättning för att naturen hålls i balans. 

  
Räcker till alla  
I diskussionerna finns också ett tal om att maten ska räcka till alla. I 
diskussionen nedan, till exempel, återknyter eleverna till vad 
läroboksförfattarna menar med ”att ju mer animaliska produkter 
mänskligheten äter, desto färre människor kan mättas”.  

Bengt: Diskutera, men sluta. Diskutera stycket ... kom fram ... jaa det var det dom 
menade, att man måste tänka, måste… 
Berit: Tänka på vad vi äter. 
Bengt: (Samtidigt) Ja, så att det räcker… 
Berit: (Samtidigt) Det kanske inte var det dom menade? 
Bengt: Huvuds[aken] så det räcker … till alla … Författaren hävdar att det är 
diskutabelt ur miljösynpunkt att äta kött ... 
Berit: Nån gång ibland kan man äta det. 
Bengt: Jaaa (tvekande)… 

   RM1ad 129-143 
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Dialogen ovan är exempel på tal som utgår från rättvisa. Bengts yttrande 
om att huvudsaken är att maten räcker till alla, visar på det. Berits yttrande 
om att man ibland kan äta kött, visar att ”man” kan minska köttätandet om 
det krävs för att alla ska få mat. Min tolkning av talet är att det uttrycker en 
föreställning om rättvisa. 

 
Några av elevdiskussionerna kommer in på hur matsituationen förhåller sig i 
andra delar av världen. I Indien och Afrika kan fattigdom avgöra hur mycket 
kött man äter. Ett exempel på ett sådant meningsutbyte är när en grupp 
diskuterar ifall det ska serveras mer vegetarisk mat i stadens skolor.  

My: Men vadå ... om det skulle serveras mer vegetarisk [mat] ... då skulle man bli van 
att äta det. Då skulle det bli så här… 
Mona: Mm, men... ja precis. Det är ju bara att vi är vana att äta kött och allting nu 
(jaa)… så därför så gör vi det ju. Men om vi hade vuxit upp i Afrika … hade ju inte vi 
ätit kött ... eller … jag vet inte? 
My: Äter dom inte kött i Afrika? 
Mona: Nämen, fattiga gör nog inte det. 
My: Inte lika mycket.  
[tystnad] 

   RM3e 576-589 

Eleverna konstaterar att man skulle bli van att äta vegetarisk mat om 
sådan serverades mer ofta. Eleverna kommer sedan in på att fattiga 
människor i Afrika antagligen inte har lika möjligheter att äta kött som rika 
människor. Samtalet går långsamt och övergår sedan i en längre tystnad. 
Diskussion visar att eleverna har uppmärksammat det orättvisa i att alla inte 
har möjlighet att äta kött. Sättet som eleverna talar på (långsamt tal, små 
pauser och tystnaden) tolkar jag som att eleverna inte tycker situationen är 
bra, det vill säga, orättvisa är inte önskvärt.  

 
I många diskussioner ägnas också tid till att försöka skapa mening kring 
lärobokstexten, kött eller vegetabilier, i uppgiften. Nedanstående grupp går 
direkt in på hur författarna beskriver konsekvenser av djuruppfödning. 

Vanja: Författaren menar att om fler människor ska äta kött så måste dom föda… eh   
upp mer djur, eller vad man ska säga, och då måste man … ha mer mat till djuren … 
och då eftersom det blir så mycket blir det inte lika bra mat,  osså blir djuren inge feta 
och bra… osså… jaa, kan man inte mätta människorna helt enkelt. 
Erik: Näe, det var väl bara typ 10% av proteinet som… som… 
Yrsa: Stanna kvar i djuret. 
Erik: Jaa, precis. 
Yrsa: Då är det alltså inge bra. 
Erik: Näe. 
//  
Yrsa: Och nästa fråga då? 
Erik: Författarna hävdar att det är diskutabelt ur miljösynpunkt att äta kött.  
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Diskutera utifrån era kunskaper ibland annat ekologi och miljö om varför det är 
diskutabelt ur miljösynpunkt [läser]. 
Vanja: Jo för att … just som vi sa … 
Yrsa: Djuren utrotas, höll jag på säga. 
Vanja: Nämen det är väl inge bra… Om det är mer som ska äta kött då måste man ju 
odla mer mat som djuren ska äta… Plus alla andra människor som ska äta spannmåls 
mat och sånt. 
Erik: Mmm. 
Vanja: Fattar ni? Och då måste man odla dubbelt så mycket… och det finns det kanske 
inte mark till och ja... Det blir liksom inge bra. 

   RM3g 11-46 

Om fler människor ska äta kött krävs att mer spannmål odlas som 
djurfoder, detta kräver också mer mark, säger eleverna. I exemplet 
identifierar de att det är människans matvanor med ökad andel kött som 
leder till energi- och proteinförluster samt den ökade markanvändningen. 
Köttätandet laddas på detta sätt som något problematiskt och kanske till och 
med något negativt. 

 
I tolkningsrepertoaren talar elever om att maten måste räcka till alla 
människor. Det finns också uttryck för att elever blir illa berörda över att 
vissa människor inte har möjlighet att äta kött. Dessutom säger eleverna att 
resurser (energi och protein) går förlorade vid djuruppfödning, vilket gör att 
maten kanske inte räcker till alla. Sammanfattningsvis innehåller 
tolkningsrepertoaren Räcker till alla föreställningar om att alla människor 
måste få tillgång till mat. En form av rättvisa förespråkas alltså. Repertoaren 
innehåller också föreställningen att det går åt mer resurser när människor 
äter kött, vilket leder till resursslöseri, alternativt att det inte finns tillräcklig 
mängd mark. 

 
Inte många vegetarianer  
I lärobokstexten som finns i uppgiften står det att ”De flesta människor i 
världen är vegetarianer”. I de flesta grupperna reagerar eleverna på 
påståendet och börjar prata om vad det är att vara vegetarian. De talar om 
vilka som är vegetarianer och i flera grupper ifrågasätts påståendet som förs 
fram i uppgiften. Flera elever uttrycker att det inte tror att påståendet är sant 
och de beskriver egna erfarenheter om vegetarianer. Vendela, till exempel, 
säger att hon inte tror på att de flesta människorna i världen är vegetarianer 
eftersom folk i allmänhet reagerar om någon är vegetarian.  
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Vendela: Men jag tror inte på att dom flesta ... (nääe) ... människorna i världen är 
vegetarianer. Det går inte. 
//  
Martina: Hade det varit så … varför är det så himla ba … varför är det så "Åhh, är du 
vegetarian"?  [tillgjord röst] Liksom så här… 
Alla: Jaa. 

   RM3c 53-61 

Även en annan grupp ifrågasätter att de flesta människorna är vegetarianer.  

Ella: Jaha ja. Det är väl ... (skratt)... alltså dom flesta människorna som är 
vegetarianer, det är ju helt galet ju 
Astrid: Alltså för att om man säger Sverige ... så äter väl kanske iallafall 95% ... alltså 
det är ju mycket. alltså jag känner… om jag säger så här... jag känner inte många som 
är… 
Ella: Vegetarianer. 
Astrid: Det finns väl nån man kanske vet men jag känner inte så många. 
Ella: Näe. 
Fanny: Men tänk om alla känner en som är vegetarian, som är vegetarian. 
Astrid: Jaa. 
Fanny: (Skratt) Fast då blir det inte nio miljoner som känner en som är vegetarian. 
Astrid: Näe. 
Astrid: Alltså om man säger så här, i Sverige kan det inte ens finnas en miljon, eller? 
Fanny: Som är vegetarianer. 
Astrid: Var nionde person kan inte vara det, eller? ... Ja, jag vet inte? 

   RM2c 104-133 

I de två ovanstående citaten utgår eleverna från en svensk kontext. De 
refererar till hur människor här i Sverige reagerar på om någon säger att hen 
är vegetarian (citatet med Vendela) och genom att koppla till egna 
erfarenheter av vänner som är vegetarianer (citatet med Astrid). Fokus för 
diskussionen flyttas till en svensk kontext och bort från det globala 
perspektiv som uppgiften presenterar. Citaten visar hur Sverige blir normen 
som diskussionen utgår från. 

 
En av grupperna skiljer sig dock från de övriga grupperna i sättet att tala 
kring vegetarianer i världen. En av deltagarna, Viviann, uttryckte sig 
utmanande och de andra eleverna besvarade henne med vad jag tolkar som 
ironi. Tolkningen baserar jag på vad som sagts i tidigare diskussioner där 
orättvisor/olikheter varit ett återkommande tema i gruppen. Mats och Lage 
gick från början av diskussionerna i polemik med Viviann och försvarade 
strävan efter jämlikhet. Bland annat förde Lage och Mats fram hur svarta 
länge kämpat för sina rättigheter. Allteftersom diskussionerna fortgick 
förändrade både Lage och Mats sitt sätt att tala. Ofta bekräftar de vad 
Viviann säger men med ett tonfall som jag tolkar som skoj eller ironi. Detta 
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spel pågick mellan gruppens deltagare, inte så att jag tolkar det som att 
någon blev illa åtgången, utan snarare låter det som om de har roligt. 

Lage: De flesta människor i världen [är vegetarianer] … Va? 
Viviann: Men, alla afrikaner och skit ... kan ju inte äta kött. 

   RM2e 117-119 

Mats: Stämmer slutsatsen "ju mer animaliska produkter mänskligheten äter desto 
färre människor kan mättas”? [läser] 
Viviann: NÄ. Det tycker jag inte. Dom har ju kommit fram till att eee insekter … det är 
det nya. Så äter alla insekter då kan alla mättas. För vet du hur många miljoner 
insekter det finns? 
(I bakgrunden skrattar killarna lite tyst.)  
Iris: Finns (härmar hur Viviann går upp i ton).  
Lage: Tänker du käka en sån där liten?   
Viviann: Näe, inte jag men … dom i därnere, som inte har någon mat … dom får väl 
käka det.    
Mats: Jaa, dom har ju mycket insekter … och dom klagar att dom inte har mat.  
Lage: Skrattar   
Viviann: Jaa, dom har ju massa skorpioner under sängen.  
Mats: Har dom sängar? 
Viviann: Jo, men dom har ett skafferi under sängen, ändå klagar dom på att dom inte 
har någon mat. 

   RM2e 431-451 

Gruppmedlemmarna uppmärksammar att det är skillnad mellan vilka 
som får äta kött och vilka som inte har möjligheter till det. De säger att alla 
inte kan äta kött. Viviann tar upp att insekter är den nya maten. Äter 
människor insekter kan alla mättas. Hon säger att ”dom där nere som inte 
har någon mat får äta det”. Jag tolkar yttrandet som att det inte är ett 
problem att en del människor har möjlighet att äta kött medan andra saknar 
denna möjlighet. De kan äta annan mat. Olikhet är inget problem. 
 
I elevdiskussionerna framkommer alltså föreställningen att de flesta 
människorna i världen inte är vegetarianer. Detta sker genom att man 
hänvisar till hur det talas om vegetarianer i Sverige. Indirekt blir våra 
svenska matvanor en norm som diskussionen utgår ifrån. Detta medför att 
dilemmat som presenteras i uppgiften försvinner i elevdiskussionerna. En 
grupp avviker i sitt sätt att tala, de uttrycker föreställningen att människor 
inte behöver äta samma sak. Genom denna föreställning blir det acceptabelt 
att vissa människor äter kött medan andra äter mer vegetarisk mat eller 
insekter.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att tolkningsrepertoaren Inte många 
vegetarianer flyttar diskussionen från en global till en svensk kontext, där 
påståendet om att de flesta människor i världen är vegetarianer ifrågasätts. I 
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en grupp uttrycks föreställningen att alla människor inte behöver äta kött på 
samma sätt som vi gör i Sverige. Tolkningsrepertoaren osynliggör att 
köttätande är något som tillhör den rika västvärldens matvanor som 
presenterats i elevuppgiften. Tolkningsrepertoaren används här för att skapa 
det ”normala” jaget. Det innebär att svenskheten är normen. Samtidigt 
skapas ett tydligt vi och dom. 

Elevernas användning av tolkningsrepertoarerna 

Det här avsnittet handlar om hur eleverna använder tolkningsrepertoarerna 
för att skapa mening kring uppgiften Räcker maten?. Forskningsfråga två, 
hur använder eleverna tolkningsrepertoarerna i sitt tal om hållbar 
utveckling, besvaras. Jag börjar det här avsnittet med att beskriva hur 
elevernas diskussioner kan förstås och vad eleverna använder 
tolkningsrepertoarerna till i sina diskussioner. Därefter presenterar jag de 
strategier eleverna har för att undvika dilemman. Strategierna handlar om 
att undvika den obekväma subjektspositionen lärobokstexten försätter 
eleverna i. Talet skiljer sig markant från talet utifrån Jorden om natten med 
avseende på ideologiska dilemman samt strategier för att undvika en 
obekväm subjektsposition, därför skiljer sig min resultatpresentation åt 
mellan de olika uppgifterna.  

Hur kan elevernas diskussioner förstås? 
För att förstå elevernas diskussioner utifrån Räcker maten? är det väsentligt 
att analysera den uppgift de fått. Lärobokstexten i uppgiften beskriver att vi i 
den rika västvärlden innehar en privilegierad position genom att vara de i 
världen som främst äter kött, samt att en ökad andel köttätande gör att färre 
människor kan mättas. Texten i elevernas uppgift positionerar människor 
som äter kött i en obekväm subjektsposition. Texten uttrycker att maten 
räcker till färre människor om vi äter mycket kött. Det är också negativt för 
miljön. Däremot framstår människor som äter en ökad andel vegetarisk mat 
som ansvarsfulla eftersom maten då räcker till fler människor och miljön tar 
mindre skada. En bekväm subjektsposition skapas. I elevernas tal fungerar 
flera tolkningsrepertoarer som ett sätt att omvandla den obekväma 
subjektsposition som finns i uppgiften till en bekväm subjektsposition. 
Elevdiskussionerna utgår huvudsakligen från två positioner; köttätare och 
vegetarian. Jag benämner positionen ”vegetarian” trots att en mer 
rättvisande benämning är ”äta mer vegetarisk mat”, eftersom det i 
elevdiskussionerna inte finns exempel på att argumentera för att vara 
vegetarian. För läsbarhetens använder jag dock begreppet vegetarian. 

Elevernas tal handlar dels om att göra subjektspositionen köttätare 
acceptabel och/eller försvara densamma och dels om att göra vegetarian-
positionen begriplig. Tolkningsrepertoarerna kan ses som resurser som 
eleverna använder för att stödja och/eller begripliggöra de olika positionerna 
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(Edley, 2001a). Först presenteras hur tolkningsrepertoarer används för att 
göra köttätande acceptabelt, sedan tal som begripliggör subjektspositionen 
vegetarian och slutligen visar jag hur den ansvarsfulle köttätaren 
konstrueras i diskussionerna. 
 
Köttätare 
I uppgiften Räcker maten? finns en lärobokstext där det står ”Att äta kött 
hör till den rika västvärldens matvanor [].” varefter texten beskriver att 
boskapsuppfödning använder sig av allt större arealer, vatten och energi 
samt de energi- och proteinförluster som sker vid uppfödning av boskap, det 
vill säga text som i naturkunskapsböcker ofta beskrivs med hjälp av en 
näringspyramid. Stycket avslutas sedan med: ”Slutsats: ju mer animaliska 
produkter mänskligheten äter, desto färre människor kan mättas!” Texten i 
uppgiften belyser tydligt att det handlar om matförsörjning ur ett globalt 
perspektiv. Trots detta diskuterar de flesta elevgrupperna inte 
matförsörjning ur ett globalt perspektiv.  

Tolkningsrepertoaren Inte många vegetarianer sätter diskussionen i ett 
svenskt sammanhang där majoriteten av befolkningen inte är vegetarianer 
och där de flesta människor har möjlighet att välja vad de äter. Detta leder 
till att det dilemma som texten i uppgiften förmedlar inte känns aktuell. Det 
blir oproblematiskt att äta kött. Dilemmat försvinner helt enkelt bort ifrån 
elevernas resonemang. Subjektspositionen köttätare blir därmed 
oproblematisk.  

I repertoaren För mycket djur har människan en uppgift i naturen som 
köttätare. Människan måste fullgöra sina uppgifter för att hålla naturen i 
balans. Eleverna använder denna tolkningsrepertoar som en resurs för att 
försvara subjektspositionen köttätare. I repertoaren har människan en 
uppgift att äta kött, det vill säga hen bidrar till att antalet djur inte överstiger 
det önskvärda. Tolkningsrepertoaren används som ett naturvetenskapligt 
argument för att det är ”rätt” att äta kött. Människan fullgör sin uppgift att 
hålla naturen i balans. Naturvetenskapliga kunskaper ger 
tolkningsrepertoaren hög trovärdighet. Båda tolkningsrepertoarerna Inte 
många vegetarianer och För mycket djur gör att den obekväma 
subjektspositionen som uppgiften presenterar osynliggörs.  

Föreställningen om individens vilja och rätt att bestämma över sig själv 
som uttrycks i Jag vill — jag bestämmer fungerar i elevdiskussionerna som 
stöd för subjektspositionen köttätare. Eleverna hävdar att kött är gott och att 
de därför vill äta kött och konstaterar att de då kan äta kött. Naturligtvis kan 
den här tolkningsrepertoaren också användas för att stödja 
subjektspositionen vegetarian men det saknas exempel på detta i 
elevdiskussionerna. 

De tre ovan nämnda tolkningsrepertoarerna konstruerar alltså köttätande 
som oproblematiskt, normalt och (natur)vetenskapligt riktigt. Människan 
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fullgör sin uppgift i naturen. Dessutom har människan rätt att bestämma 
själv över vilken mat de ska äta. Således gör dessa tolkningsrepertoarer 
köttätandet acceptabelt. 
 
Vegetarian 
I elevernas diskussioner handlar en del av talet om att försöka begripliggöra 
subjektspositionen vegetarian som i elevuppgiften presenteras som ”god”. De 
tolkningsrepertoarer som används för att förstå subjektspositionen är Rädda 
miljön samt Räcker till alla. Framförallt är det miljöpåverkan samt att 
maten/köttet måste räcka till alla människor som förs fram som argument. 
Det finns uttryck för att elever blir illa berörda över att vissa människor inte 
har möjlighet att äta kött, med andra ord orättvisa mellan människor. Det 
handlar också om att resurser (energi och protein) går förlorade vid 
djuruppfödning, vilket gör att maten kanske inte räcker till alla. Eleverna 
uttrycker att vår köttproduktion gör att vi förlorar energi och protein samt 
att det tar upp mer mark än om vi skulle äta spannmålen direkt, genom det 
begripliggörs den positiva bild som elevuppgiften presenterar av att vara 
vegetarian. 

 
Den ansvarsfulle köttätaren 
I elevernas diskussioner finns också tal som används för att konstruera en 
ansvarsfull köttätare. Det handlar om hälsa, djuretik och miljöpåverkan, det 
vill säga tolkningsrepertoaren Rädda miljön. För att stödja köttätande 
uttrycker några elever att vi behöver proteiner och annat som finns i kött 
men andra bemöter detta argument med att det även går att få proteiner från 
en vegetarisk kost. Djuretiska resonemang används också för att konstruera 
en ansvarsfull köttätare, talet handlar framförallt om att övergå till en 
anständig djurhållning. Eleverna argumenterar för att det går att fortsätta 
föda upp djur, men att det ska vara en god djurhållning. Dessutom uttrycks 
att människor kan minska sin köttkonsumtion i tolkningsrepertoaren 
Räcker till alla samt att miljöhänsyn måste tas vid djuruppfödning. Därmed 
skapas en ansvarsfull köttätare. 

Strategier för att lösa dilemmat i diskussionerna 
I stycket ovan har jag beskrivit en strategi som eleverna använder för att 
undvika den obekväma subjektsposition uppgiften försätter dem i. De 
konstruerar den ansvarsfulle köttätaren. När eleverna diskuterar Räcker 
maten? skapas inte ideologiska dilemman i diskussionerna som försätter 
eleverna i en obekväm subjektsposition på samma sätt som när de diskuterar 
Jorden om natten. Det är snarare själva uppgiften som skapar en obekväm 
subjektsposition. Eleverna använder ytterligare strategier (troligen 
omedvetet) för att inta en bekväm subjektsposition. Strategierna är att: 
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osynliggöra dilemmat; kompromisser mellan tolkningsrepertoarer; eller så 
framställs dilemmat som oproblematiskt (se tabell 11).  

Tabell 11. Strategier eleverna använder för att lösa dilemmat de hamnar i. 
 

Strategier Talet 

Osynliggör dilemmat  Talet förflyttar diskussionen till ett 
sammanhang där dilemmat inte 
existerar. 

Kompromiss mellan subjekts-
positionerna vegetarian och köttätare 

Talet skapar den ansvarsfulle 
köttätaren. 

Dilemmat oproblematiskt Accepterar att människor har olika 
tillgång på kött. 

 
I den första strategin, att osynliggöra dilemmat, använder eleverna 

tolkningsrepertoaren Inte många vegetarianer och flyttar diskussionen till 
en svensk kontext där majoriteten inte är vegetarianer och det är ett eget val 
att vara vegetarian. I För mycket djur flyttas diskussionen till ett 
sammanhang där människan agerar som jägare. I repertoaren har 
människan en uppgift i naturen som köttätare. Människan måste fullgöra 
sina uppgifter för att hålla naturen i balans.  

Den andra strategin innebär att man konstruerar en kompromiss mellan 
subjektspositionerna vegetarian och köttätare. Eleverna använder då 
tolkningsrepertoarerna Rädda miljön och Räcker till alla. En ansvarsfull 
köttätare som tar hänsyn till andra människor, djur och miljö konstrueras i 
elevernas tal. 

Den tredje strategin gör det oproblematiskt att äta kött fastän maten då 
anses räcka till färre. Strategin innebär att man accepterar att människor har 
olika tillgång till kött. Alla människor behöver helt enkelt inte äta lika 
mycket kött. 
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Demokratiskt deltagande 

I det här avsnittet besvarar jag forskningsfråga fyra, det vill säga vilka 
möjliga subjektspositioner som skapas i förhållande till demokratiskt 
deltagande. I diskussionerna erbjuder tolkningsrepertoarerna 
subjektspositioner som förhåller sig till demokratiskt deltagande i form av 
makt/maktlöshet och ansvarsfullhet/ansvarsfrihet. 

De tre tolkningsrepertoarerna Jag vill — jag bestämmer, Rädda miljön 
och Räcker till alla konstruerar alla subjektspositioner som förhåller sig till 
demokratiskt deltagande och medborgarskap. Dessa tre tolkningsrepertoarer 
konstruerar samtliga människan som individ. De övriga 
tolkningsrepertoarerna använder eleverna för att hantera den obekväma 
subjektspositionen uppgiften försätter dem i, vilket jag beskrivit i föregående 
avsnitt, därför inkluderar jag inte tolkningsrepertoarerna För mycket djur 
och Inte många vegetarianer i det här avsnittet.  

Tolkningsrepertoaren Jag vill — jag bestämmer innehåller 
föreställningen om individens vilja och rätt att bestämma själv. 
Tolkningsrepertoaren genererar således en subjektsposition där individen 
har makt över sig själv. Tolkningsrepertoarerna Rädda miljön konstruerar 
en ansvarsfull subjektsposition. Människan har ansvar för att djur och miljö 
inte ska fara illa. Dessutom uttrycker den ett ansvar för att vi måste ta 
hänsyn till människors hälsa. Räcker till alla genererar också en ansvarsfull 
subjektsposition. Människan har ett ansvar för att maten ska räcka till alla 
människor. I elevernas diskussioner konstrueras således två olika 
subjektspositioner som handlar om människan som individ, en 
subjektsposition som ger makt åt individen och en ansvarsfull 
subjektsposition. Dessa subjektspositioner hamnar ibland i konflikt med 
varandra (se figur 6) och ibland flyter elevernas tal mellan dessa två 
subjektspositioner. Med det menar jag att i vissa situationer används 
repertoaren om människans rätt att bestämma för att stödja vissa positioner 
eller begripliggöra vissa handlingar. I andra situationer används 
repertoarerna där människan positioneras som ansvarsfull för att stödja eller 
begripliggöra andra handlingar och positioner.  
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Figur 6. Figuren visar det ideologiska dilemmat som tolkningsrepertoarerna generera 

i elevernas diskussioner. Tolkningsrepertoarerna genererar i sin tur 

subjektspositioner som ibland står i konflikt med varandra. 

 
För att visa på hur eleverna använder subjektspositionerna flexibelt ger 

jag exempel från en gruppdiskussion. Den här gruppen hamnar 
återkommande i konflikt mellan att handla ansvarsfullt och att tillmötesgå 
sina egna önskningar. I diskussionen nedan har eleverna i gruppen precis 
förstått läroboksförfattarnas resonemang om att det går åt mer djurfoder till 
att föda upp boskap än vad människan får ut av djuret.  

Mona: [] .... Så vi slänger bort jättemycket mat, som vi kan äta. 
My: Ja, och då …  
Mona: Och sen får djuren lida. 
My: Jaa, och vi får också lida för då typ kapar dom ju regnskogen, (jaa) för att den 
[boskapen] ska få plats också, och då ...(jaa) försämras ju ozonlagret och allt… (mmm)   
blablabla. 
Mona: Vi, vi skiter i kött! 
Alex: NEJ. 
My: Det är gott.  
Mona: Jag vet att det är asgott. 

   RM3e 382-399 

I citat konstaterar Mona att vi ”slänger bort” mat (genom att människan 
får ut mindre mat av djuret än den mat djurfoder innehåller). Dessutom får 
djur och människor lida. Resonemanget leder fram till att Mona uttrycker att 
”vi skiter i kött”. En handling som tar ansvar för att resurser inte ska slösas 
bort samt minskar djur och människors lidande. Alex protesterar och både 
Mona och My säger att kött är gott.   

Gruppen återkommer senare till samma ideologiska dilemma. Utdraget 
nedan tydliggör hur de båda subjektspositionerna används flexibelt utifrån 
vilka handlingar som ska begripliggöras. Gruppen diskuterar frågan 
”stämmer slutsatsen att ju mer animaliska produkter mänskligheten äter 
desto färre människor kan mättas”.  

Maktfull  
subjektsposition 

Jag vill – jag 
bestämmer�

Rädda miljön 
Räcker till alla�

Ansvarsfull 
subjektsposition�
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Mona: Mmm. 
My: Så det blir så där … 
Mona: Jaa, precis. 
My: Det vi ger till ... det vi ger till ... det … det vi matar djuren med…  
Alex: Då går vi back på det egentligen. 
My: Jaa, det vi matar djuren med … 
Mona: Jaa, alltså … rent matmässigt. 
My: (Samtidigt) Den maten skulle fler personer kunna få än det som, lilla som… 
Alex: (Samtidigt) Jaa, vi slänger bort ganska mycket i sådana fall då. 
My: Jaa. (Självklart tonfall.) 
Alex: Du såg ju hur mycket mat dom kom med till dom där korna på filmen. [Hänvisar 
till filmen Home (Carot, Besser, & Arthus-Bertrand, 2009)] 
My: Ja! 
Mona: Mmm. 
My: Men det är säkert så här att dom som har dom där korna dom tjänar ju säkert 
jättemycket … för kött är ju mycket dyrare än (mmm) … allt sånt där … så då tjänar ju 
dom säkert på det. 
Mona: Jaaa, det är därför dom gör det. 
My: Jaa, precis.  
Mona: Då fortsätter dom liksom med det. 
My: Jaaa. 
Mona: Och därför ... hur ska man kunna stoppa det då? 
My: Hmm hmm… 
//  
Mona: Vi helt enkelt bojkottar kött. 
Alex: (Samtidigt) Näe, det går jag inte med på. 
Mona: (Samtidigt) Fast det vill jag inte. 
My: Nääe… för kött är gott. 
Mona: Mmm. 

    RM3g 439-512  

I utdraget resonerar gruppen kring påståendet, ”ju mer animaliska 
produkter mänskligheten äter desto färre människor kan mättas”, som 
presenteras i uppgiften. Eleverna resonerar om att den mat vi ger till djuren 
”går vi back på” ”rent matmässigt”, det vill säga, det blir energi och 
proteinförluster vid uppfödning av djur. My säger att ”den maten 
[djurfodret] skulle fler personer kunna få”. Hon uttrycker därmed en insikt 
om att maten räcker till fler om vi inte föder upp djur. Diskussionen 
fortsätter och eleverna säger att det är de som har korna som tjänar pengar 
och det är därför de gör det. Här används istället repertoaren Jag vill — jag 
bestämmer, som uttrycker att människan är egoistisk och agerar för egen 
vinning. Det gör djuruppfödning begripligt. Det är ekonomiska intressen 
som fungerar som drivkraft att göra olika handlingar, i det här fallet föda 
upp djur. Sedan konstrueras återigen en ansvarsfull subjektsposition med 
frågan ”hur ska man kunna stoppa det då?”. ”Vi helt enkelt bojkottar kött”. 
Här uttrycks en aktiv handling för att ta ansvar för att köttproduktionens 
negativa konsekvenser ska begränsas. Slutligen tar individens maktfulla 
subjektsposition över ”jag vill inte [bojkotta kött]” ”för kött är gott”.  
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Ovanstående diskussion visar på det ideologiska dilemmat som skapas 
mellan att vara en ansvarsfull människa som tar hänsyn till bland annat hur 
djur behandlas och samtidigt få äta det som individen anser gott. Noterbart i 
de båda utdragen är att ansvaret är förlagt till den enskilda människan (vi). 
Uttalandena uttrycker att det är ”vi” som en samling individer som kan avstå 
kött inte att det ska ske regleringar av köttproduktionen eller 
köttkonsumtionen på en samhällelig nivå. Eleverna nämner till exempel 
ingenting om organiserade aktioner eller statliga regleringar. 

Hur konstrueras demokratiskt deltagande i elevernas 
diskussioner 
I diskussionerna konstruerar eleverna en individ som har rätt att bestämma 
över sig själv och sina handlingar. Det framgår att individen har ett val i hur 
den agerar. Individen kan agera ansvarsfullt. De handlingar som föreslås i 
elevernas diskussioner för att minska köttätandets negativa konsekvenser är 
att minska sitt köttätande. Inga förslag finns på handlingar på en mer 
samhällelig nivå.  

Det som kan uttolkas som ”gott” ur elevernas diskussioner är rättvisa 
mellan människor, människor ska ha det bra, hälsa, djur ska behandlas väl 
och människan ska handla miljövänligt. Demokratiskt deltagande 
konstrueras således som en individ som agerar på egen hand i form av 
ansvarsfulla handlingar.  

Sammanfattning kapitel 7 

I elevernas diskussioner utifrån Räcker maten? identifierade jag fem 
tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoaren Jag vill — jag bestämmer 
framställer att individen har rätt att bestämma själv. Andra ska inte få 
bestämma över individen. Vad individen ”vill” har stort utrymme i talet. Det 
uttrycks också en föreställning att individen tänker på sig själv och därmed 
kan agera på ett sätt som är negativt för andra människor, djur och natur. En 
sammanfattning av tolkningsrepertoaren Rädda miljön är att det finns en 
föreställning om att människan bör ta ansvar för människors hälsa, hur djur 
behandlas samt ansvar för att miljön inte skadas. Genomgående i 
elevdiskussionerna är också att olika handlingar konstant värderas som mer 
eller mindre ansvarsfulla handlingar för något/någon. Tolkningsrepertoaren 
För mycket djur ger uttryck för att det finns en balans i naturen och att den 
balansen kan störas. Människan är en del av naturen, dess processer och 
medverkar till att hålla naturen i balans. Vi människor har en uppgift i att se 
till att det inte blir för mycket djur och på så sätt hålla naturen i balans. 
Tolkningsrepertoaren Räcker till alla innehåller föreställningar om att alla 
människor måste få tillgång till mat. Rättvisa förespråkas. Repertoaren 
innehåller också föreställningen om begränsade resurser. Köttätande gör att 
det går åt mer resurser än när människan äter vegetariskt. Det leder till 
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resursslöseri och att det kanske inte finns tillräcklig mängd mark om alla 
människor äter mycket kött. Elevernas tal inom tolkningsrepertoaren Inte 
många vegetarianer, handlar om hur vegetarianer bemöts och talas om i 
Sverige. Talet bär med sig en föreställning om att situationen i övriga världen 
liknar Sverige. Sverige blir normen som diskussionen utgår från. 

Tolkningsrepertoarerna kan ses som resurser som människor använder 
för att stödja och/eller begripliggöra olika positioner. I diskussionerna 
handlar elevernas tal om å ena sidan göra subjektspositionen köttätare 
acceptabel och/eller försvara densamma. Talet handlar också om att göra 
subjektspositionen vegetarian begriplig. Dessutom konstrueras i talet den 
ansvarsfulle köttätaren. 

Köttätande görs acceptabelt/försvaras med hjälp av tolkningsrepertoaren 
Inte många vegetarianer som sätter elevernas diskussioner i ett svenskt 
sammanhang där majoriteten inte är vegetarianer och det är ett eget val att 
vara vegetarian. Det globala dilemmat som uppgiften presenterar 
uppmärksammas därmed inte. Subjektspositionen köttätare blir därmed 
oproblematisk. Tolkningsrepertoaren För mycket djur använder eleverna 
som en resurs för att försvara subjektspositionen köttätare. I repertoaren har 
människan en uppgift att äta kött och genom köttätandet bidrar människan 
till att antalet djur inte överstiger det önskvärda. Naturvetenskapliga 
kunskaper ger tolkningsrepertoaren hög trovärdighet. Tolkningsrepertoaren 
Jag vill — jag bestämmer fungerar i elevdiskussionerna som stöd för 
subjektspositionen köttätare. Eleverna uttrycker att kött är gott och att de 
därför vill äta kött och konstaterar att de då kan äta kött.  

För att begripliggöra subjektspositionen vegetarian använder eleverna 
tolkningsrepertoarerna Rädda miljön samt Räcker till alla. Framförallt är 
det miljöpåverkan samt att maten/köttet måste räcka till alla människor som 
förs fram som argument. 

Den ansvarsfulle köttätaren konstruerar eleverna genom en kompromiss 
av tolkningsrepertoarerna. God djurhållning, miljöhänsyn samt ett minskat 
köttätande framställer att människan kan fortsätta äta kött. 

Eleverna använder således olika strategier för att undvika den obekväma 
subjektspositionen som uppgiften försätter dem i. Strategierna är att 
osynliggöra dilemmat (tolkningsrepertoarerna Inte många vegetarianer och 
För mycket djur) kompromisser mellan tolkningsrepertoarer (den 
ansvarsfulle köttätaren) eller så framställs dilemmat som oproblematiskt 
(det är inget problem att människor äter olika).  

Demokratiskt deltagande konstrueras som en individ som agerar 
ansvarsfullt.   
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8. Elevernas naturkunskapande 
Det här kapitlet handlar om hur elever använder naturvetenskap i sina 
diskussioner. Närmare bestämt vilka roller eleverna ger sina kunskaper i 
naturvetenskap och hur själva naturkunskapandeprocessen ser ut.  

Jag har kategoriserat hur eleverna använder sina kunskaper i och om 
naturvetenskap under diskussionerna i fyra kategorier (se tabell 12). Jag 
visar både på funktionerna som elevernas kunskap i naturvetenskap har 
inom respektive kategori och på de naturkunskapande som sker i 
diskussionerna. I kapitlet presenterar jag utdrag från elevdiskussionerna 
utifrån de två uppgifterna Jorden om natten och Räcker maten? samtidigt 
under respektive kategori.  

Naturvetenskap för att göra ”världen” mer begriplig  

I den här kategorin använder eleverna naturvetenskap till att göra världen 
mer begriplig. De olika funktionerna som naturvetenskap har handlar om att 
skapa eller utöka sin förståelse om världen. Världen är i min studie de 
hållbarhetsproblem uppgifterna utgår från och de människor som är 
involverade i problemen. Jag börjar presentera exempel på hur eleverna 
använder naturvetenskap när de diskuterar uppgiften Jorden om natten.  

 
När eleverna tittar på en satellitbild över jorden om natten diskuterar de 
frågan om hur framtidens satellitbilder kommer att se ut: 

Yrsa: Jag tror det är mycket mer gult överallt. 
Erik: Vanja: Mm, ja.  
Yrsa: För att det eh …   
Vanja: Men det röda kanske försvinner … för då kanske oljan är slut. 
Erik: Yrsa: Mm, jajamän.   
Vanja: Men vad ska man ha då för lampor? ... Eller vadå? … Använder man inte olja 
till lampor?  
Yrsa: Inte alla väl?  
Erik: Då använder man el.    
Vanja: Jamen är inte olja el?    
Erik: Näe.    
Vanja: Nähä.    
Yrsa: Oljelampor finns det ju men det är annat. 

   JON3g 297-319 
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Tabell 12. Tabellen visar hur eleverna använder sina kunskaper i och om 
naturvetenskap när de diskuterar hållbarhetsfrågor och vad som karaktäriserar 
talet i kategorierna. 

 
Kategori 
 

Elevernas kunskap i och om 
naturvetenskap används 
till: 

Funktioner som elevernas 
kunskaper i 
naturvetenskap har i 
diskussionerna 

Naturvetenskap för 
att göra ”världen” 
mer begriplig 

Att ytterligare begripliggöra 
frågan de diskuterar.  
 
Att väcka frågor. 
 

Klargöra förutsättningar  
Se konsekvenser  
Granska information  
Tolka information 
Argument och 
motargument  
Söka och ifrågasätta 
förklaringar 
 

Naturvetenskap för 
att värdera, ta 
ställning och agera 

Att bedöma och värdera 
ageranden, handlingar och 
människor.  

Värdera  
Positionera handlingar och 
människor  
Jämföra och bedöma 
Ifrågasätta handlande 
 

Naturvetenskap för 
att ge auktoritet åt 
yttranden 

Att ge auktoritet åt sina 
ståndpunkter.  
 
 
 
 
 
Att förminska sina egna 
ståndpunkter. 
 

Positionera sig själv som 
kunnig och/eller andra 
som okunniga. 
Konstruera vetenskapliga 
resonemang som stödjer 
handlanden och 
beteenden. 
Positionera sig själv som 
okunnig. 
 

Naturvetenskap för 
att lösa 
samhällsproblem 

Att lämna över 
samhällsproblemet till 
naturvetare och tekniker.  
 
Att uttrycka tilltro till 
naturvetenskap och teknik. 

Gemene man slipper ta 
ansvar för problemet, 
naturvetare och tekniker 
löser det. 
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Gruppen pratar om att framtidens satellitbilder kommer att innehålla mer 
gult. Vanjas kommentar om att den röda färgen på satellitbilden kanske 
försvinner för in diskussionen på att oljan kanske tagit slut om hundra år. 
Kunskaper om oljan som begränsad resurs används alltså för att fundera 
över framtidens energiförsörjning och har därmed funktionen att klargöra 
förutsättningar för människans energiförsörjning. Vanja ställer då frågan om 
vilka lampor som människor kommer att ha i framtiden. Här använder hon 
kunskapen om att oljan kanske är borta i framtiden och ser att det kan få 
konsekvenser för vilka lampor man kommer att ha. Hon uttrycker sedan en 
tveksamhet om huruvida olja används till lampor. Hon uttrycker en 
osäkerhet om vad som får lampor att lysa och efterlyser indirekt 
naturvetenskapliga kunskaper för att svara på frågan. Erik besvarar frågan 
och säger att det är el som får lampor att lysa. Vanja frågar då om olja inte är 
el. Hon frågar efter kunskaper för att belysa elproduktionen. Erik svarar 
dock ett tydligt nej och stänger på så sätt diskussionen som Vanjas frågor 
öppnat upp för. Frågan är om Vanja skulle ställt sina frågor om hon inte 
hade en viss kunskap om att el kan produceras på flera olika sätt och även 
ifrån olja. I diskussionen ovan har naturvetenskap flera funktioner. De har 
funktionen att klargöra förutsättningar för människans energiförsörjning i 
framtiden samt att se möjliga konsekvenser för framtiden. Dessutom 
efterfrågas naturvetenskapliga kunskaper i diskussionen för att skapa 
ytterligare förståelse om frågan de diskuterar. 

 
En annan grupp diskuterar frågan om rimligaste framtidsscenario också är 
ett önskvärt scenario. Gruppen har tidigare pratat om att de tror att 
framtidens satellitbilder är ljusare. Deluppgiften om vad de anser önskvärt 
skapar förvirring i gruppen. Det råder osäkerhet om vad satellitbilden 
egentligen visar.  

Martina: Jamen vad var det på, vad var det på uppgiften?  
Vendela: Vad var det det gula visade? 
Tyra: (Samtidigt) Jag tror det var en lampa.   
Martina: (Samtidigt) Jag tror det var energianvändningen. 
[ ]  
Vendela: Jag tänker inte så här inomhus. Jag tänker ute i städerna. Det är alltså inne 
på gatlyktor och allt möjligt att det ska vara ljusare, så där mer… (mhm) Fattar du? 
Fast jag vet inte ens vad den där bilden menar.  
Martina: För det här tänker jag som lampor som lyser.    
Tyra: Jaa, jag tänker också så.  
Martina: Alltså energianvändningen … i olika städer … jaja.   
Vendela: Men om det blir för mycket alltså ... om det ... Är det dåligt om det är för 
ljust, är det dåligt för miljön eller nåt?  
Martina: Jag vet inte, det lär ju vara sämre med alla oljeutsläpp. Men, att för 
LAMpor...  
Vendela: Jaa.  
Tyra: Det är ju inte bra att ha en ... som en … Jag menar, man vill inte att det ska vara 
så mycket ehe ... nu vill jag inte säga det så här högt … men liksom, man vill ju inte att 
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det ska vara så här mycket … (Viskar.)   
Martina: Man ska höra.   
Tyra: Näe, jag låter ju som ett cp.  
Vendela: NÄej.   
Martina: Jamen, säg.  
Tyra: Jag fattar inte, det är väl ändå bra att det är mycket ... ljus och sådär… för man 
säger ju alltid att man ska stänga av [elektriska apparater] och sånt där, men det är ju 
för att man inte ska slösa på pengar.  
Vendela: Mmm.   
Martina: Jaa, det är en själv men man vet ju inte om det är ... drabbar samhället eller 
världen … eller …  
Tyra: Näej.   
Martina: Det är det jag menar. 

   JON3c 730-776    

I början av diskussionen ovan frågar eleverna sig vad satellitbilden 
egentligen visar. Är det lampor, belysning ute eller energianvändning? 
Vidare funderar de över relationen mellan ljus och energianvändning. 
Eleverna granskar vilken information som satellitbilden egentligen ger. 
Vendela ställer då frågan om det är dåligt för miljön att det är ljust. Martina 
svarar att oljeutsläpp lär vara värre. Yttrandet jämför således indirekt en 
slags energianvändning (energi till belysning) med en annan slags 
energianvändning (olja) och miljökonsekvenser som kommer från dem 
(oljeutsläpp)14.  Tyras sätt att fortsätta dialogen, viskande samt med flera 
omtag, tolkar jag som att det hon vill säga är utanför vad som hon tror 
förväntas av situationen. Yttrandet om att hon låter som ”ett cp” stärker 
detta. Hon får dock stöd av gruppen att tala, och säger då att det är väl bra 
om det är ljust och ger sedan ett ekonomiskt argument till varför det talas 
om att man ska stänga av elektriska apparater. Martina lyfter då frågan 
ytterligare en nivå genom att konstatera att det gäller ”en själv” som individ 
men att man inte vet om det drabbar samhället eller världen. Tyras och 
Martinas yttranden efterfrågar kunskaper för att kunna skapa ytterligare 
förståelse kring frågan de diskuterar. Utdraget visar också på hur Tyra 
positionerar15 sig som okunnig och anger att hon inte förstår fastän hon 
lyfter en viktig och relevant fråga. Eleverna använder här naturvetenskap till 
att granska och jämföra. Dessutom ställer eleverna frågor och efterlyser 
kunskaper för att belysa frågan de diskuterar ytterligare. 

 
Eleverna använder också sina kunskaper i naturvetenskap när de angriper 
själva uppgiften de fått, bland annat när de analyserar satellitbilden i 
uppgiften. Nedan börjar en grupp precis prata om satellitbilden.  

                                                             
14 En värderande funktion. 
15 Tillhör kategorin ”ge auktoritet”, Tyra positionerar sig som okunnig och ger därmed ingen auktoritet till sin 
egen fråga. 
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Boris: Jaja, spela roll. Vad säger den här bilden då?   
Ann: Jaa.   
Boris: Den visar väl var energianvändningen i världen är som mest, mycket här i 
Europa, USA.    
Ann: Jaa.  
Leif: Det lär ju …    
Ann: Typ Tyskland, eller … Är det Tyskland?   
Leif: Frankrike.   
Ann: Frankrike, jaa.   
Boris: England.    
Leif: Oj åhh (låter som något händer), Storbritannien åhå …   
Boris: Beijing.  
Bea: Men typ industriländerna.  
Boris: Mmm, storbefolkade.   

   JON1c 58-82 

Citatet visar hur gruppen identifierar platser som lyser mycket på bilden 
och sammanför det med vad de vet om dessa platser. Utifrån det drar 
gruppen slutsatser om vad bilden säger om världens energianvändning. 
Eleverna angriper satellitbilden med ett vetenskapligt arbetssätt, 
systematiskt identifiera platser de känner till på satellitbilden, för att 
klargöra vad satellitbilden ger för information. 

 
Ytterligare exempel på hur elever använder naturvetenskapliga kunskaper 
för att ta sig an uppgiften de fått visas nedan. Eleverna är precis i början av 
sin diskussion och diskuterar vad satellitbilden säger om världens 
energiförsörjning. 

Jane: Jaa, på bilden så ser vi att det är, inte är mycket ... lampor och el och sånt i typ 
Afrika. (Alla skrattar LITE.)   
Fanny: Det är väl natt där och förmodligen och kanske alltså ... näe…   
Ella: Är det inte dag hos dom och så natt hos oss?   
Jane: Jag vet inte.    
Fanny: Dom ligger ju så här, på samma sida.  
Jane: Jaa.    
//  
Jane: För i USA och Sverige så är det iallafall inte dag och natt samtidigt.    
Fanny: Näe.    
Jane: Och det är ju ändå lampor där, på både S[verige och USA], jaa.  

   JON2c 82-102 

Jane konstaterar att det inte lyser så mycket i Afrika och Fanny börjar 
förklara det med att det är natt. Hon avbryter sig själv och det verkar som 
om gruppen reagerar på att satellitbilden visar att det är natt över hela 
jordklotet på bilden, baserat också på Ellas uttalande.  Fannys yttrande om 
att Sverige och Afrika ligger på samma sida tyder på att hon är medveten om 
att det är natt samtidigt på dessa ställen. Gruppen blir tyst och Jane jämför 
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då USA och Sverige och konstaterar att det lyser på båda ställena samtidigt 
på bilden. Gruppen använder här sina kunskaper om dag och natt (jordens 
rotation om sin egen axel) till att granska vad satellitbilden visar och gör det 
på ett vetenskapligt sätt. De prövar en hypotes, om satellitbilden verkligen 
var tagen på en och samma gång så skulle inte satellitbilden visa natt i både 
Sverige och USA samtidigt. 

 
När eleverna diskuterar uppgiften Räcker maten? använder de också 
naturvetenskapliga kunskaper till att klargöra frågan de diskuterar 
ytterligare. Nedanstående grupp diskuterar vilken mat människan bör äta ur 
ett hälsoperspektiv.  

Tobias: Man måste ju typ äta djur ändå för att [ohörbart].   
Vendela: Jaa, det är ju proteiner … eller vad det är …  
Tobias: Mmm. 
Tyra: Jamen…  
Tobias: Man kan ju få proteiner av allt annat också … böner och skit. 
//   
Martina: Hellre kött än bönor. 

   RM3c 148-162  

I ovanstående utdrag resonerar gruppen om lärobokstexten i uppgiften. 
Tobias och Vendela använder människors behov av att få i sig proteiner som 
argument för att äta kött. Insikten om att även bönor och andra växter 
innehåller proteiner fungerar som ett motargument till det påståendet. 
Eleverna belyser därmed frågan de diskuterar ur ett hälsoperspektiv.  

Tolkningsrepertoaren Räcker till alla uttrycker att resurser ska delas lika och 
inte slösas bort. Talet bygger här på föreställningar om begränsade resurser, 
att proteiner och energi går förlorade när djur föds upp, det vill säga en stor 
del av repertoaren bygger på naturvetenskapliga resonemang. I 
avhandlingens kapitel sju, där tolkningsrepertoaren beskrivs, finns utdrag 
från elevers diskussioner som visar hur naturvetenskap används till att 
begripliggöra läroboksförfattarnas text (sidan 111-113). Ytterligare ett 
exempel är när nedanstående grupp diskuterar lärobokstexten och försöker 
förstå författarnas avsikt med texten. De frågar sig till exempel om han 
hävdar att alla ska bli vegetarianer. Gruppen har konstaterat att de inte 
riktigt förstår författarnas syfte med lärobokstexten, att de inte tror på vad 
som står där samt att de anser att författaren har fel. De går då över på nästa 
fråga i uppgiften och det är där utdraget nedan börjar: 
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Tyra: [Läser] Författarna hävdar att det är diskutabelt i miljösynpunkt att äta kött. 
Diskutera utifrån era kunskaper i ekologi och miljö varför det är diskutabelt ur 
miljösynpunkt. 
Vendela: Vaddå diskutabelt?   
Martina: Varför är det dumt. 
Tyra: Det är dumt mot djuren kanske. 
Vendela: Nämen, det är för att man ska …   
Tyra: Vad menar dom? … Jag fattar ingenting. Är det dåligt för miljön om vi äter kött?  
Vad då för?  
Martina: Men det blir väl så att det blir mindre … (Halvskrattande suck.)  
Tyra: (Samtidigt) Mindre av vad?   
Vendela: (Samtidigt) Har det någonting med att göra det där som du sa? 
Tyra: Vadå?  
Vendela: För djuren har väl låg verkningsgrad för när spannmålen passerar husdjuren 
... går 96 % av kalorierna förlorade och enbart 10 % av proteinet ifrån spannmålet 
finns kvar i djuret. Har det någonting med det att göra? 
Tyra: Jag fattar inte vad det betyder liksom. (Skratt)   
Vendela: Nää … Det kanske är som att maten inte är så himla bra som vi tror … eller 
näe…   
Tyra: Kött är väl bra. 
Vendela: Jaa vi kanske tror det … jag vet inte. Fast ändå det har gjorts hur många 
undersökningar som helst [som visar att kött är bra]. 
Tyra: Suck, vad svårt det här är. 
[Tal om att det är svårt.] 
Tyra: We need help. 

   RM3c 334-368 [ ] 380 

I ovanstående utdrag försöker gruppen begripliggöra lärobokstexten och 
vad författarna menar med den, något som inte tycks vara helt enkelt för 
dem. Tyra är den som sätter ord på det genom att säga att hon inte förstår 
och undrar varför det är dåligt för miljön att äta kött. Hon efterfrågar 
förklaringar och argument för påståendet. Vendela läser lärobokstexten i 
uppgiften och funderar om det har något att göra med att det anses 
diskutabelt att äta kött ur miljösynpunkt. Tyra påpekar igen att hon inte 
förstår vad texten betyder och frågar indirekt efter förklaringar. Vendela 
kommer med ett förslag på en förklaring, att kött kanske inte är så bra som 
de tror. Tyra ifrågasätter förklaringen genom att säga att ”kött är väl bra”. 
Vendela tvekar själv på sin förklaring och hänvisar till ”hur många 
undersökningar som helst” som visar att kött är bra. I den här delen av 
diskussionen lyckas inte gruppen begripliggöra texten och vad författarna 
egentligen menar med den. Tyra avslutar med att de behöver hjälp för att 
komma vidare. I den här delen av diskussionen efterfrågar eleverna således 
naturvetenskapliga kunskaper för att förstå texten.  De använder också 
naturvetenskapliga kunskaper till att försöka finna förklaringar till texten 
och ifrågasätter också förklaringen.  

 
Sammanfattningsvis visar jag att elevernas kunskaper i naturvetenskap har 
flera funktioner i elevernas diskussioner som handlar om att ytterligare 
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begripliggöra frågan de diskuterar. Naturvetenskapliga kunskaper hjälper 
eleverna att klargöra förutsättningar för frågan de diskuterar och att se 
konsekvenser av olika handlingsalternativ. Eleverna använder också sina 
kunskaper i naturvetenskap till att granska information och använder ett 
vetenskapligt arbetssätt för att tolka och granska information. Eleverna 
anger också argument och motargument för olika ståndpunkter och 
perspektiv. Vidare söker eleverna förklaringar till påståenden och 
ifrågasätter också förklaringar. I de flesta utdrag som jag presenterat syns 
även hur eleverna ställer frågor. Genom frågandet skapar eleverna relationer 
mellan problemet de diskuterar och det de redan vet. De försöker således att 
skapa sig en bättre förståelse för problemet och deras tidigare kunskaper 
utmanas. I diskussionerna väcks ett behov av ytterligare 
(naturvetenskapliga) kunskaper för att förstå frågan de diskuterar än mer. 
Samtliga dessa funktioner som eleverna använder i diskussionerna ger 
naturvetenskapliga kunskaper rollen att begripliggöra ”världen”. 

Jag visar också på den naturkunskapandeprocess som sker i 
diskussionerna. Eleverna tillämpar sina kunskaper i naturvetenskap på den 
fråga de diskuterar och får därmed en större erfarenhet i hur 
naturvetenskapliga kunskaper kan användas. Genom att använda 
naturvetenskapliga kunskaper och dess funktioner belyser eleverna frågan 
de diskuterar från flera håll, samtidigt som innebörden av vad 
naturvetenskapliga kunskaper är och kan användas till utökas.  

Naturvetenskap för att värdera, ta ställning och agera  

I den här kategorin använder elever sina naturvetenskapliga kunskaper till 
att värdera olika handlingar, människor och deras agerande. De jämför och 
bedömer olika handlingsalternativ och positionerar handlingar och 
människor. 

 
Ett första exempel på vad elever använder sina kunskaper till kommer inte 
från någon specifik grupp eller diskussion utan snarare från observation av 
klass 2 när de sitter och diskuterar uppgiften Jorden om natten. Några 
elever reser sig upp och går och släcker lamporna i klassrummet. Eleverna 
agerar utifrån vad de diskuterar. Det går inte att avgöra vilka skäl som ligger 
bakom agerandet, det är en implicit användning av kunskaper. Jag tolkar att 
eleverna använder sina kunskaper som ett underlag för att agera. 
Naturvetenskap får här rollen som värderande av en handling (ha lyset 
tänt)  som de sedan agerar utifrån. 

 
I nedanstående utdrag diskuterar eleverna att man bör spara energi. Det är 
ytterligare ett exempel på hur elever använder naturvetenskap i 
diskussionerna. 
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Siv: Jaa, vi kan ju spara mer, bara det att vi är så jävla dum så att vi inte gör det. 
Camilla: Ja.   
Joakim: Ibland så går man ut, (pratar i munnen på varandra) man går hemifrån och 
så släcker man inte lampan och då står de på hela tiden. (ja) Om alla släckte, om alla 
skulle släcka lamporna …  
Camilla: (Samtidigt) Och inte ha så mycket onödigt, typ låta tv:n stå på och …   
Siv: (Samtidigt) Jag har datorn på hela tiden.  

   JON2g 297-305 

I citatet ser vi hur eleverna använder sina kunskaper till att positionera sig 
själv och andra som dumma för att de inte agerar som de anser att de bör 
agera (spara energi som de sedan preciserar som släcka lampor, låta TVn och 
datorn stå på). Naturvetenskap har funktionen att värdera handlingar och 
sedan positionera handlingarna och utövarna som, i detta falla, ”dumma” - 
oansvariga.  

 
Ett tredje exempel på hur elever använder naturvetenskap till att värdera 
något är när en grupp diskuterar vad man anser vara ett önskvärt 
framtidsscenario. Medlemmarna i gruppen säger att det inte är ett önskvärt 
scenario att satellitbilder visar mer ljus i framtiden. 

Vanja: Jaa ... nämen ja. Det är inte ett önskvärt scenario [mer ljus] säger vi.  
Yrsa: Yes.   
Vanja: Därför att ...   
Yrsa: Because …   
Vanja: Eller joo, om man använder såna förnyningsbara, förnybara [energikällor].     
Erik: Mm.   
Yrsa: Jaa.   
Vanja: Då spelar det ingen roll.    
Erik: Näe.   
Yrsa: Näe.  
Erik: Det är alltid trevligt med lite ljus. (Skratt)    
Vanja: Jaa, det blir så dystert annars. 

   JON 3g 595-615 

Utdraget visar att gruppen först enats om att det inte är önskvärt att 
framtidens satellitbilder visar mer ljus. Vi vet dock inget om varför gruppen 
anser det. En av eleverna, Vanja, för då in resonemanget på förnybara 
energikällor. Hon konstaterar att det spelar mindre roll om framtidens 
satellitbilder visar mer ljus om energikällan är förnybar. Hennes yttrande om 
förnybara energikällor innebär att hon kontrasterar det mot icke 
förnyelsebara energikällor. Vanjas uttalande visar på att människan har olika 
handlingsmöjligheter och att naturvetenskap kan visa på olika alternativ 
som människan har och vilka konsekvenser som kommer av dessa. Eleverna 
synes också värdera att om förnybara energikällor används till att producera 
el kan de lysa mer på framtidens satellitbilder. Det Vanja säger visar på en 
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tyst närvaro av naturvetenskap i diskussionen. Däremot går det inte att 
utläsa hur komplext det naturvetenskapliga resonemanget bakom yttrandet 
är.  

I de tre ovanstående exemplen går det inte att ur talet urskilja skälen till 
varför eleverna värderar dessa handlingar som dåliga. Det är en implicit 
användning av kunskaper. Tre tänkbara förklaringar kan vara: 1) mycket 
energianvändning ses helt enkelt som dåligt 2) hög energianvändning har 
negativa miljökonsekvenser 3) energi finns bara i begränsad mängd.   
  
Nästa utdrag kommer från en gruppdiskussion utifrån Räcker maten. 
Eleverna diskuterar huruvida utrotning av arter är en konsekvens av att 
människan äter kött. Det uppkommer då meningsskiljaktigheter om detta 
och om vad som eventuellt blir utrotat; växter eller djur. Gruppen har haft 
ett långt meningsutbyte om detta. Astrids första yttrande i utdraget anspelar 
på att växter kan komma tillbaka efter några år men om kor försvinner kan 
de inte komma tillbaka. Detta ifrågasätts dock av Fanny. 

Astrid: Men efter några år kan ju det [växter] komma tillbaka … men då är korna 
borta, så här typ i 100 år. Då kanske alla har utrotats och djur kan ju inte bara komma 
tillbaka. 
Fanny: Nä men dom kan ju inte bara försvinna heller.  
(Skratt)  
Astrid: Kan dom inte? 
Fanny: NEEJE! 
Ella: Klart dom kan.   
Fanny: Nähä.   
Ella: Jo, ifall man tar bort alla pojkar.    
Astrid: Som grodorna.  
?: Grodor, grodor.  
(Skratt)  
Fanny: Men grodor är inte samma sak.  
Astrid: Men isbjörn.   
Fanny: Men, hallå, hörrni.   
Astrid: Torsken.   
Fanny: Hallå.  
(Skratt)   
Ella: TORSKEN!(ropar)    
(Skratt)   
Ella: Vilka växter var det som …  
Fanny: Det [torsk] vet man ju inte hur mycket det finns så det bara fortsätter man ju 
och fiskar och fiskar och fiskar.  
Ella: Joo.  
Fanny: För man vill tjäna pengar.    
Astrid: Men om man inte har fått upp någon torsk på några år då kanske man ska inse 
att …  
Fanny: Men det där …  (skratt)  
Fanny: Det handlar ju om boskap nu och inte om fisk.  

   RM2c 615-667 
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I ovanstående diskussion försöker gruppen reda ut om djur bara kan 
försvinna och utrotas. Ella förklarar att djur kan utrotas om man tar bort alla 
pojkar, som hos grodorna, fyller Astrid i. Här verkar gruppen, åtminstone 
Ella och Astrid, ha en gemensam förståelse om att miljön kan påverka 
könsutvecklingen hos grodor16. Fanny säger då att grodor inte är samma sak 
(som de djur uppgiften handlar om). Astrid nämner då isbjörn17 och sedan 
torsk18 utan vidare förklaring. Min bedömning är att valet av dessa djur inte 
är någon slump utan samtliga är exempel på hotade djur (se not 16, 17 och 
18). Gruppen fortsätter resonera om torsk och Fanny säger att man inte vet 
hur mycket som finns och därför fortsätter man att fiska. Indirekt 
kontrasterar hon svårigheter med att bedöma ett fiskbestånds storlek 
jämfört med andra djur och ger därmed en förklaring till varför man 
fortsätter att fiska. Astrid bemöter Fannys påstående med att minskade 
fångster borde leda till en insikt (att beståndet minskar) och värderar 
därmed torskfisket som oansvarigt. Fanny avslutar med att säga att det 
handlar om boskap och inte fisk. Detta yttrande pekar på att utrotning av de 
arter 19  som gruppen diskuterar inte är överförbar till skoluppgiftens 
sammanhang som handlar om djuruppfödning. Fannys återkommande 
yttranden ”grodor är inte samma sak”, ”hallå hörrni” och ”hallå” tolkar jag 
som att hon försöker avbryta diskussionen och föra fram att exemplen hör 
till olika sammanhang; att kunskaper är kontextberoende. Det kan också 
vara yttranden som försöker föra tillbaka diskussionen till ordningen och 
diskutera den specifika uppgiften. Men det ena utesluter inte det andra. 

Jag har medvetet valt en del av en diskussion som kan synas 
fragmentarisk, då jag vill visa på det svårbedömda i elevers användande av 
naturvetenskap. Vid en första anblick kan tyckas att naturvetenskap inte är 
en del av elevernas diskussion men vid närmare granskning av diskussionen 
menar jag att naturvetenskap spelar en avgörande roll i ovanstående 
diskussion. Eleverna använder naturvetenskap till att försöka skapa 
förståelse kring utrotning av djur utifrån exempel på olika hotade djurarter. 
De används också till att ifrågasätta och värdera mänskligt handlande 
(fortsätta fiska fastän fångsterna minskar). Eleverna försöker också bedöma 
konsekvenser av människors handlande (leder köttätande till att organismer 
utrotas) och de värderar mänskligt handlande utifrån naturvetenskap (man 
borde inse att torskbestånden minskar om man inte får upp någon torsk på 
några år).  

 

                                                             
16 Studier har visat att grodyngel av hankön kan bli honor om det utsätts för hormonstörande miljögifter. 
17  Vid ett observationsbesök i klassen nämndes isbjörnars situation vid klimatförändring. 
18  Under perioden för datainsamlingen sågs torsk som en hotad art. 
19  Grodor är ingen egen art utan flera arter som tillhör ordningen stjärtlösa groddjur. 
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Sammanfattningsvis visar jag att eleverna använder naturvetenskapliga 
kunskaper till att värdera handlingar som de sedan agerar utifrån. De 
använder också kunskaperna till att värdera och positionera handlingar 
som bra (förnybar energi) eller dåliga (dumt att inte spara energi). Eleverna 
använder naturvetenskapliga kunskaper till att se olika handlingsalternativ 
som människan har och vilka konsekvenser som kommer utifrån dessa för 
att sedan värdera dessa. Eleverna använder också naturvetenskapliga 
kunskaper till att ifrågasätta mänskligt handlande. Naturvetenskapliga 
kunskaper ligger här till grund för att bedöma och värdera ageranden, 
handlingar och människor. Kunskaperna ges därmed en värderande roll. 

Även här visar jag på den naturkunskapandeprocess som sker i 
diskussionerna. Eleverna tillämpar återigen sina naturvetenskapliga 
kunskaper på den fråga de diskuterar och i dessa fall med syftet att få en 
uppfattning om vad de anser vara ”bra” eller ”dåliga” handlingsalternativ 
eller framföra sin uppfattning om ”bra” eller ”dåliga” handlingar. De får 
därmed en större erfarenhet kring vad naturvetenskapliga kunskaper är och 
hur de kan användas. 

Med ovanstående utdrag visar jag också på den implicita användningen av 
naturvetenskapliga kunskaper. Eleverna släcker lampor av en anledning som 
inte går att tolka utifrån deras tal. Likaså värderar eleverna att det inte är bra 
om satellitbilden visar mycket ljus, varför de värderas som dåligt är inte 
heller möjligt att tolka från diskussionerna. Men bara genom att Vanja 
nämner ”förnybara” framstår det som att gruppen ha en gemensam 
förståelse av att det då går bra att låta framtidens satellitbilder bli ljusare. 
Vidare visar utdraget där eleverna diskuterar utrotning av djur på en implicit 
användning av naturvetenskapliga kunskaper. Bara genom att nämna tre 
olika djur synes gruppen ha en gemensam förståelse som de sedan 
diskuterar utifrån. 

Naturvetenskap för att ge auktoritet åt yttranden  

I den här kategorin använder eleverna sina kunskaper i naturvetenskap till 
att ge auktoritet till sina åsikter och ståndpunkter och samtidigt minska sina 
meningsmotståndares auktoritet. 

Nedanstående grupp diskuterar om de ska fatta beslut om att servera mer 
vegetarisk mat i skolan. Bengt och Jan är emot ett sådant beslut medan Berit 
är för mer vegetarisk mat. Berit har framfört djuretiska ståndpunkter om att 
det är tveksamt att döda djur och vi kommer in i samtalet när Bengt för fram 
sin ståndpunkt. 
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Bengt: Det är lättare att få i sig det man behöver om det … och jaa … det är väl lite 
själviskt kanske, men … 
Jan: Vi måste tänka på oss själva ibland.  
Bengt: Jaa, det är the human instinct … to survive. 
Jan: Det är faktiskt sant. 
Bengt: Jaa såå, jag tycker så i alla fall. 
[”tal om djur som dör”] 
Bengt: Det är liksom … ehh … det grundläggande … liksom att … man äter ju vad som 
är längre ner på stegen. 
Jan: Eller hur.  
Bengt: Det är som … man kan inte låta dig …  
Jan: Om man inte äter dom … det släpper dom ut ju, eller hur, och så dör vi till slut 
ju.   
Bengt: Det är det grundläggande.  
Jan: Vi tjänar på att äta dom.   
Bengt: Man måste, man måste äta, förut fanns bara kött att äta. Dom åt bara kött 
förut, då döda dom djur.   
Jan: Ja.   
Bengt: Det måste, det …    
Jan: Alltså det är en grundprincip.   
Bengt: Ja. 

   RM1ad 484-492 [ ] 526-546 

I utdraget för Bengt fram sin ståndpunkt om att fortsätta servera kött i 
stadens skolor. Han använder sig av argumentet att det är lättare att få i sig 
sådant man behöver om man äter kött. Han konstaterar samtidigt att en 
sådan synpunkt kan ses som självisk, ett ord som är negativt laddat. Jan ger 
sitt stöd till Bengt genom att säga att vi måste tänka på oss själva ibland. 
Hans sätt att formulera sig mildrar den negativa laddningen som själviskhet 
bär med sig. Bengt anspelar då på människans instinkt att överleva (”the 
human instinct to survive”) för att rättfärdiga att han tänker på sig själv. Ett 
yttrande som för tankarna till det naturliga urvalet och kampen för 
överlevnad. Konsekvensen blir att det naturliga urvalet fungerar som en 
ursäkt för och förklaring till att agera själviskt. I samtalssekvensen sker en 
glidning från det negativt laddade beteendet att vara självisk till att det är en 
naturlig del av att vara människa och som utvecklats genom det naturliga 
urvalet, ”den själviske är den som överlever”. I sitt samtal använder eleverna 
naturvetenskap till att göra ett beteende, att tänka på sig själv, till något 
självklart som ligger i människans natur. Bengt fortsätter sedan att på ett 
auktoritativt sätt stödja sig på naturvetenskapliga argument för att äta kött. 
Han säger att det är grundläggande att äta det som är längre ned på stegen 
och för tankarna därmed till näringskedjan. Ordvalen ”grundläggande” och 
”grundprincip” associerar till vetenskapliga naturlagar som inte går att 
ändra. Bengt och Jan använder här sina naturvetenskapliga kunskaper på ett 
auktoritativt sätt för att ge vetenskaplig tyngd åt sin åsikt.  
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Hela tolkningsrepertoaren För mycket djur artikulerar att människan är 
köttätare och har en funktion att upprätthålla balansen i naturen genom att 
äta kött (se sidorna 109-111). Repertoaren ger vetenskaplig auktoritet till att 
människan ska fortsätta äta kött. Ytterligare exempel från denna repertoar 
presenteras här. I nedanstående exempel har gruppen fört fram att elever 
måste få i sig proteiner och annat som finns i kött. De är på väg att fatta 
beslut om att de ska serveras vegetarisk mat i skolan och att elever får se till 
att få i sig det som finns i kött genom att äta det hemma.  

Gerd: Fast då gäller det ju att alla äter kött hemma … annars behövs det ju …   
Vera: Näe, jag tycker inte ... ehhe ... om vegetariskt. (halvskrattar)   
Ann: Näe.   
Gerd: Näe, vi är uppfödda med kött.   
Vera: Jaa.   
Gerd: Kött, vi är köttätare.  

   RM3a 527-537 

Utdraget är ett exempel på hur eleverna använder naturvetenskap till att 
definiera vad människan är (köttätare) och därmed ska göra (äta kött). 
Gruppen var precis på väg att fatta beslut om att det bara ska serveras 
vegetarisk mat på stadens skolor då Vera halvskrattande säger att hon inte 
tycker om vegetarisk mat. Det sätt hon säger det på kan tolkas som att 
argumentet att inte tycka om vegetarisk mat väger lätt i jämförelse med 
minskad miljöpåverkan som gruppen tidigare varit inne på. En annan 
tolkning kan vara att hon är obekväm med att föra fram sin ståndpunkt. 
Yttrandet vänder dock gruppens argumentation och Gerd konstaterar att vi 
är uppfödda med kött och därmed är köttätare. Elevernas kunskaper i 
naturvetenskap används för att ge auktoritet till en ståndpunkt genom att de 
definierar vad människan är och vad människan är ämnad att göra.  

 
En annan grupp har i utdraget nedan precis försökt förstå lärobokstexten i 
uppgiften Räcker maten? och har diskuterat att mjölken försvinner om man 
tar bort kor. De har då konstaterat att de finns olika slags kor – köttkor och 
mjölkkor. Viviann i gruppen nedan konstaterar att författarna anser att det 
är köttkor som ska tas bort. 

Viviann: Dom menar ju att vi ska ta bort köttkossorna. 
Mats: Jamen det är ju oschysst. 
Viviann: Varför det?   
Lage: Vi kanske behöver dom också till slut.  
//  
Viviann: Varför det?  (Mats skrattar) Varför behöver vi dom för? 
Lage: Fina, kolla på, lukta på.   
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Viviann: Vet du hur ful dom är?  
Lage: Vad då för något? (Tyst i bakgrunden)  
Mats: Sen bajsar dom så att vi får gödsel.  
Viviann: Vet du att deras bajs innehåller saker som förstör vä, vä vä eller ozonlagret? 
Bara så att du vet.  

   RM2e 165-185   

I utdraget säger Mats och Lage att det är oschysst att ta bort köttkor för de 
kanske kommer att behövas igen. Viviann ifrågasätter att köttkor behövs 
(om människan nu ska sluta att äta kött). Lage använder sig av estetiska 
argument och Mats backar upp med ett mer vetenskapligt argument; att 
köttkor producerar gödsel. Viviann hävdar då att kors bajs förstör 
ozonlagret, för att bemöta Mats argument som otillräckligt. Vivianns 
yttrande ser jag som ett exempel på att naturvetenskap används för att 
positionera sin meningsmotståndare som okunnig och personens 
ståndpunkt blir därmed mindre viktig att ta i beaktande. Positioneringen 
framgår genom det sätt som Viviann yttrar sig, hennes inledning ”vet du att” 
samt avslutningen ”bara så att du vet” förstärker positioneringen. Här 
används naturvetenskap till att positionera någon annan som okunnig i 
frågan som diskuteras.  
 
Sammanfattningsvis visar jag hur elever använder sina kunskaper i 
naturvetenskap till att stödja ett beteende, göra det vetenskapligt rätt att äta 
kött och slutligen till att positionera andra som okunniga och därmed 
förminska deras ståndpunkter. Här har naturvetenskapliga kunskaper rollen 
att ge auktoritet till det eleverna för fram, alternativt, frånta andra 
auktoritet. 

Naturvetenskap för att lösa samhällsproblem  

Den här kategorin skiljer sig från de övriga kategorierna med avseende på att 
det handlar om naturvetenskap (och teknik), inte kunskaper i 
naturvetenskap. Kategorin bygger helt och hållet på tolkningsrepertoaren 
Dom kommer på något som uttrycker, vilket jag visat i tidigare kapitel, att 
naturvetenskapliga framsteg och teknisk utveckling kommer att lösa 
problem som energianvändning kan generera. Jag presenterar ytterligare ett 
utdrag som visar på den funktion naturvetenskapliga kunskaper har i 
elevernas diskussioner. Gruppen nedan diskuterar vilket framtidsscenario 
som egentligen är önskvärt, mörkare eller ljusare satellitbilder i framtiden.  
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Camilla: Men om alla skulle släcka [lamporna], alltså. Det skulle ju bli bra, om det 
skulle bli mörkare om man kunde ersätta det här med något annat. Typ.  
Joakim: För det blir ändå …   
Siv: Nämen VÄNTA VÄNTA. Det kan ju visst vara önskvärt.    
Camilla: Ja, det är ju bra om det egentligen blir mörkare att man inte har så belyst 
jämt.  
Joakim: Men hur kul är det att gå hem på kvällen när du inte har belyst då? 
Siv: Tråkigt.   
Joakim: Ja.   
Siv: Nämen, dom kommer väl på nya saker som drar mindre energi, eller någonting. 

   RM2g 443-453 

I samtalet ovan framkommer idén om att det faktiskt kan vara önskvärt 
att satellitbilder i framtiden blir mörkare. Joakim tar då upp ett annat 
perspektiv, nämligen att det kanske inte är så roligt att gå hem i mörker. 
Gruppen hamnar i ett dilemma om vad som är ett önskvärt framtidsscenario. 
Dilemmat löser sig när Siv säger att ”dom kommer på nya saker som drar 
mindre energi”. Här visar eleverna tilltro till vetenskapens och teknikens 
möjligheter att lösa problem och löser därmed dilemmat som de hamnat i. 
Kunskaper, i form av en syn på naturvetenskap och teknikens förmågor, 
fungerar här till att lösa framtidens problem med energiförsörjning. Tilltron 
till naturvetenskap och teknik har också funktionen att lösa dilemmat 
eleverna hamnat i. 

 
Sammanfattningsvis uttrycker eleverna en tilltro till naturvetenskap och 
teknik, som också utdrag i kapitel sex visat. Den positiva bilden som finns av 
naturvetenskapliga och tekniska framsteg som finns i elevernas diskussioner 
innebär att vetenskap och teknik klarar av att lösa många av de problem som 
människan ställs inför. Konsekvensen av talet blir att människan kan 
fortsätta leva som hen gör; eventuella problem löser naturvetare och 
tekniker. I elevernas diskussioner har naturvetenskap och teknik rollen som 
problemlösare i samhället.  

Sammanfattning kapitel 8 

I kapitlet visar jag på de roller eleverna ger till sina naturvetenskapliga 
kunskaper i deras diskussioner. Dessa är att begripliggöra ”världen”; 
underlag för att värdera, ta ställning och agera; ge auktoritet till åsikter och 
ställningstaganden och vara samhällets problemlösare. Dessa fyra roller har 
analyserats fram genom att studera vilka funktioner naturvetenskapliga 
kunskaper har i elevernas diskussioner. Jag visar också på den process där 
elever använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att skapa en 
förståelse för frågorna de diskuterar och värdera dessa. Den 
naturkunskapande processen innehåller många olika typer av användande 
av naturvetenskapliga kunskaper, exempelvis klargöra förutsättningar, visa 
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på konsekvenser, granska information, vara ett arbetssätt, jämföra, bedöma 
och värdera. I diskussionerna ökar elevernas erfarenhet om 
naturvetenskapliga kunskaper, vilka funktioner de kan ha och på vilka olika 
sätt de kan användas. Jag visar också på att det ibland finns ett implicit 
användande av naturvetenskapliga kunskaper. 
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9. Diskussion 
Det här kapitlet består av sju avsnitt. Första avsnittet handlar om de 
diskurser som aktiveras i elevernas diskussioner. Inom en mer kritiskt 
inriktad diskurspsykologin är ett syfte att analysera förhållandet mellan 
samhällsdiskurser och det talande subjektet (tolkningsrepertoarer). Ur 
analysen kan forskaren sedan diskutera om vissa intressen gynnas av hur det 
talas i specifika situationer. I min studie handlar det alltså om att diskutera 
om elevernas tal reproducerar vissa diskurser och om andra diskurser 
utmanas. Det andra avsnittet handlar om elevernas meningsskapande. 
Närmare bestämt om hur eleverna använder språket som både sköld och 
vapen för att kombinera konstruktionen av ”jaget” med meningsskapandet 
kring själva hållbarhetsfrågan de diskuterar. I avsnitt tre är elevernas 
naturkunskapande i fokus. Där diskuterar jag också de roller som eleverna 
ger till sina kunskaper i naturvetenskap och konsekvenser för skolpraktiken. 
Avsnitt fyra handlar om demokratiskapande. Jag behandlar hur elevernas tal 
förhåller sig till olika aspekter av demokratiskt deltagande som framställs i 
forskningslitteraturen. Femte avsnittet är en metoddiskussion där jag för ett 
reflexivt resonemang om hur jag iscensatt min forskning och vilka frågor de 
väcker. Jag diskuterar också analysprocessen och val jag gjort i förhållande 
till den. Avsnitt sex är en sammanfattande diskussion där jag försöker göra 
en syntes av mina resultat. Slutligen diskuterar jag avhandlingens bidrag till 
forskningsfältet och praktiken. 

Diskurs 

Enligt diskurspsykologin är människors tal historiskt, kulturellt och 
ideologiskt förankrat (Edley, 2001a). Min första fråga att ställa till mina 
resultat är därför: Finns talet på andra platser än i elevernas diskussioner? 

 Jag har inte genomfört en systematisk genomgång för att finna diskurser 
kring hållbar utveckling i exempelvis läroplaner, kursplaner eller 
policydokument kring utbildning och hållbar utveckling. Dels hade inte min 
ingång till avhandlingsarbetet detta på agendan och dels fanns inte 
tidsmässiga möjligheter att genomföra en sådan analys också. Men, jag har 
alltmer under avhandlingsarbetets gång insett vikten av samhällets diskurser 
för elevernas meningsskapande och därför ändå tagit mig friheten att här 
beröra ett antal av dem samt diskutera förhållandet mellan dessa och de 
tolkningsrepertoarer som genereras i elevdiskussionerna. De diskurser som 
jag presenterar har jag främst identifierat i läsning av forskningslitteratur 
som handlar om miljö- och hållbarhetsutbildning och inom 
naturvetenskapernas didaktik. Jag hänvisar också till två tidningsartiklar. 
Dessa tidningsartiklar inramar elevernas diskussioner på ett informativt vis, 
anser jag. 
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De tolkningsrepertoarer som framträder under elevernas 
gruppdiskussioner är situerade, det vill säga de både möjliggörs och 
begränsas av saker som till exempel uppgifternas karaktär, att eleverna 
befinner sig i skolan och i en specifik grupp. Samtidigt menar jag att 
repertoarerna aldrig kan vara unika eftersom de får näring från de diskurser 
som finns i samhället. Tolkningsrepertoarerna ”lutar sig” helt enkelt mot de 
diskurser som är tillgängliga på en samhällelig nivå. Alltså: elevernas tal 
kommer någonstans ifrån – det kan kännas igen från andra ställen i 
samhället, samtidigt som de också möjliggörs och begränsas av sin situering. 
Således genereras olika tolkningsrepertoarer i elevernas gruppdiskussioner 
från de två uppgifterna samtidigt som de innehåller flera likheter. Likheterna 
tolkar jag alltså som att elevernas tal lutar sig mot samhällsdiskurser som 
aktiveras när eleverna diskuterar hållbarhetsfrågorna. 

Diskurser som aktiveras i elevernas diskussioner  

De olika tolkningsrepertoarerna handlar om: samhälle och utveckling, att 
vara människa, natur/miljö och de Andra (se tabell 13). De diskurser som jag 
ser aktiveras i elevernas diskussioner identifierar jag med: en ekomodern 
diskurs, en individualistisk diskurs, en ansvar- och omsorgsdiskurs, en 
ekologisk diskurs, en jämlikhetsdiskurs och slutligen en västvärldsdiskurs. 
Hur tolkningsrepertoarerna förhåller sig till varandra och vilka 
samhällsdiskurser de ger uttryck för presenteras i tabell 13. Jag beskriver 
diskurserna mer utförligt i nästa avsnitt. 

  
  



 

144 

Tabell 13. Innehållsteman och tolkningsrepertoarer som elevuppgifterna genererar 
samt de diskurser tolkningsrepertoarerna lutar sig mot. Storleken på de olika 
rutorna motsvarar inte en kvantifiering av tolkningsrepertoarena. 

 

Beskrivning av samhällsdiskurserna  

En ekomodern diskurs 
En ekomodern idé innebär att ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, 
marknadslösningar och en miljövänlig konsumtion kan lösa dagens 
miljöproblem. Diskursen har vuxit sig stark sedan början av 1990-talet 
(Anshelm & Hultman, 2014; Hultman, 2011). Hultman (2011) beskriver hur 
talet om miljöproblem förändrats från att vara ett hot mot en civilisation 
som ställer krav på radikala förändringar, till att beskrivas som mestadels 
under kontroll och delvis på väg att lösas. Han redogör vidare för hur den 
privata industrin beskrevs i början av 90-talet ”som ett lokomotiv för att dra 
Sverige/världen ur både ekonomisk och miljömässig kris” och att tilltron till 
marknadslösningar och konkurrens skulle generera ”gröna jobb” (s. 13). 
Svenska naturskyddsföreningen drev då också kampanjer för miljövänlig 

Innehållsteman Tolkningsrepertoarer 
 

Diskurser 

Jorden om 
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Räcker maten 
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konsumtion och införde miljömärkningar av varor utan att problematisera 
konsumtionens totala volym eller tillväxten (ibid.). ”Detta möjliggjorde att 
den ekonomiska tillväxten åter kunde placeras i centrum såsom på 1960-
talet, nu i miljöns namn eftersom det hävdades att det inte fanns någon 
konflikt mellan ekonomisk tillväxt och miljöproblem.” (Hultman, 2011 s. 13). 

I rapporten, Vår gemensamma framtid från Världskommisionen för miljö 
och utveckling (1988), förs det fram att: 

Ekonomisk tillväxt alltid innebär risker för miljöskador eftersom den innebär ett 
tryck på miljö och resurser. Men politiker som styrs av viljan att skapa en hållbar 
utveckling kommer med nödvändighet att arbeta för att se till att växande 
ekonomier bibehåller sina ekologiska rötter och att dessa rötter skyddas och vårdas 
så att de kan bära upp en långsiktig tillväxt (s. 55).  

Ett harmoniperspektiv mellan ekonomisk tillväxt, social rättvisa och 
ekologiskt bevarande presenteras alltså.  

På Dagens Nyheters debattsida (20141231) föreslår Johan Rockström 
(professor i miljövetenskap) och Svante Axelsson (generalsekreterare 
Naturskyddsföreningen) två politiska nyårslöften till alla politiska ledare i 
Sverige (Rockström & Axelsson, 2014 s. 6).  

Att Sverige visar internationellt ledarskap, och utvecklar en ”berättelse” och en 
operationell strategi för hur nästa moderniseringsprojekt av samhället kan 
utvecklas inom planetens gränser.  

Att Sverige tar fram en vision om en omvandling till en hållbar välfärd, där vi sätter 
som mål att bli världens första fossilfria nation till år 2030. Vi kan visa världen att 
det går att bygga en modern välfärdsstat inom de ekologiska gränserna.  

Författarnas budskap i debattartikeln, som jag tolkar det, är att det finns 
möjligheter att ”Världen kan försörjas med 100 % förnybar energi.” och att 
”Det går snabbare och lättare att minska utsläppen än vad de flesta tror.”. 
För det krävs politiskt ledarskap och att enskilda länder agerar som 
föregångare. Huvudbudskapet i debattartikeln är alltså något annat än att 
diskutera tillväxt men de skriver dock att ”I Sverige finns möjligheten att 
kombinera tillväxt och hållbarhet i syfte att bygga en ny välfärd.” (Rockström 
& Axelsson, 2014 s. 6). 

Den här diskursen aktiveras i elevernas diskussioner om Jorden om 
natten. Jag beskriver elevernas tal som relaterar till den här diskursen längre 
ned under rubriken ”Elevernas konstruktion av hållbar utveckling”. 

  
Individualistisk diskurs 
Jickling och Wals (2008) samt McKenzie (2012) har problematiserat att det 
finns en risk att miljö- och hållbarhetsutbildning blir genomsyrad av en 
neoliberal trend utifrån dekaden för utbildning för hållbar utvecklings 
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(UNESCO, 2005) påverkan på utbildningen. Gyberg (2003) visar i sin 
avhandling om elevers arbete med energi i skolans naturvetenskapliga 
undervisning att det i elevernas tal fanns ”en tilltro till individens möjlighet 
att påverka sin omgivning genom sina val av handlingar och en övertygelse 
om att individen har rätt att få göra dessa val. Individen sågs som en 
moralisk aktör med möjligheter att göra aktiva val.” (s 228). Människan 
framställs här som ansvarsfull och med rätt att bestämma.  

Denna föreställning om människan – individen stämmer väl överens med 
vad som uttrycks i tolkningsrepertoaren Jag vill — jag bestämmer när 
eleverna diskuterar Räcker maten. Från uppgiften Jorden om natten 
uttrycker tolkningsrepertoarerna Spara — inte slösa och Hjälpa miljön att 
det är den enskilda individen som ska släcka lampor, inte köra bil och agera 
”miljövänligt”, vilket också ger uttryck för att människan som individ ska 
agera. Den enskilde individen kan välja att bojkotta viss mat och genomföra 
energibesparande handlingar. Därmed förläggs också ansvaret för de 
hållbarhetsproblem som diskuteras på individen/eleverna. I dessa 
diskussioner uttrycks också tvivel till att människan ska klara av den 
omställningen eftersom människan är lat och girig, vilket också är uttryck för 
en individualistisk människa som tänker på sig själv. Det är något som också 
Zeyer och Roth (2009) noterar i elevers diskussioner om miljöfrågor och 
diskuterar att det kan leda till ekologisk passivitet, det vill säga att eleverna 
får en känsla av att inte kunna påverka i miljöfrågor. 

 
Ansvar- och omsorgsdiskurs 
Inom naturvetenskapernas didaktik finns det flera forskare som för fram att 
undervisningen bör inkludera utveckling av omsorg och ansvar för bland 
annat samhällsutvecklingen och miljön som långsiktiga pedagogiska mål 
(t.ex. Bencze & Carter, 2011; Zeidler, 2014; Zeidler et al., 2005). Detta är 
också något som bland annat dekaden för miljö- och hållbarhetsutbildning 
(UNESCO, 2005) ger uttryck för. I en svensk kontext undersöker Svennbeck 
(2004) hur omsorg om naturen uttrycks i fysikläromedel från senare delen 
av 90-talet och konstaterar att där inte finns en omsorgsdiskurs. Hon skriver 
dock att om omsorg om naturen förstås som omsorg om naturen för 
människans egen skull så uttrycks den i fysikläromedel i det hon benämner 
som den romantiska traditionen. 

Det är framförallt tolkningsrepertoarerna Rädda miljön och Hjälpa 
miljön som uttrycker omsorgs- och ansvarsdiskursen. Människan ska/bör 
visa omsorg om miljön och ta ansvar för att den inte skadas.  Människan 
ska/bör också ta ansvar för att djur har det bra. Likaså förekommer den 
ansvarsfulla och omsorgsfulla diskursen till uttryck i repertoarerna Räcker 
till alla och Dom kommer ifatt. Baserat på min analys av elevernas 
diskussioner om hållbarhetsfrågor så anser jag att ansvar- och 
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omsorgsaspekten av att vara människa är tydligt aktiv i elevernas 
diskussioner. 
 
Att vara människa 
Jag ser alltså två olika aspekter om människan som aktiveras i elevernas 
diskussioner. Människan är ansvars- och omsorgsfull men tänker även 
främst på sig själv och har rätt att bestämma.  Dessa två aspekter hamnar 
ibland i konflikt med varandra men används även flexibelt för att 
begripliggöra olika handlingar (se sidan 120-122). En konsekvens av hur 
talet kring människan som individ används flexibelt av eleverna är att den 
ansvarsfulla och goda sidan legitimerar den mer egoistiska sidan. Eftersom 
människan är god och ansvarsfull kan hen bestämma och besluta efter sin 
vilja.  

 
Ekologisk diskurs 
I elevernas diskussioner finns det två olika framställningar av naturen. 

Tolkningsrepertoaren För mycket djur utgår från en föreställning att 
naturen (biosfären, ekosystemen) är ett system i balans. Den balansen måste 
upprätthållas för att systemet ska fungera.  Slutar människor att äta kött blir 
det för mycket djur, balansen rubbas. Dessutom har organismer olika 
funktioner i naturen/systemet som organismerna måste utföra och om de 
inte fullgör sin uppgift störs balansen och systemet slutar fungera. Alla 
organismer är alltså beroende av varandra. Naturen/systemet själv fungerar 
som en enda organism där alla delar måste fungera och hålla systemet igång. 
Detta elev-tal liknar det Organistiska naturspråk som identifierats i 
biologiläroböcker ifrån 1980-talet (Östman, 1995). Östman beskriver att det 
Organistiska naturspråket grundar sig på holism, det vill säga, att naturen 
betraktas som ett livssystem i jämnvikt samt att händelser och fenomen i 
naturen förklaras i relation till något annat och i förhållande till 
liv/överlevnad. Det Organistiska naturspråket har också identifierats i 
amerikanska lärarhandledningar kring skogsekosystem (Chambers, 2008).  

Vidare bär tolkningsrepertoaren Hjälpa miljön, vilken kom till uttryck i 
diskussioner om Jorden om natten, spår av denna ekologiska diskurs. 
Tolkningsrepertoaren ger främst uttryck för föreställningen att människan 
ska ta ansvar för miljön och naturen och separerar därmed människan från 
naturen. Men tolkningsrepertoaren bär också med sig en bild av 
miljön/naturen som något som är skört och lätt störs. Människan måste 
”hjälpa” naturen och miljön så att den finns kvar och fortsätter att fungera. 

Den ekologiska diskursen om naturen och biosfären som ett system i 
balans förekommer också utanför skolans värld. Filmen Home (Carot, et al., 
2009), som en av klasserna i studien fick se i undervisningen, framställer 
också biosfären som en organism där alla delar av biosfären hör samman och 
är beroende av varandra. Det här är, som jag ser det, en diskurs som lutar sig 
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mot de ekologiska begreppen kretslopp, näringsvävar och 
populationsdynamik. 

I elevernas diskussioner finns också tal som lutar sig mot en syn om 
jordens bärkraft. Det är tolkningsrepertoarerna Spara — inte slösa och 
Räcker till alla som utgår från en diskurs om att jordens resurser är 
begränsade och att människan måste anpassa sig efter det. Hur denna 
begränsning sedan diskuteras kan variera. Det kan vara att vi måste 
begränsa befolkningsökningen eller att människan måste anpassa sin livsstil 
efter den begränsade mängd resurser som finns.  

I Östmans (1995) studie av biologiläromedel ifrån 1980-talet identifierar 
han ett ämnesfokus som han benämner bärkraftig exploatering. Detta 
ämnesfokus innebär att människans utnyttjande av naturen ska vara 
ekologiskt bärkraftig så att inte kommande generationers tillgång på 
resurser äventyras (Östman, 1995 s. 126). Begreppet ekologiska fotavtryck, 
som tas upp i flera läroböcker i Naturkunskap A (t.ex. Obing & Olsson, 2007; 
Viklund, Backlund & Lundegård, 2007) kan ses som ett exempel på en 
diskurs om jordens bärkraft. Ekologiska fotavtryck beräknar hur mycket 
produktiv landyta och vattenyta som krävs för att producera alla resurser en 
individ, ett samhälle eller en aktivitet behöver, inkluderat i beräkningarna är 
också den yta som behövs för att ta hand om avfallet som skapas (Ewing et 
al., 2008). Eleverna i studien har beräknat sina egna fotavtryck (WWF, 
2009) och diskuterat frågor utifrån detta begrepp. Bland annat om/hur det 
är möjligt att människan kan förbruka resurser motsvarande 1,4 planeter20. 

Vidare ges i debattartikeln i Dagens Nyheter (Rockström & Axelsson, 
2014) som jag hänvisat till ovan, också uttryck för jordens bärkraft genom att 
använda begreppen ”inom planetens gränser” och ”inom de ekologiska 
gränserna” (s. 6). Planetens gränser (Planetary boundaries) är ett begrepp 
som Rockström med kollegor utvecklar i artikeln ”A safe operating space for 
humanity” i Nature (Rockström et al., 2009). 

 
Jämlikhetsdiskurs  
När begreppet hållbar utveckling diskuteras i diverse policydokument (t.ex. 
Baltic 21 E, 2002; UNESCO, 2005; WCED, 1987) så framträder även en 
jämlikhetsdiskurs. Alla människor ska ha möjlighet att leva ”gott” idag och i 
framtiden. I elevernas tal om båda uppgifterna finns en jämlikhetsdiskurs 
representerad. En del av talet om Jorden om natten, tolkningsrepertoaren 
Dom kommer ifatt, handlar om att det kommer att lysa mer på framtidens 
satellitbilder, framförallt i Afrika. Det innebär en ökad jämlikhet. Likaså 
tolkningsrepertoaren Räcker till alla som utgår från Räcker maten? 
uttrycker att alla måste få mat, det vill säga, ett visst mått av jämlikhet.  
 

                                                             
20 Aktuell beräkning vid tidpunkten för studien  
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Västvärldsdiskurs 
I talet utifrån Jorden om natten så framställs västvärlden som normen som 
de Andra ska nå fram till. I talet om Räcker maten? så placerar eleverna 
diskussionen i ett svenskt sammanhang och Sverige (västvärlden) blir 
normen som diskussionerna utgår från. Däremot är inte den västerländska 
normen sammanvävd med jämlikhetsdiskursen som när eleverna diskuterar 
Jorden om natten. Forskare har fört fram en kritik om att miljö- och 
hållbarhetsutbildning kan genomsyras av ett globaliseringsperspektiv 
(Jickling & Wals, 2008; McKenzie, 2012). I elevernas diskussioner är det den 
västerländska livsstilen och samhället som de Andra kommer att anamma. 
Hall (1992) diskuterar globaliseringens effekter på kulturella identiteter och 
påpekar att det råder ojämlika relationer mellan ” ’the West’ and ’the Rest’ ” 
(s. 305) där ”the Rest” alltså har en underordnad position. Det kulturella 
flödet är därför ojämnt vilket innebär att det framförallt är den västerländska 
kulturen som sprids till de Andra (ibid.). 

Elevernas konstruktion av hållbar utveckling  

I elevernas diskussioner utifrån Jorden om natten konstruerar eleverna en 
övergripande föreställning av begreppet hållbar utveckling. Begreppet 
hållbar utveckling ser flera författare/forskare som en paradox där 
hållbarhet och utveckling är varandras motsatser (t.ex. Jickling & Wals, 
2012). Talet i elevernas diskussioner utgår från båda begreppen ”hållbar” 
och ”utveckling”. Tolkningsrepertoarerna Hjälpa miljön och Spara – inte 
slösa kan föras till hållbar medan tolkningsrepertoaren Det blir mer kan 
föras till utveckling. Tolkningsrepertoaren Dom kommer ifatt innefattar 
både hållbar och utveckling genom att repertoaren uttrycker en föreställning 
om jämlikhet med västvärlden som norm. Jämlikhet anser många vara en 
förutsättning för hållbarhet samtidigt som repertoaren innehåller tal om att 
de Andra utvecklas mot en västerländsk livsstil. Det som i elevernas 
diskussioner möjliggör denna utveckling är vetenskapliga framsteg och 
teknisk utveckling som uttrycks i tolkningsrepertoaren Dom kommer på 
något (figur 7).  

Elevernas konstruktion av hållbar utveckling bygger dels på en 
hållbarhetsdiskurs där människan lever inom jordens begränsade resurser, 
tar miljöhänsyn och möjliggör att alla människor har möjlighet att leva 
”gott”. Parallellt finns också en utvecklingsdiskurs där ekonomisk tillväxt 
ingår och att andra samhällen utvecklas mot det västerländska. Denna 
”harmoniska” föreställning av hållbar utveckling möjliggörs av vetenskapliga 
framsteg och teknisk utveckling. 
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Figur 7. Elevernas konstruktion av hållbar utveckling utifrån uppgiften Jorden om 

natten.  

 
Den övergripande föreställning av hållbar utveckling som produceras i 

elevernas tal liknar hur hållbar utveckling framställs i rapporten Our 
common future (WCED, 1987) och av dekaden utbildning för hållbar 
utveckling (UNESCO, 2005). Eleverna reproducerar den ekomoderna 
diskursen i sina diskussioner utifrån Jorden om natten. 

Uppgiften Räcker maten? skapar inte en föreställning av hållbar 
utveckling på samma sätt, snarare försvinner hållbar utveckling som 
fenomen i diskussionerna. Eleverna använder tolkningsrepertoarer på ett 
sätt som gör att hållbarhetsdilemmat, världens matförsörjning kontra 
köttätande, som presenteras i uppgiften försvinner. Det är alltså inte 
självklart att uppgifternas dilemman är det eleverna uppmärksammar och 
förhandlar kring.  

Hållbarhetsfrågans innehåll är också avgörande för vilka diskurser som 
aktiveras av eleverna. En ekomodern diskurs är också möjlig utifrån Räcker 
maten? Numera kan kött produceras på konstgjord väg, alternativ mat som 
alger diskuteras alltmer och det finns också genmodifierade grödor. Väldigt 
lite av detta kom fram i diskussionerna. 

Harmoni eller konflikt 
I Dagens Nyheter STHLM, 13 mars 2015, publiceras ett reportage om 
framtidens Stockholm, 2050 (Sundström, 2015). Det är forskare på KTH i 
Stockholm och vid MIT i Boston som genomför ett projekt där de försöker 
skapa rimliga och trovärdiga förutsägelser om framtiden och sedan 
presentera det i form av vykort på möjliga scenarier 2050. Vykorten baserar 
sig på en specialdesignad websida där experter lägger in sina 
framtidstrender. När jag läser reportaget hör jag i mitt bakhuvud elevernas 
diskussioner från min studie, framförallt diskussionerna som genereras av 
uppgiften Jorden om natten. Jag presenterar de tre beskrivningarna av 
framtidsscenarierna här så kan elevernas tal speglas mot dessa tre 
framtidstrender.  

Hållbar Utveckling 

Det blir mer 
 

…. ifatt 

Spara – inte slösa 
Hjälpa miljön 

Dom kommer… 

Dom kommer på något 

Begrepp: 
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Ekostaden: 

Stora begränsningar i energi och resurser. Svag ekonomisk utveckling och stark 
politisk styrning. Minskad social segregation. Bevarande av natur och kulturmiljö. 
Nästan bilfritt. Och satsning på gång, cykel och kollektivtrafik. Perifera förorter 
förfaller, lyft för innerstad och förorter med spårstation. Berlin och Köpenhamn är 
städer som drar åt det här hållet. (Sundström, 2015 s. 5). 

Teknostaden: 

Stor energi och resurstillgång. Stark teknisk utveckling, kanske med självkörande 
bilar och drönare. God bred ekonomisk utveckling med viss politisk styrning. 
Minskad social segregation. Svagt bevarande av natur- och kulturmiljö. Förorter 
utvecklas genom ny kollektivtrafik, innerstaden förtätas. Singapore och Dubai är 
städer som drar åt det här hållet. (Sundström, 2015 s. 5). 

Marknadsstaden: 

Riklig tillgång till energi och goda resurser för de som har råd. Marknadslösningar 
och stark ekonomisk utveckling. Ökad social segregation. Svagt bevarande av natur- 
och kulturmiljö. Bilen dominerande transportslag. Villaområden och City lyfts, 
miljonprogramområden förfaller. (Sundström, 2015 s. 5).  

Till skillnad från Sundströms (2015) vykortspresentation där det framgår att 
vi måste välja mellan tre skilda scenarierna eftersom de inte kan fungera 
samtidigt, det vill säga, vi kan inte få ”allt”, så lyckas eleverna i sina 
diskussioner balansera mellan de olika perspektiven. Elevrepertoarerna 
fungerar så att det samtidigt finns tillgång på energi genom teknisk 
utveckling, god ekonomisk utveckling, bevarande av naturen och ökad 
jämlikhet. Elevdiskussionen präglas alltså av ett sorts harmoniperspektiv 
medan forskarnas scenarier i artikeln sammantaget präglas av ett 
konfliktperspektiv (Sundström, 2015). Hur kommer det sig att elever, trots 
att de hållbarhetsfrågorna de presenteras inför innehåller tydliga konflikter, 
skapar denna harmoniska bild? Vad är det som sker i deras diskussioner? 

Språket som sköld och vapen 

Baserat på mina resultat ser jag att eleverna använder språket som både 
sköld och vapen för att undvika att hamna i obekväma situationer. Eleverna 
använder strategier, troligen omedvetna, som gör att de undviker eller löser 
de dilemman som de hamnar i utan att behöva gå in i konflikter. Tydligast är 
det när eleverna diskuterar uppgiften Räcker maten. 
Tolkningsrepertoarerna För mycket djur och Inte många vegetarianer gör 
att dilemmat som presenteras i uppgiften försvinner. Elevernas tal handlar 
sedan om människans rätt att få bestämma vad hen vill äta och att vi bör ha 
en djurhållning som tar ansvar för djur och miljö. En relativt oproblematisk 



 

152 

lösning, det krävs inga större uppoffringar eller aktiva handlingar förutom 
att agera ansvarsfullt som individ. Likaså när eleverna diskuterar uppgiften 
Jorden om natten skapar de ofta en harmonisk lösning på de dilemman som 
kommer med uppgiften. Ett liknande harmoniperspektiv finns beskrivet i M. 
Öhman och J. Öhmans (2012) forskning där elever redovisar ett arbete om 
hållbar stadsplanering. 

Zeyer och Roth (2009, 2013) visar i sina studier att elevernas sätt att tala 
framställer att eleverna/individer inte kan påverka i olika miljöfrågor. 
Eleverna riskerar därför att bli offer för vad författarna benämner ekologisk 
passivitet (Zeyer & Roth, 2009) och ekologisk depression (Zeyer & Roth, 
2013). Mina resultat utifrån Jorden om natten visar också att elevernas tal 
gör individen maktlös då utveckling är något som bara sker. Att vara, eller 
konstruera sig, som maktlös innebär också att man inte behöver agera. 
Ansvaret förflyttas till någon annan. Samtidigt lägger eleverna i min studie 
stort ansvar på att individen ska agera ”gott”. 

Zeidler (2014) beskriver i Handbook of Research on Science Education 
(Lederman & Abell, 2014) resonemang utifrån sociovetenskapliga 
frågeställningar som leder till, vad han benämner som, inte relevanta 
slutsatser. Exempel på sådana resonemang, menar han, är argument som 
vädjar till känslor, att hålla något för sant och anspela på vad som är 
populärt. Han skriver också att vi börjar få kunskaper om vad som leder till 
dessa resonemang så att vi kan undvika dessa fällor i undervisningen. Jag 
antar att elevernas resonemang utifrån Räcker maten? är något Zeidler 
(2014) skulle kunna benämna som resonemang som leder till felaktiga 
slutsatser. Det kan visserligen till exempel ses som mer sannolikt att 
djuruppfödningen minskar om köttkonsumtionen minskar istället för att det 
blir fler djur i naturen som eleverna uttrycker i diskussionerna. Det är 
förmodligen denna insikt som fick eleven Kim i min studie att yttra ”vad är 
värre, att vara en uppfödd gris eller en icke existerande gris?” som jag 
presenterade i början av avhandlingen. Å ena sidan kan jag se delar av 
elevernas tal som exempel på ”icke korrekta” naturvetenskapliga 
resonemang. Å andra sidan ser jag elevernas tal som relevant i den situation 
de sätts i. Min tolkning utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv (Davies & 
Harré, 1990) är att eleverna inordnar sig i de diskurser som finns tillgängliga 
och skapar positioner som framställer dem själva och deras handlingar som 
acceptabla. Genom min analys av elevernas diskussioner utifrån begreppen 
bekväm och obekväm subjektsposition (Wetherell, 1998) gör jag ett försök 
att begripliggöra de resonemang som sker. Lärobokstexten i uppgiften 
Räcker maten? uttrycker till exempel en rationell, vetenskaplig diskurs som 
med vetenskapliga argument visar vilken mat människor bör äta men 
elevernas diskussioner bygger upp en motdiskurs till lärobokstexten. I 
uppgiften positioneras den västerländske köttätaren (eleven) som om denne 
bär en viss skuld till världens fattigdom och miljöproblem. Eleverna går i 
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polemik med texten och försvarar rätten att äta kött. Eleverna använder 
strategier för att försvara sina handlingar. Genom att konstruera den 
ansvarsfulle köttätaren så framställer de sig själva och sitt köttätande som 
acceptabelt. Ojala och Lidskog (2011) för på ett likartat sätt fram 
socialpsykologiska och psykologiska mekanismer och hur dessa kan föregå 
och eventuellt motverka deliberativa processer kring frågor och problem som 
innehåller möjliga värdekonflikter. Informanterna i deras studie använde ett 
tal liknande de tolkningsrepertoarer jag funnit (till exempel För mycket 
djur) när de pratade om hur kemisk bekämpning av myggor kring Dalälven 
skulle hanteras. I studien framkom att människor har ansvaret för att 
återställa balansen i naturen (ibid.) 

Liknande resultat presenteras i tidigare forskning där elever, studenter 
och lärare bygger sina resonemang med hänsyn till sin situation och identitet 
snarare än med utgångspunkt i vetenskapliga fakta. Ett exempel är när 
elever influeras av sin egen livssituation då de ska ta ställning kring 
byggandet av ett nytt kraftverk (Levine Rose & Calabrese Barton, 2012). Ett 
annat exempel är när agronomstudenter diskuterar en sociovetenskaplig 
fråga om återinplantering av rovdjur baserar de sina resonemang mer på 
fårfarmares berättelser än på vad som presenterats för dem i vetenskapliga 
rapporter (L. Simonneaux & J. Simonneaux, 2009b). Likaså argumenterar 
lärare i agronomi för djuruppfödarna när de diskuterade en 
sociovetenskaplig fråga om djuruppfödningens påverkan på växthuseffekten 
och djurhållningen (L. Simonneaux, 2014). Dessa resultat, anser jag, visar 
hur meningsskapande påverkas av sammanhanget, vem vi identifierar oss 
med och vem vi vill vara.  

Jag ser inte att de här ”icke korrekta” naturvetenskapliga resonemangen 
är något som vi bör undvika i undervisningen, snarare bör vi skapa oss en 
förståelse för den process som sker. Med den förståelsen som utgångspunkt 
kan vi sedan diskutera hur undervisningen kan hjälpa eleverna att ”avslöja” 
dessa resonemang för att sedan kunna bemöta och kritiskt granska 
meningsmotståndare, intressenter, reklam etcetera. Jag anser att vi bör 
ställa oss frågan vad eleverna kan lära sig från dessa resonemang och hur en 
undervisning kan synliggöra hur ”dolda värden” uttrycks i olika situationer. 
Samtidigt kan eleverna reflektera över vad de själva tillskriver stort 
respektive litet värde. 

I Jorden om natten positioneras inte eleverna på samma sätt som i 
uppgiften Räcker maten? men uppgiften innehåller ett dilemma mellan 
social rättvisa och begränsade resurser. Eleverna konstruerar i 
diskussionerna en framtidsoptimistisk världsbild. Talet konstruerar 
samtidigt eleverna själva och deras handlingar som acceptabla. Det kommer 
att bli ”bra” i framtiden och vi kan fortsätta leva som vi gör.  
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Elevernas naturkunskapande 

Jag har i mitt avhandlingsarbete undersökt hur elever använder sina 
kunskaper i naturvetenskap i två värdeinkluderande och pluralistiska 
undervisningssituationer inom naturkunskapsundervisningen. Resultaten 
från min analys visar att elevernas kunskaper i naturvetenskap är en viktig 
del i elevernas diskussioner. Den process där eleverna använder sina 
kunskaper i naturvetenskap i nya situationer ser jag som ett kunskapande. 
Genom att använda sina kunskaper skapas hela tiden relationer till nya 
frågor och därmed skapas nya kunskaper (jämför Rudsberg & Öhman, 2014). 
Eleverna använder sina kunskaper i naturvetenskap på ett mångfasetterat 
sätt. Kunskaperna ges många olika funktioner i elevernas diskussioner och 
detta innebär att eleverna får erfara ett mångsidigt användande av 
naturvetenskap. 

Den första rollen elevernas kunskaper i naturvetenskap har i 
diskussionerna handlar om att än mer försöka begripliggöra den 
sociovetenskapliga frågan de diskuterar. Eleverna använder sina kunskaper 
till att klargöra vilka förutsättningar som finns för frågan de diskuterar och 
se konsekvenser som olika handlingar kan ge. Att naturvetenskapliga 
kunskaper används till att klargöra sin ståndpunkt eller klargöra själva 
frågan har också noterats av Arvola Orlander och Lundegård (2012), Nielsen 
(2012c) samt Rudsberg och Öhman (2014). Detta ligger sedan till grund för 
fortsatta sociovetenskapliga förhandlingar.  

Eleverna använder också ett vetenskapligt arbetssätt, systematiskt 
undersökande och testande av hypoteser, för att granska och tolka den 
informationen de fått. Eleverna ställer i diskussionerna många frågor. Att 
ställa sig frågor ser jag som en viktig del av ett (natur)vetenskapligt 
arbetssätt. När eleverna ställer sig dessa frågor synliggörs komplexiteten i 
problemet de diskuterar. Rudsberg och J. Öhman (2014) pekar i sin studie 
på att kunskaper har funktionen att tydliggöra problemets komplexitet i 
elevers argumentation, vilket även min studie visar. När eleverna ser på 
problemet från olika perspektiv förändras också kunskapen från något som 
står fast och är sant till något som hela tiden är i relation till något annat. En 
mer ”traditionell” kunskapssyn blir därmed utmanad i aktiviteten. Här ser 
jag dock en paradox; när eleverna ger sina kunskaper rollen att skapa 
auktoritet framställs kunskaperna som sanningar.  

En andra roll som eleverna ger till sina kunskaper i naturvetenskap är att 
de ligger till grund för att värdera handlingar, människor samt som underlag 
för att ta ställning och agera. Eleverna skapar en relation mellan sina 
kunskaper i naturvetenskap och det problem de diskuterar och värderar 
sedan exempelvis handlingar och agerar sedan efter sin värdering. De 
använder också sina kunskaper i naturvetenskap till att värdera handlingar 
som oansvariga och positionera utförarna av handlingarna som ”dumma” - 
oansvariga. Eleverna använder också sina kunskaper till att se konsekvenser 
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av olika handlingsalternativ och sedan jämföra och bedöma dessa (det är 
acceptabelt att det lyser mer om elen produceras av förnybara energikällor). 
Det kan tyckas motsägelsefullt att jag har en kategori som jag benämner 
”Naturvetenskap för att värdera, ta ställning och agera” när min teoretiska 
utgångspunkt är att fakta och värden är oskiljaktiga. Men i den här kategorin 
placerar jag tal där eleverna tydligt uttalar värderingar i förhållande till 
objekt, händelser och handlingar. 

En tredje roll elevers kunskaper i naturvetenskap får i min studie är att ge 
auktoritet till åsikter och ståndpunkter och ibland även frånta andras 
ståndpunkter och åsikter auktoritet. Hela tolkningsrepertoaren För mycket 
djur fungerar som ett vetenskapligt argument för att vi måste äta kött. 
Tolkningsrepertoaren gör köttätande till något som människan måste göra, 
annars rubbas balansen i naturen. Det förekommer också exempel på att 
elever använder sina kunskaper i naturvetenskap till att positionera andra 
som okunniga och därmed förringa deras auktoritet. Det här sättet att 
använda kunskaper i naturvetenskap har noterats av Nielsen (2012b). Han 
konstaterar att elever använder olika strategier för att få sina egna 
påståenden att se mer underbyggda ut än andras påståenden. Eleverna 
använde också sina kunskaper till att omdefiniera själva problemet som 
diskuterades och försökte även att få det att se ut som att det finns klara 
vetenskapliga svar på frågan som diskuteras (ibid.). Mina resultat bekräftar 
således Nielsens (2012b) resultat. 

Den fjärde rollen handlar om elevernas kunskaper om naturvetenskapens 
och teknikens förmågor och skiljer sig därmed från övriga kategorier. Hela 
tolkningsrepertoaren Dom kommer på något uttrycker en tilltro till 
naturvetenskap och teknisk utveckling och repertoaren används som ett 
argument för att naturvetenskapen och tekniken kan lösa samhällets 
problem. Ansvaret för att lösa hållbarhetsproblem flyttas därmed från 
individen, samhället eller politiken till naturvetaren och ingenjören. 
Framsteg inom naturvetenskap och teknik används som ett trollspö i 
elevernas diskussioner och löser dilemman som eleverna hamnar i. 
Konsekvensen blir att eleverna inte behöver ta ställning i frågan, det går att 
få alla delar tillgodosedda. Annan forskning som gör liknande analyser är till 
exempel Byrne et al. (2014) som i sin studie konstaterar att 
naturvetenskapliga framsteg och teknisk utveckling fungerar som en ”magic 
bullet” i elevdiskussioner om hållbarhetsfrågor bland yngre barn, 10-12 år. 
Likaså konstaterar Gyberg (2003) i sin avhandling att det finns en 
teknikoptimism bland elever när de diskuterar energifrågor. 
Naturvetenskapens och teknikens roll som samhällets problemlösare är 
således inget nytt. Den ekomoderna diskursen bygger också på en stark 
tilltro till vetenskap och teknik. Det här har också uppmärksammats av 
Colucci-Gray (2014) som för fram att skolans naturvetenskapliga utbildning 
har bidragit till synen på naturvetenskap och teknik som samhällets 
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problemlösare. Hon efterlyser att den naturvetenskapliga utbildningen bör 
inkludera olika idéer om utveckling då andra röster är ovanliga i 
naturvetenskaplig utbildning. 

En del forskning visar att det finns en risk att naturvetenskap försvinner 
från elevers diskussioner när den naturvetenskapliga undervisningen utgår 
från samhällsfrågor (t.ex. Grace, 2009; Sadler & Donnelly, 2006). Sadler och 
Donnelly (2006) föreslår tre tänkbara skäl till varför elever inte tar upp 
naturvetenskap i sin argumentation: a) eleverna ser inte det 
naturvetenskapliga innehållet i sociovetenskapliga frågor, b) eleverna har 
inte förståelse för själva samhällsfrågan och/eller c) en viss nivå av 
ämneskunskaper måste först uppnås av eleverna för att sedan kunna 
användas i argumentation. 

I början av min analysprocess uppfattade jag inte att naturvetenskap var 
en del av elevernas diskussioner. Jag noterade inga naturvetenskapliga 
begrepp och såg inte heller resonemang utifrån naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller särskilt ofta. Men vid en noggrann och bred tolkning, 
med avseende på naturvetenskapligt innehåll, finner jag att naturvetenskap 
är närvarande i elevernas diskussioner. Det synes också finnas en implicit 
gemensam naturvetenskaplig kunskap som diskussionerna utgår från, vilket 
jag visat i kapitel 8. Det här har också noterats av Nielsen (2012c). Utifrån 
mina resultat tillsammans med resultaten från ArvolaOrlander och 
Lundegård (2012) och Nielsen (2012c) utgår elevernas resonemang från 
naturvetenskapliga perspektiv bland andra perspektiv. Kunskaperna i 
naturvetenskap ligger som grund för elevernas resonemang och uttrycks inte 
alltid explicit. Talet lutar sig snarare mot en naturvetenskaplig diskurs. 
Kanske kan detta stå som en alternativ förklaring till Sadler och Donnellys 
(2006) förslag på förklaringar? 

Naturkunskapande och skolpraktiken 
Baserat på mina resultat ser jag ett dilemma för läraren i undervisningen. 
Om naturvetenskapen uttrycks diffust av eleverna, är det troligt att det leder 
till att läraren i sin undervisning efterfrågar att eleverna ska tydliggöra sina 
naturvetenskapliga förklaringar. Konsekvensen av detta blir, som 
Simonneaux (2014) beskriver, att den sociovetenskapliga frågan kyls ner. I 
undervisningen så fokuseras ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll istället 
för att exempelvis fokusera intressekonflikter och perspektivmedvetenhet. 
Konsekvensen av detta kan även vara att naturvetenskap får en priviligierad 
position i dessa frågor eftersom naturvetenskapen blir det som efterfrågas i 
undervisningen. Likt flera andra (t.ex. Lange, 2012; Simonneaux, 2014) 
anser jag att det är fördelaktigt om hållbarhetsundervisning sker 
tvärvetenskapligt. Då finns större möjligheter att kombinera ett 
naturvetenskapligt innehåll med exempelvis intressekonflikter. I nuvarande 
läroplan (Gy11) är det dock upp till lärarna själva att skapa sig möjligheter 
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för dessa samarbeten. Jag tolkar argumentationsfältet inom 
naturvetenskapernas didaktik som ett försök att sammanföra olika 
ståndpunkter samtidigt som de naturvetenskapliga aspekterna uttrycks 
tydligt. En utmaning för praktiken är att finna möjligheter att kombinera en 
naturvetenskaplig diskussion utan att kyla ner den sociovetenskapliga frågan 
som diskuteras. 

Nielsen (2012c) bjuder in till en diskussion om vad ett ”riktigt” 
användande av naturvetenskap i argumentation utifrån sociovetenskapliga 
frågeställningar kan vara. Han öppnar upp diskussionen genom att föreslå 
att vetenskaplig evidens kan/bör ha rollen att tydliggöra den faktiska 
bakgrunden för frågan som diskuteras. Detta skapar sedan möjligheten att se 
vilka konsekvenser som kan följa av olika sätt som människan väljer att 
agera på. Utifrån de olika konsekvenser som uppstår kan sedan etiska 
diskussioner följa. Mina resultat visar att det här är något som eleverna gör i 
sina diskussioner. De försöker begripliggöra frågan de diskuterar. Eleverna 
diskuterar olika konsekvenser och de värderar dessa. Dessa delar är dock 
inte separerade från varandra utan sker samtidigt och enligt min tolkning 
sker detta omedvetet hos eleverna. Jag är osäker på om Nielsen (2012c) ser 
sitt förslag som en pedagogisk modell för att synliggör naturvetenskapens 
olika roller för eleverna, det vill säga, att först låta eleverna klargöra vad 
naturvetenskapen vet, därefter studera konsekvenser som olika handlingar 
kan få för att slutligen diskutera etiska aspekter. Jag ser själv inte det som 
den store utmaningen för undervisning som utgår från sociovetenskapliga 
frågor. Snarare ser jag en utmaning med den auktoritet naturvetenskapliga 
kunskaper har i dessa frågor och hur det indirekt leder till en omedveten 
sammankoppling av värden och kunskaper. Nielsen (2012b, 2013a) har själv 
konstaterat det problemet. I min studie genererade framförallt uppgiften 
Räcker maten? tal som handlade om att formulera vetenskapliga argument 
för köttätande (Det blir för mycket djur). Baserat från mina resultat ser jag 
ett alternativt sätt att tänka än Nielsen (2012c) presenterar, nämligen en 
undervisning som startar i värden kring den sociovetenskapliga frågan. Ett 
sådant sätt skulle också kunna ge möjlighet till att också lyfta in andra röster 
och världsbilder i den naturvetenskapliga undervisningen, vilket Colucci-
Gray (2014) efterlyser. Empiriska studier om hur elever använder sina 
naturvetenskapliga kunskaper i diskussioner där de först försöker tydliggöra 
vad de själva tillskriver stort värde ser jag därför som värdefullt. 

Ytterligare en reflektion jag gör, utifrån mina resultat, är att eleverna har 
flera projekt på gång när de diskuterar den sociovetenskapliga frågan. Dels 
diskuterar de den aktuella frågan men de pågår också ett annat projekt där 
eleverna framställer sig själva och den värld de ska leva och agera i. I min 
studie påverkar projektet att framställa sig själv och världen hur den 
sociovetenskapliga frågan diskuteras och framställs. Här ser jag också en 
utmaning för praktiken: Hur kan undervisningen stödja att eleverna får 
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möjligheter att konstruera sig själva som kompetenta individer med en vilja 
och känsla av att kunna delta i sociovetenskapliga sammanhang? 

Demokratiskapande 

För att få en bild av det demokratiskapande som sker i undervisnings-
situationerna diskuteras i det följande mina samtliga resultat eftersom jag 
menar att alla på något sätt hör samman med demokratiskapande. I kapitel 
två listade jag sex aspekter över min tolkning av hur demokratiskt 
deltagande framställs inom forskningslitteraturen. Här diskuterar jag de 
olika framställningarna för att slutligen göra en syntes av mina resultat i 
förhållande till dessa.  

Den första aspekten är att eleven genom att vara informerad om 
utveckling inom naturvetenskap och teknik skapar tillit till utvecklingen 
(Levinson, 2010; L. Simonneaux, 2014). Utifrån min analys noterar jag att 
det här är en aspekt som är närvarande i elevernas diskussioner utifrån 
uppgiften Jorden om natten. Eleverna uttrycker en tillit till vetenskapliga 
framsteg och teknisk utveckling och flyttar därmed över makten och ansvaret 
för hållbarhetsproblemet till vetenskaperna. 

Den andra aspekten handlar om att genom att eleven lär sig miljövänliga 
handlingar och normer så vet eleven sedan hur hen ska handla ”gott” i 
samhället. Mina resultat visar att det finns en medvetenhet i diskussionerna 
om vad som är ”miljövänliga handlingar” och att det uttrycks att individen 
bör visa omsorg om miljön och naturen och även har ett ansvar för att agera 
”gott”. 

Den tredje aspekten handlar om att elever med hjälp av sina kunskaper i 
naturvetenskap kan klargöra frågor, granska information och skapa 
förståelse för hållbarhetsproblem. Eleverna kan också inse konsekvenser av 
olika handlingar och får därmed insikt om åtgärder som bör vidtas. Den här 
aspekten har jag diskuterat under avsnittet ”Elevernas naturkunskapande” 
och diskuterar inte resultaten ytterligare här. Jag konstaterar enbart att 
eleverna använder sina kunskaper i naturvetenskap till ovanstående och 
utifrån den här aspekten möjliggörs för ett ökat demokratiskt deltagande för 
eleverna. Samtidigt konstaterar jag också att eleverna ibland använder sina 
kunskaper i naturvetenskap för att ge auktoritet till sina ståndpunkter och 
samtidigt minskar sina meningsmotståndares auktoritet. Innebär det att de 
som blir positionerad som utan auktoritet, det vill säga elever som framställs 
som ”okunniga” inom naturvetenskap, upplever minskade möjligheter för 
demokratiskt deltagande? Det här ser jag som ett nästa steg för forskning 
inom scientific literacy och sociovetenskapliga frågor. Hur kan vi inom 
undervisningen hantera den priviligierade position som naturvetenskap ofta 
har i dessa frågor och som därför kan positionera andras åsikter och röster 
som utan auktoritet? 
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Den fjärde aspekten handlar om att undervisningen genom att synliggöra 
olika ståndpunkter, argument och perspektiv möjliggör fri åsiktsbildning och 
självständiga ställningstaganden hos eleverna. Jag diskuterar den 
tillsammans med den femte aspekten som handlar om att synliggöra 
intressekonflikter och se frågorna i ett sociopolitiskt perspektiv för att 
synliggöra för eleven hur hen kan agera för förändring i den riktning hen 
önskar. Tidigare forskning visar att olika perspektiv kommer fram i elevers 
arbete med hållbarhetsfrågor och eleverna utvecklar insiktsfulla resonemang 
(Christenson et al., 2012; J. Öhman & M. Öhman, 2012; M. Öhman & J. 
Öhman, 2012). Vidare visar studier att en pluralistisk undervisning 
möjliggör för att kritiska frågor och olika ståndpunkter kommer fram om 
frågan som diskuteras (Rudsberg & J. Öhman, 2010; Van Poeck & 
Vandenabeele, 2012). Min studie visar också på att flera perspektiv kommer 
fram i elevernas diskussioner i form av olika tolkningsrepertoarer och stöder 
därmed tidigare resultat; en pluralism av perspektiv finns. Det gäller både 
diskussionerna utifrån Jorden om natten och Räcker maten? Däremot 
synliggörs inte sociopolitiska aspekter i min studie. Læssøe (2010) för fram 
att det finns en risk att ett pluralistiskt undervisningsperspektiv kan leda till 
att den hegemoniska föreställningen om den fråga som diskuteras 
reproduceras. Han preciserar den hegemoniska idén som ekologisk 
modernisering. I elevernas diskussioner utifrån Jorden om natten 
dominerar den ekomoderna diskursen och diskussionerna kan därför sägas 
reproducera den. Mina resultat visar således att det finns en pluralism av 
perspektiv närvarande, men att ett perspektiv dominerar diskussionerna. 
Samma sak gäller för uppgiften Räcker maten? där perspektiven om 
människans rätt att bestämma dominerar samtidigt som hen ska agera 
ansvarsfullt. J. Öhman och M. Öhman (2012) och M. Öhman och J. Öhmans 
(2012) båda studier är avslutande aktiviteter som, antar jag, examineras. 
Projekten är också tvärvetenskapliga. En tänkbar anledning att våra resultat 
delvis skiljer sig åt kan vara att i Öhmans och Öhmans studier har eleverna 
under projektens gång utmanats att se de dominerande diskurser som råder 
och i slutet av projekten fått en pluralistisk syn på frågorna. Eller kan olika 
analysperspektiv förklara skillnaden mellan våra resultat? Hade jag avslutat 
min analys vid att identifiera tolkningsrepertoarerna i elevernas diskussioner 
hade jag enbart konstaterat att flera perspektiv kommer fram i 
undervisningen. Min fortsatta analys av elevernas diskussioner där jag tog 
hjälp av de analytiska begreppen ideologiska dilemman, bekväm och 
obekväm subjektspositioner möjliggjorde att elevernas olika strategier för att 
hantera de ideologiska dilemmana synliggjordes, därmed framträdde de 
dominerande perspektiven i elevernas tal. Öhman och Öhman nämner dock 
att en övergripande diskurs om klimatförändringar skapades (J. Öhman & 
M. Öhman, 2012) och ett harmoniperspektiv på hållbar utveckling, där 
miljövänlig teknik, god organisation, rätt marknad, närhet till naturen, social 
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integrering och livsstilsförändringar samsades (M. Öhman & J. Öhman, 
2012).  

I min studie återkommer eleverna flertalet gånger till ideologiska 
dilemman. Det är situationer där olika perspektiv framträder tydligt. Kan 
detta tolkas som att den dominerande föreställningen utmanas? Eleverna 
diskuterar sedan de ideologiska dilemmana och använder då strategier där 
de löser dilemmana på ett relativt enkelt sätt. Reproducerar de då det 
dominerande perspektivet?  

I Rudsberg och J. Öhman (2010) studerar författarna hur lärare agerar för 
att stimulera att kritiska frågor och olika ståndpunkter kommer fram i 
diskussionerna. Läraren intar således en aktiv roll i 
undervisningssituationerna som studeras. I min studie är det oftast enbart 
eleverna själva som diskuterar med varandra. Hur de 
undervisningssituationer jag studerar används i undervisningen är 
avgörande för vilka konsekvenser det kan bli för lärandet. Använder läraren 
dessa uppgifter utan att följa upp dem och utmana de dominerande 
perspektiven som uttrycks, finns en möjlighet att de dominerande 
perspektiven reproduceras. Likaså om läraren enbart fokuserar de 
naturvetenskapliga aspekterna i sin uppföljning. De L. Simonneaux (2014) 
diskuterar som att undervisningen kyler ner den sociovetenskapliga frågan. 
Här ser jag att Rudsberg och Öhmans (2010) studie om hur lärare kan 
stimulera pluralism pekar på något viktig. 

Levinson tar i sin artikel om naturvetenskaplig utbildning och 
demokratiskt deltagande upp att ramverken meningsskiljaktigheter och 
konflikt samt naturvetenskaplig utbildning som praktik utmanar den 
”traditionella” diskursen om vad som är naturvetenskaplig utbildning. Det 
kan finnas en rädsla att ta upp det politiska inom naturvetenskaplig 
undervisningen. Min syn är att eleverna agerar politiskt i dessa situationer, 
även om det kanske sker omedvetet och inte är tydliggjort för dem. Läraren 
har här en viktig roll att tydliggöra den politiska aspekten för eleverna så att 
undervisningen ytterligare öppnar upp för kritiska frågor och fri 
åsiktsbildning. 

Den sjätte aspekten handlar om att eleverna ser sig själva ha makt att 
påverka samhällsutvecklingen. Levinson (2010) beskriver i ramverket 
”naturvetenskaplig utbildning som praktik” en undervisning där eleverna 
agerar och ser sig som medborgare istället för som blivande medborgare. 
Ramverket betonar således en subjektifieringsprocess. Även Sadler (2009) 
för fram att en av de viktigaste aspekterna för naturvetenskaplig 
undervisning är att eleverna ser sig som legitima användare av 
naturvetenskap i sociovetenskapliga resonemang. Jag undersöker vilka 
subjektspositioner som möjliggörs i förhållande till demokratiskt deltagande 
i elevernas diskussioner. Utifrån Jorden om natten konstruerar 
diskussionerna subjektspositioner där individen är maktlös att påverka 
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samhällsutvecklingen, därmed har hen inte heller ansvar för utvecklingen. 
Däremot konstruerar diskussionerna subjektspositioner om att individen ska 
agera ansvarsfullt vad gäller att begränsa sin egen resursanvändning och 
agera ”miljövänligt”. Sammanfattningsvis konstruerar diskussionerna en 
individ som är maktlös inför samhällsutvecklingen i stort men förväntas 
agera som en ansvarsfull ”kugge i samhällsmaskineriet”. En passiv 
medborgare som agerar som individ i form av resursbegränsande och 
”miljövänliga” handlingar konstrueras således (se tabell 14). 

Tabell 14. Hur medborgaren konstrueras i elevernas diskussioner om Jorden om 
natten. 

 
Tolkningsrepertoar Subjektspositioner  Hur medborgaren 

konstrueras 
Det blir mer Maktlös och utan ansvar Passiv medborgare 
Dom kommer på 
något 

Maktlös och utan ansvar Passiv medborgare 

Dom kommer ifatt Utan ansvar  Passiv medborgare som 
önskar jämlikhet 

Spara — inte slösa Ansvarsfull   Aktiv medborgare som 
agerar som individ 
genom att begränsa sin 
energianvändning. 

Hjälpa miljön Ansvarsfull  Aktiv medborgare som 
agerar som individ i 
form av miljövänliga 
handlingar. 

 
Uppgiften Räcker maten? involverar eleverna på ett mer personligt plan 

och elevernas tal handlar främst om att konstruera en motdiskurs 
(motargument) till uppgiftens formulering av den sociovetenskapliga frågan. 
Det får konsekvensen att demokratiskt deltagande inte framträder lika 
tydligt som i diskussionerna utifrån Jorden om natten. Utifrån Räcker 
maten? konstruerar diskussionerna subjektspositioner där individen har 
makt att bestämma över sig själv. Samtidigt finns förväntningar på att 
individen ska agera ansvarsfullt, en ansvarsfull subjektsposition. I talet 
konstruerar eleverna således en medborgare som agerar som individ med 
rätt att bestämma själv samtidigt som hen bör agera ansvarsfullt.  

Inom aspekten att eleverna ser sig själva ha makt att påverka 
samhällsutvecklingen placerar jag också att eleverna utvecklar 
handlingskompetens. Jensen och Schnack (1997) skriver att ett utvecklande 
av handlingskompetens innebär att eleverna lär sig adekvata kunskaper om 
problemet, känner en vilja och engagemang för problemet och ha visioner för 
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framtiden. Samtidigt som de får med sig erfarenheter av olika handlingar 
som kan göras. I min studie genomförde eleverna en aktiv handling genom 
att gå och släcka lamporna i klassrummet. Det var ett elevinitiativ och kan 
ses som ett uttryck för ett engagemang för problemet de diskuterade. 
Eleverna agerade som ”ansvarsfulla” individer. 

Metoddiskussion 

Som jag tidigare beskrivit började jag mitt avhandlingsarbete med en 
ambition att studera hur elever använder naturvetenskap i diskussioner 
utifrån hållbar utveckling och vilka roller elever ger till naturvetenskap när 
de diskuterar hållbarhetsfrågor. De teoretiska ramverk och de analyser jag 
företog mig gav inte svar på mina frågor. Det fanns något ”annat” i elevernas 
tal som jag fann viktigt för att få klarhet i hur elever använder sina 
kunskaper i naturvetenskap. Resultaten jag presenterar i kapitel åtta 
besvarar alltså min ingångsfråga i avhandlingen. För att kunna analysera 
elevernas användande av naturvetenskap behövde jag involvera vad som 
hände under hela diskussionerna. Jag såg att användandet var komplext och 
”förklaringen” låg i hur hela diskussionerna fungerade. Det ledde mig in på 
elevernas meningsskapande (ur ett diskurspsykologiskt perspektiv) och det 
blev den stora delen i min avhandling. I arbetet med att analysera elevernas 
meningsskapande upptäckte jag hur eleverna många gånger konstruerade 
sig själva som maktlösa men samtidigt la ett stort ansvar på sig själva att 
agera ”gott” som individer. Den upptäckten berörde själva kärnan i en 
utbildning där scientific literacy är målet, likaså i miljö- och 
hållbarhetsutbildning. Det här var för viktigt för mig för att bara lämna åt 
sidan, vilket gav avsnittet om demokratiskt deltagande. Wiggins och Potter 
(2008) beskriver hur observationsstudier kan leda till upptäckter som 
forskaren inte förväntat sig. Den beskrivningen passar in på mitt 
avhandlingsarbete. Min forskningsprocess har inneburit att min avhandling 
är bred och förhåller sig till tre stora forskningsfält, som kanske i sig skulle 
kunna generera var sina avhandlingar. Konsekvensen av detta är dock att 
varje område inte har det djup som de har potential till. Min avhandling 
hade alltså kunnat vara tydligare avgränsad och därmed få ett större djup 
men min inledande fråga kunde inte besvaras utan att förstå åtminstone 
elevernas meningsskapande. Då skulle inte heller de två 
undervisningssituationerna jag studerar bli belysta från de tre perspektiv 
som jag nu presenterar i studien. Det här har också gett konsekvenser för 
arbetet med min bakgrund och tidigare forskning. Den är bred och har 
därmed inte det djup som jag föresatt mig att den skulle ha. 

Det är ett avancerat samspel mellan hur forskningen iscensätts, de teorier 
som väljs och de resultat som genereras (Simon, Ottander & Parkman, 2015). 
Jag konstruerade två olika uppgifter för att iscensätta hållbar utveckling för 
elever att diskutera som en del i sin naturkunskapsundervisning. 



 

163 

Uppgifterna utformades utifrån erfarenheter av pilotstudien och den 
forskningslitteratur jag läste parallellt. Även mina egna erfarenheter som 
lärare och min egen syn på hållbar utveckling där jag ser dilemmat mellan 
social rättvisa och människans resursanvändning som en av de stora 
utmaningarna påverkade utformningen av uppgifterna. Den fråga man kan 
diskutera är om det är uppgifterna i sig som är bärare av de 
samhällsdiskurser som eleverna sedan lutar sig emot i diskussionerna. Ett av 
syftena med uppgifterna var att utmana de rådande diskurserna som finns 
runt hållbarhetsfrågan. Å ena sidan uppkom ideologiska dilemman i 
elevernas diskussioner som förhandlades utifrån Jorden om natten. Å andra 
sidan konstruerades en ekomodern diskurs där hållbarhetsproblemet löser 
sig nästan av sig själv. Utmanade eller reproducerade uppgifterna de 
rådande diskurserna? 

Ytterligare en aspekt av samspelet mellan hur forskningen iscensätts, val 
av teori och de resultat som genereras är att det kan bli ett cirkelresonemang. 
Utifrån diskurspsykologi är talet historiskt, kulturellt och ideologiskt 
förankrat (Billig, 2001). Att forskaren då utifrån sin analys finner att talet är 
förankrat i historien, kulturen och ideologin är vad som kan förväntas. Att 
jag finner en ekomodern diskurs i elevernas tal är således vad teorin 
förväntar. Syftet med den diskurspsykologiska analysen är dock att analysera 
hur diskurserna kommer till uttryck. Är det några som vinner på det sätt som 
det talas, reproduceras eller omkonstrueras diskurserna? Detta är frågor 
som analysen vill komma åt. Likaså hur individen använder diskurserna till 
att framställa sig själv.   

Analysprocessen och analysen 
I kapitel tre har jag beskrivit de utmaningar som mina första analyser bar 
med sig och behovet det väckte för att hitta andra teoretiska ingångar.  Jag 
behövde en analysmetod som fångade elevernas röster, vilket 
diskurspsykologin erbjöd. Det teoretiska skiftet innebar att mina 
forskningsfrågor blev ”hur-frågor” istället för ”vad-frågor” och därmed 
fokuserade på processen i diskussionerna istället för på resultaten av 
diskussionerna. Likaså förändrades analysobjektet från individen till 
diskussionen.  

Jag hade således samlat in empiri utifrån en teoretisk utgångspunkt 
medan den analys som slutligen blev av hade en annan teoretisk 
utgångspunkt. I diskurspsykologisk litteratur rekommenderas att man 
begränsar sin empiriinsamling eftersom analysen är tidskrävande (Edley, 
2001a; Wetherell, 1998). Jag hade 58 ljudinspelade gruppdiskussioner, åtta 
ljudinspelade fokusgrupps intervjuer och fältanteckningar från 29 lektioner. 
Jag tvingades göra urval från all data som jag beskriver i metodkapitlet. Om 
jag fått göra om studien hade jag begränsat min empiriinsamling men 
fortfarande kombinerat ljudinspelade gruppdiskussioner (alternativt video) 
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och klassrumsobservationer. Jag är tillfreds med de val jag gjorde för att 
begränsa min empiri, förutom vad gäller vilka grupper som jag valde att 
transkribera. Idag hade jag valt att mer aktivt letat bland grupperna för att se 
om någon grupp skilde sig åt i talet och aktivt tagit med den i empirin. 
Klassrumsobservationerna bidrog till min förståelse av elevernas situation, 
atmosfären i klassen samt om mina studerade gruppdiskussioner skilde sig 
från övrig undervisning. Jag valde att se samtliga gruppdiskussioner utifrån 
varje uppgift som en text eftersom eleverna uttryckte sig så kortfattat och 
fragmentariskt. Dessutom var det kollektiva mönster i elevernas 
gruppdiskussioner som var mitt intresse. Resultaten ska därmed förstås som 
att det här är tal som kan komma upp i dessa situationer i en klass. Därmed 
behöver det inte innebära att alla elever har varit delaktiga i samtliga 
tolkningsrepertoarer.  

Sammanfattande diskussion 

Levinson (2010) ramverk om naturvetenskaplig utbildning och demokratiskt 
deltagande liknar L. Simonneaux (2014) beskrivningar av hur olika syften 
med naturvetenskaplig utbildning kan kyla ner eller hetta upp 
sociovetenskapliga frågor. Jag konstaterar att de olika undervisnings-
traditionerna inom miljö- och hållbarhetsutbildning passar in i 
beskrivningen att kyla ner eller hetta upp sociovetenskapliga frågor samt hur 
jag själv beskrivit de olika utgångspunkterna inom scientific literacy. 
Beskrivningarna utgår från undervisningens utformning och vilka 
konsekvenser som den sedan får för hur eleverna socialiseras i demokratiskt 
deltagande. Min studie utgår från två relativt lika undervisningssituationer, 
som jag ser som pluralistiska och värdeinkluderande och hur eleverna 
konstruerar demokratiskt deltagande där. Under dessa situationer finns 
exempel från den ”kalla” sidan där tillit till vetenskap och teknik uttrycks och 
där placerar jag även elevernas medvetenhet om vad som anses vara 
ageranden som är positiva för miljön.  Elevernas diskussioner befinner sig 
också på den varma delen av skalan, det är ett meningsskapande där olika 
perspektiv är representerade och ideologiska dilemman diskuteras. Eleverna 
använder sina kunskaper i naturvetenskap i ett sociovetenskapligt 
resonerande för att belysa den fråga de diskuterar ytterligare och som 
underlag för att värdera handlingar i förhållande till hållbarhetsfrågorna 
som de diskuterar. Eleverna går också och släcker lampor i klassrummet, 
vilket får placeras på den heta sidan. Däremot framställer sig eleverna utan 
makt att påverka samhällsutvecklingen. Utifrån Räcker maten? framställs 
dock individen med makt att bestämma över sig själv, men inte över andra. I 
dessa undervisningssituationer så erfar eleverna erfarenheter för ökat 
demokratiskt deltagande i form av sociovetenskapliga resonemang och en 
pluralism av perspektiv och ideologiska dilemman. Samtidigt erfar de en 
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maktlöshet att påverka samhällsutvecklingen men med ett ansvar att agera 
”gott” på individnivå. 

Under diskussionernas gång uppstår ideologiska dilemman som 
förhandlas av eleverna. Dessa dilemman återkommer flera gånger under 
diskussionerna och förhandlas således på olika sätt. Eleverna använder 
strategier där dessa dilemman ofta löses på ett relativt enkelt sätt. Utifrån 
Räcker maten? är det strategier som gör att dilemmat helt enkelt inte 
uppmärksammas i diskussionerna. Utifrån Jorden om natten konstruerar 
eleverna en ekologisk modernisering av samhället som möjliggör ökad 
jämlikhet mellan världens länder, tillgång på energi samt att ”miljön inte tar 
skada”. Eleverna framställer de hållbarhetsproblem de diskuterar på ett sätt 
som gör att deras sätt att leva och agera/inte agera framstår som acceptabelt 
i den aktuella situationen. En reflektion utifrån min studie är att eleverna är 
medvetna om att det västerländska samhället och den västerländska 
livsstilen inte anses hållbar. Det innebär att eleverna sätts i en obekväm 
subjektsposition i undervisningen när dessa frågor diskuteras. Människor 
talar utifrån en position och genom talet kan vi positionera oss själva och 
andra på olika sätt (Edley, 2001a). Eleverna i min studie talar utifrån 
positionen att leva i Sverige och som elever i naturkunskapsundervisning. 
Eleverna jobbar, förutom med att diskutera och lära om själva 
hållbarhetsproblemet, med projektet att få sin egen tillvaro att framstå som 
acceptabel. Här ser jag nästa utmaning för undervisningen. Hur hanterar vi 
att eleverna via undervisningen positioneras på ett sätt där deras sätt att leva 
ifrågasätts? Vilka konsekvenser får det för deras lärande? 

Jag studerar hur eleverna talar i två olika undervisningssituationer. 
Anledningen till att jag valt att studera det är att vad som sägs får 
konsekvenser i ”rummet”. Genom talet framställs de hållbarhetsproblem 
eleverna diskuterar, vad kunskaper i naturvetenskap kan användas till och 
även eleverna själva. Talet kan producera ”vedertagna sanningar” som 
Wetherell et al. (2001) uttrycker det. Det är därför viktigt utifrån ett 
undervisningsperspektiv att få förståelse för talet för att veta vad som kan 
behöva utmanas i undervisningen. Min studie säger inget om den 
individuella elevens meningsskapande. Med det menar jag att jag inte kan 
uttala mig om vad av diskussionerna eleverna återaktualiserar när de 
diskuterar liknande frågor i framtiden. Är det de ideologiska dilemmana som 
de förhandlar eller är det den dominerande föreställningen som uttrycks 
under diskussionernas gång?  Naturligtvis ser jag att det beror på individ och 
kommande situationer vad som återaktualiseras, men jag vill ändå lyfta 
frågan. Å ena sidan visar mina resultat att ideologiska dilemman förhandlas 
och att olika perspektiv kommer fram. Å andra sidan ser jag att det 
hegemoniska perspektivet dominerar elevdiskussionerna. Reproduceras eller 
utmanas det? 
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Avhandlingens bidrag 

Till forskningsfältet 
Jag studerar demokratiskt deltagande i naturvetenskaplig 
medborgarutbildning utifrån tre aspekter – meningsskapande, 
naturkunskapande och tillgängliga subjektspositioner – som sker samtidigt i 
undervisningen. Mina resultat stödjer tidigare forskning som visar att det 
utrycks en pluralism av perspektiv i elevernas diskussioner. Likaså stöder 
mina resultat forskning som visar att eleverna använder sina kunskaper i 
naturvetenskap i sociovetenskapliga resonemang. Jag visar också att det sker 
ett kunskapande i och om naturvetenskap i elevernas diskussioner. 
Emellertid visar min studie att eleverna, samtidigt som de gör detta, 
konstruerar sig själva som maktlösa i förhållande till samhällsutvecklingen 
och samtidigt lägger ett stort ansvar på individen att göra de rätta valen.  

Eleverna använder strategier i diskussionerna som gör att de ideologiska 
dilemmana löser sig eller blir osynliga i diskussionerna. Min tolkning är att 
dessa strategier handlar om att framställa sig själv och sitt sätt att leva som 
acceptabelt utifrån den subjektsposition eleverna placeras i. Jag ser denna 
subjektifieringsprocess som mitt bidrag till forskningsfältet. Nästa steg att 
utforska ytterligare är hur subjektifieringsprocesser ser ut i olika 
undervisningssituationer utifrån sociovetenskapliga frågor i 
naturvetenskaplig undervisning. 

Till praktiken 

Till politiker, kursplaneutformare och skolledare 
Det är många som argumenterar för att hållbarhetsfrågor bör undervisas 
tvärvetenskapligt (t.ex. Lange, 2012; L. Simonneaux, 2014) och det finns 
flera studier som utgår från tvärvetenskaplig undervisning (Rudsberg & J. 
Öhman, 2010; J. Öhman & M. Öhman, 2012; M. Öhman & J. Öhman, 2012). 
Jag ser också tvärvetenskaplig undervisning i hållbarhetsfrågor som 
fördelaktigt. Då har hållbarhetsfrågorna möjligheter att bli belysta från 
många olika perspektiv. Som den svenska gymnasieutbildningen är 
utformad idag så ligger ansvaret för att åstadkomma dessa samarbeten på 
lärarna. Det är en svår uppgift att skapa möjligheter för samarbeten med 
olika lärare för samtliga klasser som läraren undervisar i. Om 
hållbarhetsutbildning ses som viktigt så måste ansvaret för att möjliggöra 
tvärvetenskapliga samarbeten lyftas från lärarnas ansvar och strukturer 
skapas för dessa samarbeten. 

Till lärare i naturvetenskapliga ämnen 
Utifrån mina studier noterar jag att elever använder sina kunskaper i 
naturvetenskap för att skapa sig ökad förståelse om de hållbarhetsfrågor de 
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diskuterar. Ett kunskapande om och i naturvetenskap sker samtidigt som 
frågan de diskuterar belyses från flera perspektiv. Jag har i min avhandling 
visat att eleverna ibland har ett implicit användande av sina kunskaper i 
naturvetenskap och att de inte alltid använder naturvetenskapliga begrepp i 
sitt tal.  

Samtidigt finns dock en risk att undervisningen reproducerar rådande 
diskurser om de frågor eleverna diskuterar. Eleverna agerar politiskt i dessa 
undervisningssituationer och läraren har en viktig roll i att utmana eleverna 
och deras tänkande/talande.  

Den utmaning jag ser för praktiken i dessa undervisningssituationer är att 
inkludera vilka möjligheter eleverna har att konstruera sig själva. Att i 
planeringen av sin undervisning ta hänsyn till att eleverna också har ett 
”annat projekt” än bara lära sig det undervisningen pekar ut som sitt syfte. 
Det ”andra projektet” handlar om möjligheter att få konstruera sig själv och 
sin situation som åtminstone acceptabel, kanske till och med bra.  
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10. English summary 

Upper secondary school students’ discussions arising from 

sustainability issues; 

Meaning-making, Science-making, Democracy-making 

Introduction  

In this thesis the focus is on students’ meaning-making in sustainability in 
science civic education. The aim is to study how meaning is created, if/how 
natural science is used and how democratic participation is constructed in 
students' group discussions. The study is based on audio-recorded group 
discussions arising from two different sustainability tasks. The thesis also 
aims to create an awareness of the role science has in both the creation of 
meaning and the construction of democratic participation. In relation to the 
thesis aims, there are three main research fields that I gained knowledge and 
inspiration from. These three fields are: 
 

• Scientific literacy, particularly vision II of scientific literacy 
• Socioscientific issues, SSI  
• Environmental and Sustainability Education (ESE) and Education 

for Sustainable development, (ESD).  
 
So, in my thesis I bring together discussions from three partially 

overlapping fields of research. The fields’ mutual aim, in relation to my 
thesis, is that they each want to discuss and strengthen students' 
opportunities for democratic participation in society. A tension is whether 
values belong in science education and the whether they have a role in 
learning. Like Gough (2002) I suggest that values are a part of science 
education and, if so, what is important to learn and what would such an 
education look like? Gogh considers that environmental education takes 
values into account and that science education needs to change so that 
values (and actions) are included. She writes: 

Rather than accepting the confines of traditional science education and its rejection 
of values and action which makes its unattractive to many, the challenge is to change 
the science education curriculum so it can have a mutually beneficial relationship 
with environmental education. (A. Gough, 2002 s. 1213) 

Background 

One goal in science education is that all students shall develop knowledge so 
they can participate in social dialogues concerning socioscientific issues, 
such as sustainability issues. One rationale for this is to work with situations 
that students may face as citizens where other considerations than just 
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scientific ones have to be taken into account, vision II of scientific literacy 
(Roberts, 2007). In science education a student’s ability for democratic 
participation is also seen as a goal for education, especially in the field of 
scientific literacy and socio-scientific issues (SSI). I see three different points 
of departure for research on democratic participation in science education. 
The first departure focuses on the importance of scientific knowledge for 
informed decision-making and scrutinizing arguments (e.g. Grace, 2009). 
The second point of departure includes values, norms and ethical aspects as 
important together with natural science and to investigate how these aspects 
affect learning, which includes democratic participation (e.g. Nielsen, 2013; 
Östman & Almqvist, 2011). The third point of departure, for research on 
democratic participation in science education, has an activist approach. 
Researchers argue for a science education that includes social change and 
socio-political actions in relation to learning (e.g. Bencze & Carter, 2011; 
Hodson, 2003). 

My position in the thesis is that students may use and look at science 
differently than what might be expected from scientists, teachers, curriculum 
or different frameworks. Studies suggest that students who are not 
experienced in the natural science disciplines can find it difficult to use 
scientific knowledge in their discussions (Sadler & Zeidler, 2005; Tsai & Liu, 
2005).     

Feinstein (2011) describes research around science literacy in three 
categories: rhetorical, logical and empirical. He calls for more empirical 
research, which would study rhetorical and logical assumptions about 
science literacy. 

 
In environmental and sustainability education (ESE) democratic 
participation is often discussed from a pluralistic point of view (Gustafsson, 
2010; Öhman, 2006). Important characteristics in the pluralistic tradition of 
ESE are critical thinking, free opinion-making (Jensen & Schnack, 1997; 
Rudsberg & Öhman, 2010) and conflict of interests (Lundegard & Wickman, 
2007). It is viewed as important that students learn to critically examine 
different perspectives on environmental and sustainability issues. However, 
critical voices are raised that suggest there is a risk that a hegemonic 
perspective, such as eco-modernism, will dominate the pluralistic discussion 
(Læssøe, 2010) and that there is a risk that ESE will be imbued with 
neoliberal trends (Jickling & Wals, 2008).  

Like Levinson (2010) and Östman (1995) I consider that learning about 
democratic participation is always present in all education. The interesting 
question is what form of democratic participation students learn. For 
example, do students learn that natural science has the answers to 
sustainability issues or do they learn about conflicts of interests around 
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sustainability issues?  Different forms of science- or sustainability education 
construct democratic participation in society differently. 

My thesis is a contribution to the literacy debate, with regard to students’ 
use of natural science and how democracy is performed in students' small 
group discussions. Furthermore, the thesis is a part of the discussion within 
environmental and sustainability education research, a field which discusses 
democratic aspects of the different teaching traditions in environmental and 
sustainability education. I position my thesis in the value inclusive and 
pluralistic science education. 

Earlier research 

Meaning-making 
Studies have investigated how students reason in relation to various socio-
scientific issues and present this in terms of informal reasoning (e.g. dos 
Santos, 2014; Sadler, 2004; Sadler et al., 2007; TD Sadler & Zeidler DL, 
2005; Laurence Simonneaux & Simonneaux, 2009b). They conclude that the 
reasoning includes moral and ethical aspects and not only rational aspects. 
This gives students a broader understanding of the socio-scientific issue they 
are discussing and not merely a scientific perspective. TD Sadler and DL 
Zeidler (2005) identify that students use rational reasoning, emotional 
reasoning, and intuitive reasoning, and this reasoning is often interwoven. 
Sadler et al. (2007) examines further what students can learn when they 
participate in education based on socio-scientific issues. They discuss this in 
terms of socioscientific reasoning. Based on an interview study they suggest 
that education based on socio-scientific issues can give students the 
competence/knowledge to: see the complexity of the issues, look at issues 
from different perspectives, an insight that research is ongoing and learn to 
have a sceptical attitude (Troy D Sadler & Dana L Zeidler, 2005). They also 
point out that it should be studied further. Laurence Simonneaux and 
Simonneaux (2009b) include identifying risk, uncertainty and values as 
important in socioscientific reasoning. 

Some research shows that students who are engaged in open and 
informed discussions about sustainability issues create discourses that are 
insightful, complex and critical (Christenson, Rundgren, & Höglund, 2012; J. 
Öhman & M. Öhman, 2012). J. Öhman and M. Öhman (2012) notes, 
however, that the students in their study were oriented towards consensus, 
i.e. that one comprehensive discourse on climate change was produced, 
rather than several. However, Lundegård and Wickman (2007) show that 
conflicts of interest are an indispensable part of the discussions around 
sustainability issues. Their results of an interview study with upper 
secondary school students shows that human conflicts constantly arise in 
student dialogues on sustainable development. 
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Research shows that students in their discussion of socioscientific issues 
integrate values, scientific aspects and personal experiences. Students’ draw 
on values and scientific aspects to a different extent, depending on context 
and the socioscientific issue.  

Students’ reasoning seems to differ depending on how emotionally the 
socio-scientific issue is to a student’s own identity (Aikenhead, 2006; L. 
Simonneaux, 2014; Laurence Simonneaux & Simonneaux, 2009b). Laurence 
Simonneaux and Simonneaux (2009a) show how university students’ 
socioscientific reasoning is based on stakeholders’ narratives (in this case 
sheep farmers) more than the results presented in scientific reports. When 
the question was emotional for the students, both from a geographical and 
professional point of view, it became more difficult for the students to 
embrace scientific results that contradict their own values. (Laurence 
Simonneaux & Simonneaux, 2009b) consider that when the socioscientific 
issue presented is contrary to a student’s value system, it can prevent critical 
reasoning and tends to reproduce the hegemonic ideology that is expressed 
as the individual's own. Another study shows how students use different 
discourses, identified in the discussions, differently depending on how the 
students constructed their identity (Ideland & Malmberg, 2012) 

Science-making 
On the one hand, there are several studies showing that students learn 
science in education based on socioscientific issues. On the other hand, there 
are empirical studies that show that science is not always a part of the 
students' work on these issues. A concern is expressed that natural science 
disappears among, for example, ethical reasoning. Sadler och Donnelly 
(2006) suggest three explanations to the lack of scientific knowledge in 
students socioscientific reasoning:  a; students are not aware of the science 
content involved in the socioscientific issue. b; students do not understand 
the socioscientific issue. c; students need to reach a certain level of scientific 
knowledge to engage in socioscientific reasoning. A few small-scale studies, 
however, show that students’ use and express science when they want to 
clarify their position and establish a knowledge-base surrounding the issue 
(ArvolaOrlander & Lundegård, 2012; Nielsen, 2012b). The results also 
suggest an implicit use of natural science in students' discussions. These 
studies indicate that students’ do not necessarily use science concepts and a 
scientific reasoning although the students’ draw in scientific discourses.  
These studies point to alternative explanations for how natural science is 
involved in students’ socioscientific reasoning then Sadler och Donnelly 
(2006) suggest. More studies with detailed and close reading of the empirical 
data is required to explore students’ use of natural science in their 
discussions. 
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Roles of natural science in students’ discussions 
Different roles that science can have are presented in Ekborg, Ideland, and 
Malmberg (2009). Six different socio-scientific teaching tasks have been 
developed, which include what scientific knowledge students could/should 
use when working on these cases. The different roles for scientific knowledge 
that the article provides are described under the component use of scientific 
knowledge. These are: 

 
• Critical thinking 
• Scrutinize information 
• Decision-making 
• Clarify 
• Risk assessment 
• Inquiry 
• Cost benefit analysis 
• Act for change 

 
How scientific knowledge is used in the above-mentioned roles is not 

mentioned by the authors.  
Rudsberg and Öhman (2014) have studied the roles of knowledge in 

students’ argumentation on climate change. The authors have not 
distinguished scientific knowledge from other knowledge. The results show 
that knowledge plays an important role in the students’ argumentation and 
that the quality of the discussions increases as students add new knowledge 
(Rudsberg & Öhman, 2014). The authors describe two general features that 
knowledge has in the student discussions: as evidence to their claims and as 
part of a collective process with the aim to understand the discussed 
problem. In addition, they describe six categories in which knowledge has 
specific functions. Knowledge is used to clarify and correct earlier 
arguments, as evidence to arguments, predict consequences and further 
support to previous claims (Rudsberg & Öhman, 2014). Knowledge also 
contributes to clarify the complexity of climate change and to make conflicts 
of interests visible (ibid.). 

Democracy-making 
From research literature various images of what democratic participation 
and citizenship can mean in science education is emerging (Levinson, 2010; 
L. Simonneaux, 2014), including the different points of departure in 
scientific literacy presented earlier and the selective traditions in 
environmental and sustainability education (Öhman, 2004). Simplified I see 
the following representations of democratic participation based on the 
literature above: 

• By being informed in science and technology, trust is created. 
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• By learning about environmentally friendly actions and norms, 
students learn how to act ”good” in society. 

• With the help of scientific knowledge the students/the individual 
can clarify issues, scrutinize information and understand the 
cause behind sustainability problems. They may also, based on 
scientific knowledge, realize consequences of different actions and 
thereby gain insights about actions that need to be done. 

• Highlighting different positions, arguments and perspectives 
enables free opinion making and independent thinking. 

• By identifying conflicts of interests and viewing the issues from 
socio-political perspectives, it is made visible for the students how 
they can act for change.  

• That the students see themselves as citizens with power to 
influence society and thereby develop action competence. 

 

Theory 

Discursive psychology (Potter and Wetherell 1987; Edley 2001; Wiggins and 
Potter 2008) focuses on how people construct meaning and the meaning of a 
word is its use in language. The theory is interested in how meaning is 
constructed, takes shape and sometimes settles to "accepted truths". 
Discursive psychology provides a theoretical framework that could 
contribute to understanding students’ meaning- making concerning 
sustainability, through the concepts of interpretative repertoires, ideological 
dilemmas and subject positions. Potter and Wetherell (1987) describe an 
interpretative repertoire as constituted through a limited range of words 
used in particular stylistic and grammatical construction:  “Interpretative 
repertoires are recurrently used systems of terms used for characterizing and 
evaluating actions, events and other phenomena.” (Potter and Wetherell 
1987, p. 149). Discursive psychological analysis is an interpretative analysis. 
It is the patterns within the conversation (interpretative repertoires), and the 
meanings/conceptions these interpretative repertoires carried with them 
that are analysed. Interpretative repertoires express a "conception of the 
world", an "accepted truth" that is shared in a community and thus becomes 
a basis for a common understanding of the specific community. One purpose 
of discursive psychological analysis is to study how people strategically use 
interpretative repertoires to portray themselves or ‘parts of the world’ in 
social interaction and to discuss the social consequences arising from that 
repertoire.  

Ideological dilemma (Billig et al., 1988) is another concept in discursive 
psychology. Every speech act carries an ideological history and by studying 
these speech acts ideology can be studied (Billig, 2001). Billig draws on 
Eagleton’s (1991) ideology concept that “An ideology comprises the ways of 
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thinking and behaving within a given society which make the ways of that 
society seem 'natural' or unquestioned to its members (Billig, 2001).  

 
Ideology is thus a society's common sense (Billig, 2001). In my thesis 
ideology should be understood as lived ideologies, built around our beliefs, 
values and practices. Lived ideologies are characterized by inconsistencies, 
fragmentation and contradictions (Edley, 2001). Thus ideology always 
contains dilemmas, that is, different conceptions of "the world" construct 
different versions of what is "right" to think, say and do that is in opposition 
to each other (Billig, 2001). 

Subject positions can be described as the subjects’ locations within a 
conversation or that subjectivities are made relevant through specific ways of 
talking (Edley 2001). The speech in everyday discussions gives people a 
position to talk from and through that we can position ourselves or others in 
specific ways (Reynolds and Wetherell 2003). For example, the students in 
my study talk from the position of living in Sweden, being a student and 
participating in a school activity within science education. They can position 
themselves or others as, for example, being environmentally sensitive or 
insensitive.  

The theory provides a contribution to understanding students’ meaning-
making about sustainability in science education classrooms. Its focus on 
conversations makes it possible to explore how students used their 
knowledge and the meaning they put into it. 

Aim and research questions 
The aim of my thesis is to contribute to the knowledge of upper secondary 
school students meaning-making in conversations about sustainability 
issues. The starting point for the discussion is students' work with school 
tasks on sustainable development. I am particularly interested in how the 
students use scientific knowledge and how democratic participation is 
constructed in their meaning-making. 

 
1. What are the interpretative repertoires that upper secondary school 

student’s use when they discuss sustainability issues? 
2. How do they use these interpretative repertoires in their discussions? 
3. How do they use scientific knowledge in their discussions? 
4. What are the subject positions, in relation to democratic 

participation, that are created in the discussions?  
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Method 

To gain knowledge about students’ meaning-making and science-making 
processes about sustainability issues within Science education, classroom 
studies have been conducted, with observations and audio recorded group-
discussions in social science classes. Discursive psychology argues for 
research on naturalistic material because it situates the research in the 
"messy reality" that these events naturally occur in and the researcher does 
not need to transfer talk from one situation and interpret how that will occur 
in another situation (Wiggins & Potter, 2008).  

Two sets of data collections have been conducted, first a pilot-study and 
then the main study, table 15.  

Table 15. Data collection. 
 

Data collection Pilot Main study 

Class A 1 2 3 
Programme Social science 

Hairdresser 
Social science 

 
Course Science studies 

A 
Science studies A 

Grade 
 

1 1 

Number of students 
G = girls, B = boys 
Do not participate 

24   
(20 G - 4 B) 

31   
(18 G:13B) 

28   
(17 G:11 B) 

27   
(21 G:6 B) 

0 5 3 0 
 
Methods 

 
Audio recorded 

group 
discussions 

 
Observations 

Audio recorded group discussions  

 
Time for data 
collection 

 
2 lessons 

 
One semester 

 
School tasks that were 
discussed  

 
Ecological 
footprint 

 

 
Earth at night 

Do we have enough food? 
Ecological footprint 2 (not analysed) 
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Context and data collection  

Participants 
One upper secondary school that has had the award “School for sustainable 
development” was chosen for the study. Teachers at the school have, for 
example, been involved in in-service education with a focus on sustainability. 
The reason for choosing this school was to reassure me that the teachers 
should have experienced and discussed teaching in sustainability education.  

Since my research interest is about how natural science is used by all as 
citizens, I chose to study students in the social science programme who 
attended the course Science study A (Swedish National Agency for 
Education, 2000), where the major aim is to learn scientific knowledge that 
is important to the individual and the society, such as sustainable 
development. The social science programme is the biggest non-natural 
science programme in Sweden. Students from science- and technology 
programmes were excluded from my study because of their focus on natural 
science in their education. Three out of four of the Science studies teachers 
and their classes agreed to participate in the study. The students were in 
their first year in upper secondary school. In total, there were 84 students 
involved in this data collection, 29 male and 55 female. 

Empirical objects 
The main empirical material consists of audio-recorded group discussions 
from the three classes. Discussions from two different tasks were audio-
recorded. The ambition was that it should be the same groups at both the 
sessions. Usually there were four students per group. Field notes from 
observations and notes from informal discussions with the teachers were 
also collected (tab. 16). All data collected have a different purpose. An overall 
description over the data collection is presented in table 16. 

During the discussions I walked around between the groups and took 
notes using an observation protocol (Appendix 5). Sometimes students asked 
me questions or become silent. I answered the questions since scaffolding is 
important when students discuss socio-scientific issues (Lindahl & Linder, 
2011; Walker & Zeidler, 2007). My impression is that students treated me as 
an extra teacher. After listening to the discussions and reading the 
transcripts I noticed that the students asked the same questions to their 
teachers and me.  
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Table 16. Data collection in the main study and the resulting empirical material. The 
purpose of the data collection is also presented. 

 
Method Number Empirical 

material 
Purpose 

Audio recorded 
group discussion 

Earth at night 
20 recorded 
discussions 
12 transcribed 

 
Do we have 
enough food?  
17 recorded 
discussions 
10 transcribed 

Transcriptions 
Observation-
protocol 
Notes 

Gain knowledge 
about students’ 
meaning-making, 
science-making 
and construction 
of democratic 
participation.  

Observations 6 lesson (class 1) 
8 lesson (class 2) 
6 lesson (class 3) 
(+3 audio-
recorded lessons) 

Field notes  Get knowledge 
about the 
educational 
context and the 
atmosphere in 
the classes 

Informal 
discussions with 
teachers 

 Notes Information 
about their 
education 

 

The tasks 
The tasks are societal issues where scientific knowledge can be useful 
together with, for example social and economical aspects. No specific areas 
within science education are specified in the tasks or by the teachers. They 
represent vision two of scientific literacy according to Roberts (2007). The 
tasks are positioned within the pluralistic teaching tradition in 
environmental and sustainability education. The tasks are enclosed in 
appendix 2 and 3. 

Earth at night is taken from the national assessment (National Agency for 
Education, 1998) where it was used in group interviews and rearranged to 
suit group discussions. Do we have enough food? was developed after my 
pilot study where I found that students discussed if it matters what we eat in 
an interesting and different (from a science perspective) way. The designs of 
the tasks were also influenced by Berland and McNeill (2010) in the sense 
that the students on some occasions have two alternatives to discuss. They 
found that it is easier for students to engage in argumentation if the 
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instructional context is easy. The tasks are also inspired by Kolstö (2001a, 
2001b) who discusses scrutinizing knowledge claims and consensus projects.  
In the tasks students have knowledge claims to discuss and some of the tasks 
are consensus tasks in the sense that students shall come to agree upon a 
standpoint. The teachers planned their education and used the tasks when 
they felt it was appropriate. The teachers encouraged the students to discuss 
and talked to the groups. They often went between the groups and answered 
questions, discussed with students and gave new input when discussions 
ended. 

 
Since discursive psychological analysis requires careful and repeated reading 
of the empirical data, it is recommended to limit the data collection (Potter & 
Wetherell, 1987). Potter and Wetherell (1987) argue that the quality of the 
research does not necessarily increase with a large amount of empirical data. 
My data collection was too big. I therefore decided to limit my empirical 
material through transcribing every second group discussion; group a, c, e, g 
(table 17). In addition, I chose open questions where students spoke freely 
and used science in their own way.  

Table 17. Number of audio recorded groups (A) and transcribed groups (T) and 
their distribution between different classes and different tasks. The approximate 
discussion time of the transcribed parts are also presented.  

 

Task Discussion 
time of the 
transcribed 
parts 

Class 1 

A         T  

Class 2  

A         T  

Class 3 

A          T 

Total        

A        T 

Earth at 
night  

10-15 min 6 4 7 4 7 4 20 12 

Do we have 
enough 
food? 

15-20 min 3 2 7 4 7 4 17 10 

Ethics 

I have followed the Swedish Research Council’s ethical rules 
(Vetenskapsrådet, 2002). The students were informed orally about the 
purpose of the study, that their participation was voluntary and that they 
could withdraw from the study if they wished. They were also informed that 
all data would be used only for research purposes and be treated 
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confidentially. A letter with the same information was also sent to the 
students’ guardians.  

Analyses 
In this thesis the analytical object is the transcribed group discussions on 
sustainability issues and the practice is students' science studies education. 
All transcribed group discussions based on the task Earth at the night were 
analysed as one text. Likewise all the transcribed discussions based on Do we 
have enough food? were analysed as one text.  

Within discursive psychology it is emphasized that the analysis is not a 
mechanical activity, rather the transcripts are read with a focus on 
consistency - inconsistency, fragmentation of speech and the vagueness of 
the expressions (Potter & Wetherell, 1987).  

It should be clear, then, that there is no analytic method, at least as this term is 
understood elsewhere in social psychology. Rather, there is a broad theoretical 
framework, which focuses attention on the constructive and functional dimensions of 
discourse, coupled with the reader’s skill in identifying significant patterns of 
consistency and variation. (Potter & Wetherell, 1987) page 169. 

Wiggins and Potter (2008) describe analysis as several activities done in 
parallel, without any formal order. Familiarity with the material is crucial to 
get hold on the interpretative repertoires (Edley, 2001a). It requires careful 
reading and rereading of the material (Potter & Wetherell, 1987). The 
analytical tools that I used are interpretative repertoires, ideological 
dilemmas and subject position (troubled and untroubled subject position). 

 

Results Earth at night 

I have identified five different interpretative repertoires in students' talk. The 
names of the interpretative repertoires are derived from students’ everyday 
language in the discussions and reflect what I perceive as typical of 
respective repertoires (table 18). 
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Table 18. Interpretative repertoire in student’ discussions based on the task Earth at 
night and the conceptions they bring. 
Interpretative repertoires The students’ talk  

 
There will be more Expresses the idea of a world in growth and 

development. 
 

They will find something 
out 

Expresses the notion of scientific progress 
and technological development. 
 

Helping the environment That people should show care and 
responsibility for the environment, and “help” 
nature.  
 

Save– don’t waste That people have to change their lifestyle to 
live within the Earth’s limited resources. 
 

They will catch up Increased equity in the future due to the 
“Others” catching up to western society and 
lifestyle. 

 
The interpretative repertoire There will be more expresses the idea of a 

world in growth and development. Satellite pictures in the future will be 
brighter as the Earth's population will grow, more people will have 
electricity, there will be more industries, mass production is increasing and 
"development" is moving forward. I interpret the speech as an expression of 
the idea of constant growth and development. "Development" just happens, 
in the repertoire there are no actors that make societies become brighter. 

The interpretative repertoire They will find something out expresses the 
notion that scientific progress and technology can solve the world's energy 
supply. The actors are "they" and "one" who stand for that progress. 

In the interpretative repertoire Helping the environment human actions 
are valued according to how "good" or "bad" they are considered to be for the 
environment. Students express that people should "help" nature and the 
environment and thus environment is something that humans are 
responsible for and shall care for. The talk produces nature and the 
environment as helpless, something that needs to be protected by humans. 
The actor is the individual person who will act "environmentally friendly".  

The interpretative repertoire Save – don’t waste expresses the idea that 
the Earth's resources are limited. Resources may run out. Students’ 
specifically point out that oil is an energy source that will be exhausted, but 
they also speak in general terms about energy running out. Sometimes it is 
more diffuse, what will be exhausted, "that" and "everything" are examples 
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of what will be exhausted. The students' speech draws on the idea that 
humans do not live within the Earth's limits. They express that humans have 
to change their lifestyle to live within the Earth’s limits. Humans must 
refrain from doing things and not be wasteful, such as turn of the lights and 
stand-by functions. In the repertoire there are different actions that must be 
done, therefore within this repertoire there are actors. The actors are "we" 
and "one". My interpretation of the use of the word "we" is that the 
responsibility for these actions lies on the individual and not on a structural 
level that creates conditions for collective solutions. This interpretation of 
“we” is because the actions that have to be done are actions like turning off 
lights and reduce car driving. In the talk there is no positive image of the life 
or society this change leads to, rather there are tendencies that it is a boring 
society where nothing happens. 

In the interpretative repertoire They will catch up students’ talk expresses 
that people from different parts of the world are equals and that all people 
should be allowed to have a good life. A more even distribution of energy in 
the world is articulated. Satellite picture in the future will become brighter. 
The light is spreading to other countries. The students express that the 
increase will occur in Africa, but also Russia and India are mentioned. While 
the repertoire expresses that there will be more equity in the future it is the 
"other" countries that will catch up with Western society rather than that the 
Western world will cut back on their energy use. The Western lifestyle 
becomes the norm that other countries shall catch up with. 

  
In the students' discussions, conflicts arise when two or more interpretative 
repertoires meet with "beliefs," "truths" that contradict each other. 
Ideological dilemmas arise for the students in the discussions. The 
conceptions in the interpretative repertoires Helping the environment and 
Save – don’t waste support each other, humans should show care and take 
responsibility for the environment and by living within the Earth's limits the 
environment will not be harmed. These interpretative repertoires 
conceptions are in contradiction with the conceptions of the interpretative 
repertoires There will be more and They will catch up that work together, a 
world in growth and development leads to equality. There is an ideological 
dilemma in the discussions if it is possible that a world in growth and 
development leads to the equality between the world’s population and that 
the humans live within the Earth's limits and do not harm the environment. 
A troubled subject position arises if students want to agree with both of the 
opposite conceptions. The students then use different strategies to solve the 
dilemma and convert the troubled subject position to an untroubled subject 
position. The strategy that the students take is to use the interpretative 
repertoire They will find something out like a “magic bullet” that makes the 
dilemma resolves itself. Scientific progress and technological development 
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solves the dilemma. A second strategy is to create compromises between 
interpretative repertoires that makes the dilemma dissolve without conflicts 
and sacrifices A third strategy is that one interpretative repertoire takes over. 
The conception of the interpretative repertoire Helping the environment is 
most often seen as most important. It should also be noted that sometimes 
the ideological dilemmas in the students' speech persist. 

The three interpretative repertoires There will be more, They will find 
something out and They will catch up allows for an untroubled subject 
position for the individual. Untroubled in this respect is that the individual 
does not need to act. The individual human has no power and no 
responsibility for what happens. The individual can thus continue to live as it 
does. To "believe" in these repertoires will thus create an untroubled subject 
position. From an individual perspective these repertoires support  "business 
as usual", i.e. prevailing order is reproduced. However the interpretative 
repertoires Save – don’t waste and Helping the environment constructs a 
troubled subject position. Troubled in this sense means to "believe" in these 
repertories requires actions. It requires active work by the individual. The 
discussions construct the individual as someone who does not have power 
over the development of society, but should act as a responsible individual 
and take actions to reduce their energy consumption and minimize 
environmental impact. 

Results Do we have enough food? 

In the students' discussions of the task Do we have enough food? Five 
different interpretative repertoires are identified (table 19). 

The interpretative repertoire I want - I decide portrays that the individual 
has the right to decide for himself/herself. Others shall not decide over the 
individual. A perception of individuals that thinks of herself/himself and 
thus may act in a way that is negative to other people, animals and nature is 
also expressed. 

The interpretative repertoire Save the environment holds a conception 
that humans should take responsibility for the environment, people's health, 
how animals are treated. Throughout the discussions various actions are 
constantly evaluated as more or less responsible actions for 
something/someone. 

The interpretative repertoire, Too many animals expresses that there is a 
balance in nature and that this balance can be disrupted. Humans are one 
part of nature and its processes and by eating meat humans help to maintain 
nature in balance. Humans have a role in nature to ensure that there are not 
too many animals and thus keep nature in balance. 
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Table 19. Interpretative repertoire in student’ discussions based on the task Do we 
have enough food? and the conceptions they bring. 
Interpretative repertoires The students’ talk  

 
I want — I decide The right of the individual to decide for 

himself/herself. 
 

Save the environment The conception that humans should take 
responsibility for the environment, people’s 
health and how animals are treated. 
 

Too many animals That there is a balance in nature, which can 
be disrupted, and that humans have a role 
to ensure this balance. 
 

Enough for everyone The conception that all people must have 
access to food, and that man must limit the 
waste of resources. A form of justice 
regarding the limited resources.  
 

Not many vegetarians Using Sweden as the norm for the 
discussion. Including context regarding 
food habits and the fact that there are few 
vegetarians in Sweden.  

 
 
The interpretative repertoire Enough for everyone holds the conception 

that all people must have access to food. Justice is advocated. The repertoire 
also includes the notion of limited resources. Eating meat implies that more 
resources are used than if humans eat vegetarian food. If the whole human 
population eat meat like in Sweden there may not be a sufficient amount of 
land for food production.  

The students' talk in the interpretative repertoire Not many vegetarians, 
is about how vegetarians are spoken about in Sweden. The talk draws on the 
idea that the situation in the rest of the world is similar to Sweden in relation 
to food consumption. Sweden becomes the norm that the discussion is based 
on. 

 
Interpretative repertoires can be seen as resources that people use to support 
different positions and/or make different positions comprehensible. In the 
discussions students' talk makes the subject position “humans as meat 
eaters” acceptable and/or defend the same. The talk is also about making the 
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subject position vegetarian comprehensible. In addition, the responsible 
meat eater is constructed in the discussions. 

Eating meat is made acceptable/justified by using the interpretative 
repertoire Not many vegetarians. The repertoire positions the discussions in 
a Swedish context where a minority are vegetarians and there is a choice to 
be vegetarian. The global dilemma that the task presents is therefore 
invisible. The subject position “meat eater” is therefore unproblematic. The 
interpretative repertoire Too many animals is used by the students as a 
resource to defend the subject position “meat eater”. In the repertoire, 
humans have a function in nature to eat meat and by eating meat humans 
keep nature in balance. Scientific knowledge gives the repertoire high 
credibility. The interpretative repertoire I want - I decide is also used to 
support the subject position “meat eater”. Students express that they like 
meat and want to eat meat, and conclude that they can decide by themselves 
what to eat. 

To make the subject position vegetarian comprehensible the students use 
the interpretative repertoires Save the environment and Enough for All. It is 
mainly the environment and that the food/meat must be sufficient for all 
people that are put forward as arguments. 

The responsible “meat-eater” is constructed through a compromise of the 
interpretative repertoires. Animal welfare, environmental concerns and a 
reduction of eating meat gives a picture of that humans can continue to eat 
meat. 

Students’ thus use different strategies to avoid the troubled subject 
position the task positions them in. The strategies are making the dilemma 
invisible (interpretative repertoires Not many vegetarians and Too many 
animals), compromises between interpretative repertoires (the responsible 
“meat eater”) or the dilemma is described as unproblematic (there is no 
problem that people are eating different). 

Democratic participation is thus portrayed as an individual acting on 
her/his own. The individual has the right to decide over herself/himself and 
her/his actions. It is apparent that the individual has a choice in how to act. 
Democratic participation is thus constructed as an individual who acts 
responsibly. 
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Results students’ science-making 

The students use their knowledge in and about science in their meaning-
making. Science has different functions in the discussions and these 
functions have been categorized into four different roles (table 20).  

Table 20. The table shows how students use their knowledge in and about 
science when discussing sustainability issues. 
Category  Students’ knowledge in and 

about science is used to:  
Functions of 
science/scientific 
knowledge in student 
discussions 

To make the 
”world” more 
understandable 
and raise questions 

To further clarify the issue 
at hand.   
 
To evoke questions. 
 

Clarify conditions,  
Identify consequences, 
Scrutinize information,  
Interpret information, 
Arguments and 
counterarguments,  
Search for and question 
explanations. 
 

To evaluate, decide 
and act 

To evaluate and value 
actions, acts and 
individuals.   

Value,  
Act, 
Position acts and 
individuals,  
Compare and evaluate, 
Questioning actions. 
 

To give authority to 
arguments 

Give authority to own 
positions.  
 
 
 
 
 
Diminish own positions. 
 

Position self as 
knowledgeable and/or 
other as uninformed 
Construct scientific 
reasoning to support 
actions and behaviours  
Position self as 
unknowledgeable. 
 

To solve problems To hand over the societal 
issue for scientists and 
technicians to solve.  
 
To express faith in science 
and technology. 

Absolving the common 
person of responsibility for 
the problem, leaving it for 
scientists and technicians 
to solve.   
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In the thesis the science-making process in which students use scientific 

knowledge to create an understanding of the issues they discuss and evaluate 
different actions in relation to them is shown. The students’ science-making 
process contains various kinds of use of scientific knowledge, for example, 
clarify the conditions, identify consequences, scrutinize information, 
compare, assess, evaluate and use scientific methods. The discussions 
increase the students' experience of using scientific knowledge and which 
functions scientific knowledge can have. I also show that there is sometimes 
an implicit use of scientific knowledge. 

Discussion 

My study is based on two relatively similar teaching situations, which I see as 
value inclusive and pluralistic. The students construct democratic 
participation in these situations in various ways. There are examples of talk 
where trust in science and technology are expressed and awareness of what 
is considered as actions that are “good” for the environment. Different 
perspectives are expressed and ideological dilemmas discussed. Students use 
their scientific knowledge in socioscientific reasoning to create a deeper 
understanding of the issues discussed. Scientific knowledge is also used for 
evaluating actions in relation to sustainability issues. On one occasion the 
students also go and turn off the light in the classroom. So, during these 
lessons democratic participation is constructed on a scale from passive 
participation to participation where the students actually act. However, the 
students construct themselves with major responsibility to act “good”, but 
without power to influence the development of society as a whole.  

The students in the discussions negotiate ideological dilemmas. These 
dilemmas recur several times during the discussions and are therefore 
negotiated in different ways. Students then use strategies where these 
dilemmas are solved in a relatively simple manner. Based on Do we have 
enough food? strategies are used that make the dilemma invisible in the 
discussions. In Earth at night students construct an ecological 
modernization of society that allows equality between the world's countries, 
access to energy and that "the environment is not harmed." Students 
construct the sustainability issue they discuss so the students’ ways to live 
and act/not act is portrayed as acceptable in the current situation. A 
reflection based on my study is that students are aware that western society 
and the western lifestyle are not considered sustainable. This means that the 
students are positioned in a troubled subject position in education when 
these issues are discussed. The students also have project other than to just 
discuss and learn about the sustainability issue, namely making their own 
existence acceptable. I see this as the next challenge for science and 
sustainability education. How do we deal with that when students 
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throughout their education are positioned so their way of life is questioned? 
How does this affect their learning? 
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   Bilaga 1. Manuskript 

Topics, Critical Thinking and Conflicts of Interest when Students 

Discuss Sustainability within Science Education 

Introduction 
One rationale of science education is to enable students, as citizens, to 
engage in issues discussed in society (Millar, 1996; Osborne & Dillon, 2008; 
Sjöberg, 2005). It is important that all students – regardless of their career 
plans – develop scientific knowledge that is appropriate for them to take part 
in society. Sadler (2009) argues that “an important objective for science 
education ought to be for learners to come to identify themselves as willing 
and able to engage in socio-scientific Discourses.// the goal is for learners to 
develop a sense of having something to say about these issues and to see 
themselves as legitimate participants in social dialogs, particularly those 
which involve science.” (page 12). In the public debate today issues that 
concerns sustainability is debated. The issues pay attention to how we want 
our world and our societies to be, today and in the future. 

On one hand has the traditional, science-oriented approach to 
environmental education been criticized for leading to knowledge about the 
existence of environmental problems without addressing the social and 
societal perspectives of these questions (Gough, 2010; Jensen & Schnack, 
1997; Osborne & Dillon, 2008; Scott & Gough, 2003). On the other hand 
there can be a concern that studies show that students do not bring much 
science into discussions about socio-scientific issues (Grace & Ratcliffe, 
2002; Nielsen, 2011b) and that the attention paid to canonical science 
content lessen when the scientific information becomes more uncertain, and 
the more emotional the context of instruction was (Aikenhead 2006). An 
interesting question for research is then what and how the students discuss a 
sustainability issue where social, ecological and economical aspects are 
integrated and the scientific knowledge is uncertain and diffuse. Focus in 
this study is social science students and hairdresser students from upper 
secondary school studying a general science course in Sweden. 

Science education and sustainability 

Research on education for sustainable development (ESD) focus on the 
importance of integrating social, ecological and economical dimensions in 
education (Colucci-Gray, Camino, Barbiero, & Gray, 2006; Rauch, 2002; 
Summers, Childs, & Corney, 2005; Stables and Scott 2002). Environmental 
and sustainability issues are characterized by complexity, uncertainty, risk 
and necessity (Scott & Gough, 2003). Scientific knowledge on its own is not 
enough to understand these socio-scientific issues and to find solutions we 
have to integrate social, societal and economical perspective as well. This 
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gives scientific knowledge another role then to explain the existence and the 
scientific cause behind these issues. Like Roth and Lee (2004) and Nielssen 
(2011b) we argue that scientific knowledge ought to be one of many 
resources in democratic decision-making but not privileged. In Sweden the 
three-dimensional definition of sustainable development, which integrate 
economic, social and ecological factors has not been implemented in the 
Swedish education yet (Borg 2011, SOU 2004:104)). 

Values and students’ natural science content knowledge in the contexts of 
reasoning, argumentation and decision-making about socio-scientific issues 
have been investigated in a number of articles (see for example, Christenson, 
2011; Ekborg, 2005; Jiménez-Aleixandre, 2002; Lewis & Leach, 2006; 
Sadler, Barab, & Scott, 2007; Sadler & Donnelly, 2006; Sadler & Fowler, 
2006). A conclusion that can be drawn from the research is that students 
draw on both scientific knowledge and values to different extent in different 
contexts when discussing or taken a standpoint on socio-scientific issues. 
Our interpretation of the research is that values are a part of these issues. We 
define socio-scientific issues as value based. Talking about socio-scientific 
issues as value-based has pedagogical implications. Together with 
emphasizing the ethical aspects that arise within education for sustainable 
development it paves the way for teaching where students with diverse 
attitudes and standpoints meet (Öhman & Östman, 2008). It also opens up 
for including social, economical and emotional aspects when discussing 
these issues. However, there is also a risk to become normative about how to 
act in relation to sustainability issues. There has been concern raised for the 
normative tendencies in ESD (see for example Jickling, 1992; Jensen & 
Schnack, 1997; Qablan 2009). Öhman and Östman (2008) point to the fine 
dividing line between the normative dangers of education for sustainable 
development but also the possibilities it gives to enhance students´ 
awareness, tolerance and ability to interact with people with diverse 
attitudes and standpoints.  

Critical thinking/A critical approach towards sustainability 
issues 
Since sustainability issues are value based and surrounded by norms about 
how to act important characteristics for education focusing environmental 
and sustainability issues ought to be critical thinking, free opinion-making 
and enhance students´ competence to act (Jensen & Schnack, 1997; 
Mogensen & Schnack, 2010; Rudsberg & Öhman, 2010) (Hodson, 2003; 
Roth & McGinn, 1997; Simonneaux & Simonneaux, 2012). To understand 
the role of science in sustainability issues, students need to be educated to 
become critical consumers of scientific knowledge (Osborne & Dillon, 2008). 
Drawing on Bailin (2002), critical thinking is not a specific skill or process 
that you can learn and then use successfully in all sorts of different contexts. 
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It is about more than theoretical knowledge and thinking skills Ennis (1993). 
In relation to sustainability education, we argue that it is about discovering 
your own and others values in relation to the issues, maybe questioning 
them. It is also about reveal hidden values in different statements. Critical 
thinking can be a tool for students to scrutinize stakeholders and 
commercials for example. 

Mogensen (1997) discusses critical thinking in health and environmental 
education and we found his definition appropriate to use in this study. 
Critical thinking is defined, by Mogensen (1997), as reflective and evaluative 
thinking, which necessarily leads to reasoned judgements. He states that 
understanding is gained by the individual him/herself when actively 
examining and questioning the world around him/her. Critical thinking also 
obliges the individual to look at a case from different perspectives and when 
many points of view are revealed, it admits a recognition that knowledge is 
not only an objective phenomenon which is the same from all perspectives 
and at all times (Mogensen, 1997). This can be related to the conflicts of 
interest that are investigated in this study, discussed below. Mogensen 
(1997) also states that critical thinking involves the integration of reason and 
feelings. He concludes that to question critically, and act according to the 
answers found, contributes to the development of a more democratic and 
sustainable society. 

In one interview study on students’ view of trustworthiness of the 
knowledge claims, arguments and opinions given to them, it was found that 
many aspects of this were experienced as problematic for the students 
(Kolstø, 2001b). Four main resolution strategies were identified to be used 
by the pupils to decide who and what to trust. The categories “evaluation of 
knowledge claims” and “evaluation of sources of information” can be seen as 
critical thinking. About half of the students sometimes used these resolution 
strategies. The two other resolution strategies used by students were 
“acceptance of knowledge claims” and “acceptance of researchers or sources 
of information as authoritative”.   

Although critical thinking is described as something going on in an 
individual’s head we found the characteristics used to describe critical 
thinking in relation to environmental education appropriate to use when 
examining if students together have a critical approach when discussing 
sustainability issues. We argue that a critical approach/thinking should be 
an ever-present approach when working with sustainability issues in school. 
Therefore we want to investigate if there are indicators of critical thinking, 
using Mogensens (1997) definition, in students’ group discussions related to 
sustainability. If there are, when does it occur and how is it expressed? 
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Conflicts of interests 
Environmental and sustainability issues involve different interests and 
interests groups. Based on an interview study, Lundegård and Wickman 
(2007) states, that conflicts of interest are an indispensible part of 
conversations about sustainability issues. Environmental and sustainability 
problems are defined by humans and humanly created. The conflicts that 
arise are between and within humans, about for example how natural 
resources should be used or how environmental problems should be solved 
(Breiting, 1996; Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen, & Schnack, 2009; 
Robottom, 2012; Schnack, 1998). We argue that to be aware of these 
conflicting interests is vital in science education teaching about sustainability 
issues; otherwise it is a risk that the issue of natural resources is “just” a 
question of finding “the level of sustainable withdrawal”. You have to look at 
both the science and the underlying conflicts of interest behind an issue to 
understand the problem. There are different interests in if, how and why 
natural resources should be used.  

There are different levels of conflicts: personal conflicts, interpersonal 
conflicts and structural conflicts (Breiting, 1996; Breiting, et al., 2009; 
Schnack, 1998). Personal conflicts occur within the individual - for example, 
the wish to travel fast in a motorboat but at the same time a desire to save 
energy. Interpersonal conflicts are between groups of people. For example, 
some people want more wind turbines, and others think the beauty of nature 
will be destroyed. Structural conflicts are more complex. “Even though they 
are humanly created, we come across them as circumstances which are 
objectively given” (Schnack, 1998 p. 87). This can be, for example, chemicals 
in our surroundings or the extinction of a species. Other kinds of structural 
conflicts are, for example, a desire to travel by public transport where it has 
not been sufficiently developed in order to function as a realistic alternative. 
Breiting (1996) suggests that in a teaching perspective it is important to 
focus on the cause behind the environmental problem as an interpersonal or 
structural conflict and try to avoid personal conflicts. Results from their 
research project on developing action competence among students using 
environmental education based on conflicts of interest, showed that teachers 
usually worked with conflicts on an interpersonal level (Breiting, et al., 
2009).  In an open question on a questionnaire about the conflicts of interest 
concept, most students (65.7%) described it on an interpersonal level 
(Breiting, et al., 2009). Results from an interview study with students from 
the final year of upper secondary school found that human conflicts of 
interest are constantly arising in student dialogues related to sustainable 
development (Lundegard & Wickman, 2007). We investigate which conflicts 
students express spontaneously in their discussions about a sustainability 
issue. 
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Research Questions 
There are many challenges in both teaching and learning about sustainability 
in science education. The aim of this study is to develop knowledge about 
how social science and hairdresser students in upper secondary school 
discuss a sustainability issue in small groups within science education. It is 
about what they bring into the discussion and the role of science within these 
discussions. Another aim is to find out if the students discuss in a critical 
way and what conflicts of interest they bring up.  

1. What are the main topics the students focus on in a discussion about 
ecological footprints and how do they talk about them? 

2. Do the students apply critical thinking in their discussion; if so; 
when does it occur and what does it look like? 

3. Which conflicts of interest do the students bring up in discussions 
about ecological footprints? 

Research Design 

Participants and Teaching 
Since we are interested in what students bring into sustainability discussions 
where social and economical aspects are integrated with scientific knowledge 
we chose to work with students following a general science course in upper 
secondary school, where the syllabus (Swedish National Agency for 
Education, 2000) states that this course, Science Studies A, is 
interdisciplinary in that scientific questions can be viewed from different 
perspectives. When this study was conducted all students in Sweden had to 
attend this science course in upper secondary school in both vocational and 
theoretical programs. The aim is that the students should acquire scientific 
knowledge necessary to understand and take a stand on issues that are 
important to the individual and the society, such as sustainable development 
(Swedish National Agency for Education, 2000). Since autumn 2011 natural 
science students and technology students does not have to take this course 
because they study other natural science courses.  

It can be assumed that non-science students find it harder to draw on 
scientific discourses when discussing socio-scientific issues, but it is 
important that they see themselves as legitimate participants in those 
discussions. Therefore the focus of this study is on social-science students 
and hairdresser students. Contact was made with an upper secondary school 
in a town in northern Sweden. One Science Studies course with students 
from the two programmes mentioned above, agreed to participate in this 
study. The students were in their first year of upper secondary school, age 
16-17. Before this study started, the students had studied ecology and energy 
in the course and they were to begin working with environmental and 
sustainability issues. In total the course was to be about 50 hours. 
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Since small-group discussions are a common teaching method for ESD, 
together with interactive lectures for science teachers in Sweden (Borg, 2011; 
Ekborg, Ottander, Silfver, & Simon 2012) we found it important to study 
what is discussed during these occasions. A task concerning ecological 
footprints was developed, in line with what Roberts (2007) calls “vision two” 
of scientific literacy in the sense that it is a societal issue where science is one 
part amongst others. The ecological footprint measures the amount of 
biologically productive land and water area required to produce all the 
resources an individual, population, or activity consumes, and to absorb the 
waste they generate, given prevailing technology and resource management 
practices (global hectares) (Ewing et al., 2008). Working with ecological 
footprint gives the students a learning experience where scientific, social and 
economical aspects are integrated. The students also have the opportunity to 
see the complexity in these issues and be aware of their global dimensions. 
At the same time there is science and scientific knowledge connected to 
ecological footprints. Although no specific concept within natural science is 
highlighted in the task or by the teacher. Ecological footprints are described 
in several Science Studies textbooks and there are also teaching activities 
based on this topic.  

In the first lesson, students were put into pairs, to use the Swedish World 
Wildlife Fund (WWF) website (2009) to convert their own consumption and 
waste-production in four categories - food, home, transport and waste - into 
global hectares. In the second lesson, the students discussed ecological 
footprint and their results from the WWF website in small groups. The 
instructions for the small group discussions were that the student should 
bring their personal results and information from the webpage which they 
worked on in the previous lesson to the group for reflection together. They 
were also told that when the spontaneous discussions ended they would be 
given some questions and some claims to discuss. Examples of questions and 
statements which the students discussed are:  

  
• Globally we use resources corresponding to 1.4 planets, (how) can 

that be possible?  

• The ecological footprints per capita of some countries to compare 
and reflect on.  

• Meat and paper consumption for the richest 20% of the Earth’s 
population to reflect on. 

The students are not told to be critical, looking for conflicting interests or 
thinking about the role of science, but they have a chance to experience these 
things in the discussions. As soon as you give the students the specific 
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instruction to be critical you have taken away their opportunity to be critical 
by themselves. It is based on the thinking that is present in legitimate 
peripheral participation (Lave & Wenger, 1991), these things are learned by 
participating in communities where, for example, critical thinking is an ever 
present approach. The teacher walked around between the different groups 
and answered questions and encouraged their discussion. If the students 
asked questions the researcher answered and on one occasion also got 
involved in a discussion. Small-group discussions are common within ESD 
(Borg, 2011; Ekborg, Ottander, Silfver, & Simon 2012). Additionally the 
students in the Science Studies course have studied science in compulsory 
school before, bringing with them different backgrounds from different 
schools, teachers and classes. The variation of different experiences among 
the students is wide. Therefore, we consider that this teaching approach was 
not new for the students, although being part of a research project made this 
something of a special occasion. 

Data Collection 
We studied the students in an ordinary classroom setting where they worked 
with the task on ecological footprints. The students were observed and three 
pairs were audio-recorded during the first lesson when they worked with the 
web-page, to get the context they were bringing into the group discussions 
next lesson. During the second lesson, the students discussed ecological 
footprints in small groups for between 30 and 40 minutes. These discussions 
were audio-recorded and the groups were also observed. There were six 
groups with four students in each group (24 students, 4 male and 20 female). 
The six group discussions from the second lesson were transcribed verbatim 
and is the empirical material analyzed. 

Analyses and Results 

The six group discussions from the second lesson were analysed at group 
level: individuals were not analysed. The data was revisited and analysed 
after two months to control the categorisation, identified critical thinking 
and conflicts of interests. The material was analysed in two steps. A content 
analysis (Bergström & Boreus, 2000) was done first and thereafter we looked 
for conflicts of interests and indicators of critical thinking. In the following 
sections we will first present the content analyses and the main topics the 
students discussed. After that we describe the analyses and results 
concerning critical thinking and then concerning conflicts of interest.  

Main Topics Students Focus on 
We were interested in what the major issues that the students discuss are. A 
content analysis was therefore performed. First the transcripts were read 
through several times. Different coding units were evaluated and re-
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evaluated. This was an iterative process where the transcripts were reviewed 
several times and in different orders.  After several readings, different 
themes were found.  Finally, the themes were categorized into five 
categories; social dimension, science dimension, economical dimension, 
environmentally-friendly activities and personal experiences. The categories 
environmentally-friendly activities and science dimension are together 
similar to the ecological dimension often used when describing sustainable 
development. Throughout the analyses the coding of different utterances was 
discussed with the second author to find an agreement about the categories. 
In the discussions knowledge from different categories are intertwined so in 
the categorisation we have categorized the talk into what dimension is 
dominating that part of the discussion. Procedural questions and sometimes 
irrelevant topics have also been discussed in the groups.  

Different groups discussed the categories to different extents. All groups 
discussed environmentally-friendly activities to a big extent. The social 
dimension was also present in all groups and five out of six groups discussed 
the science dimension. Personal experiences and the economic dimension, 
on the other hand, were not included in most of the groups. There was only 
one group that discussed all five categories. An overall picture is presented in 
Table 1. 
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Table 1. Identified categories and to what extent they are discussed in 
different groups. The categories are presented in descending order, with the 
most discussed category to the left.  
*** Discussed three times or more, * once or twice, - Not included in the 
discussions 

 

   Category  

       

Group  

Environmentall

y-friendly 

activities 

Social 

dimension 

 

Science 

dimension 

Personal 

experience  

Economic 

dimension 

A  *** *** *** *** * 

B  *** *** - *** *** 

C  *** *** *** - * 

D  *** *** *** - - 

E  *** * *** * - 

F  *** * * * - 

 

Below are the categories presented in more detail. The most discussed is 
presented first and then in descending order.  

The first category, environmentally-friendly activities, was discussed 
most, in all groups on several occasions. Students talked about activities that 
they think are good for the environment. Examples of this are to go by bus, 
bicycle or to walk, to buy organic and locally grown food, save energy (turn 
off TV, computer, stand-by), recycle, eco-driving, re-usable cloth bags 
instead of plastic bags, less consumption. The students know what is seen as 
an environmentally-friendly activity in society and what is not. The students 
relate to “environmentally-friendly activities” throughout the discussions, 
which they talk about as the “right” way to act and that is the way one should 
act, see excerpt 1. It shows that the students know about different 
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environmentally-friendly activities but they are not analysing the different 
activity or focusing on a specific environmental problem. 

Excerpt 1, Group C  

Sofia: - It would be good if everybody recycled their waste. 

Gun: - Buy organic stuff. 

Helen: - Stop going by car 

Sofia:  - Walk or take the bus 

 

In the second category, the social dimension, students discussed politics, 
equity issues, health and working conditions.  Equity issues in particular 
aroused interest and were discussed in five out of six groups. Excerpt 2 is an 
example of how the social dimension was discussed. It also shows that equity 
issues were in focus and that emotions are involved in these issues. Ida 
expresses a wish for a fairer world and that injustices upset her. Later on she 
says that she thinks it is everybody’s responsibility to create more justice in 
the world. Karin, on the other hand, notes that it is difficult for one single 
person to make a difference. The last utterance also focuses on science 
knowledge which shows how different categories are intertwined.  

Excerpt 2, Group B  

Ida:  -Yes but, in some way I think that one has to even 

  things out in the world, somehow. One lot  

  [of people are] down there and the others [are] up  

  here. There has to be some kind of way to help…  

[general agreement] 

  // 

Ida:  - This really upsets me 

Karin:  - Yes…but we can’t talk either, we don´t do much to  

  help things. 

Ida:   -…when I grow up I think I’ll try to do everything I  

  can to help them manage. But have to manage myself 
first. 

Karin:  - but one person can´t help everyone 

Ida:  - That is what I mean, if everyone does something,  

  maybe we can balance the world pretty equally.  
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  Though the climate and so on have to be figured out too,  

  but pretty well anyway. 

 

Other things that the students discussed in the social dimension were how 
politics can be used to create a society where it is easier to live in an 
environmentally-friendly way, for example where better public transport is 
provided and where it is illegal not to recycle waste. Here is one example 
where politics is discussed after they have talked about the lack of buses on 
Sundays and late evenings and nights.  

Excerpt 3, Group B 

Ida:  - This [more buses] is something that I would  

  have proposed if I was a politician. Things are  

  going on in town on Sundays aanndd people  

  want to travel late at night. Too many taxis and  

  lots of unnecessary cars…..   

 

The third category, the science dimension, was discussed in five out of six 
groups (Table 1). In the science dimension, the students discussed if it 
matters what kind of food humans eat and what we need to eat to be healthy.  
Population growth was also discussed and that we are too many people on 
the planet. Other comments were about, natural selection and matter flows. 
The students draw on scientific knowledge when discussing ecological 
footprints, but used an everyday-language and did not use science concepts 
in their discussions. It was sometimes problematic for the students to move 
between theoretical scientific knowledge and the real world. In excerpt 4, the 
students used their scientific knowledge about population dynamics on 
human practices:  

Excerpt 4, Group C 

Sofia: -One could eat beans and things like that instead of  

  meat, maybe 

Gun: -Yes,…  but… then there will be too many animals 

 
Another example shows how the students use population dynamics when 

describing the Earth´s human population.  

Excerpt 5, Group D 
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Bo:  -Diseases and things like that happen because there  

  are too many of us. It is nature’s way of getting rid  

  of …, but we just get in the way all the time 

// 

Sven: -Well, nature tries to keep things balanced but we  

  produce so [expletive] many kids so there’s  an  

  overload all the time 

 
Another group explained human behavior using knowledge about natural 

selection, see excerpt below. The discussion starts by exploring relationships 
between rich and poor people and ends with explanations using natural 
selection. In Sweden the expression “the strongest ones will survive” is a 
common everyday description of “survival of the fittest”. The excerpt is also 
an example of how the social and science dimensions are intertwined. The 
discussion is prompted by this question. “If today’s population growth 
continues and we have the same rate of consumption as today, we will need 
two planets by the year 2030. What are the consequences of this? “ 

Excerpt 6, Group E 

Evy – Well, people who are, er, lower class and poor,  

  they won’t be able to… 

// 

Tina –We’ll take over 

Everybody starts to talk and ‘we’ll take over’ is repeated several times 

Tina –The strongest ones will survive 

// 

Evy –We’re like animals. Wolves. 

 

In the fourth category, personal experience, students tell stories about 
different kinds of experience they have related to sustainability questions. 
These could be associations to movies, memories and personal difficulties in 
travelling by public transport.  

In the fifth category, the economic dimension, different prices and 
economic instruments were discussed.  It was the least discussed category 
with the exception of one group. That group talked about how the economy 
influences human behaviour. 
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Critical Thinking 
Our understanding of critical thinking is close to Bailin's (2002) description, 
namely that a justifiable conception of critical thinking must be explicitly 
normative, focusing on the adherence to criteria and standards. We have 
looked for different criteria to identify what we have interpreted as critical 
thinking.  As mentioned earlier, Mogensen (1997) defined critical thinking as 
reflective and evaluative thinking which leads to reasoned judgements. From 
that we have identified reflection, evaluation and judgements as criteria to be 
included in critical thinking. We also added questioning. This was developed 
into an analytical tool. Judgement is when the students draw a conclusion 
from the reflection, evaluation and questioning. A number of these criterias 
were used and some kind of judgement has always been present in situations 
that have been interpreted as critical thinking. Insights have been seen as 
judgements, see excerpt 7 and 8. Occasions when students questioned or 
reflected over something and then move on in the discussion without some 
kind of judgement later on, have not been identified as critical thinking. 
Because we find the judgement when the students make a personal 
interpretation from their reflections, evaluations and question as the 
indicator of making their talk to their own. 

Two different examples of critical thinking will be shown. In excerpt 7, 
Sara reacted to the statement that we use resources corresponding to 1.4 
planets while we actually live on one planet (line 403), and questioning the 
calculation (line 407). To create meaning to the contradiction she identified, 
she starts to talk about food. Sara talks slowly in a reflective way and draws 
upon if we have enough food or not (line 411and 415). Anita valuates what 
Sara has said and creates a context, the future, by talking about 
grandchildren (line 417). Tina also valuates what Sara has said and creates 
another context, poor people and equity (line 419). The context of equity 
makes everyone in the group talking at the same time. Sara expresses a 
judgement “We have to climb down and they have to climb up” (line 425) 
and then makes the reflection that it will be the same result [that we use 1.4 
planets] (line 429). Her last utterance expresses a conclusion, that we all 
shall live like [someone that has a lower standard of living then in Sweden, if 
we shall use resources corresponding to 1 planet]. In the same utterance she 
distance herself or questions the judgment by saying “they can’t mean that…” 
(line 433). After that utterance the group become silent.  

Excerpt 7, Group A 

403 Sara: - but look, if we live off 1. 4 planets  

   while we actually only have one  

405 Tina: - Yes, everything is still just.. 
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407 Sara: - Who calculated this, I wonder 
   

409 Tina: - Yes… 

411 Sara:  - We still have enough food 
    

413 Tina: - Yes, all 

415 Sara:  - Don’t we? There’s still a lot of  

   food.   

417 Anita:  - Maybe Elise’s grandchildren won’t  

   have any food. 

419 Tina: - Yes but what about these poor.  

   Things have to get better for them.  

   It would be better 

421   if things were more equal so that…
  

423               Everybody starts talking 

425 Sara: - We have to climb down and they  

   have to climb up   

427 Tina: - Yes, exactly 

429 Sara: - Yes but what, it’s still the same  

   result.  
  

431 Tina: - Yes but 

433 Sara:  - They can’t mean that we all shall  

   live like...   

Silence 

 
The second example, excerpt 8, is a discussion that started because of 

these statements: 
 

20% of world’s population accounts for 45% of the world’s meat 
consumption 
20% of world’s population accounts for 86% of the world’s paper 
consumption 
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Bo tries to evaluate the statements given to them by using a mathematical 
model for calculation of percentages (line 72 and 77), based on the 
assumption that meat and paper is evenly distributed between the world's 
inhabitants. In doing so he realizes that it does not work (line 83).  The 
group continues making jokes about eating 300 percent of the world´s meat 
production and later on they also put focus on the statement about paper 
consumption in the world (not shown in the excerpt). In line 125, Bo tries to 
find another explanation to the statements. He asks a question about who 
the twenty percent are. He tries to answer the question himself by evaluate 
where lots of paper is used in the world (line 129). He gets no feed-back on 
his hypothesis and evaluates himself that it must be more than twenty 
percent living in the “western world”.  The group continues within this track 
and calculate how much twenty percent of the world’s population is and 
compare the answer with guesses about how much people that actually live 
in United States of America and Europe (not shown in the transcript). They 
draw the conclusion that it must be more than twenty percent that lives there 
(not shown in the excerpt). Finally Bo makes the judgment that this is a 
mystery, the concept ecological footprint does not make sense. They need to 
learn more about it.   

Excerpt 8, Group D 

72 Bo: 20% Hey, is this how it works? If you take…then it 
has to be…If you take this by 5. 

  Then you get 100%. This times five. 
   

75 Åsa: What are you talking about? 

77 Bo: … look, 20% of the world’s population ... if 100% of 
the world’s population (mm), Yes, so then you have to 
take this [45] by 5 too. That gives you [expletive] ... 
300% [45 X 5] of the world’s meat. 
  

 / / 

83 Bo: Nooo (laughter) it’s impossible (laughs) 
   

 / /  

125 Bo: well, like this then. If we say that 20% is Europe, the 
United States. Is that right?  

127 Kent: I don´t know who they are. 

129 Bo: but look, 20% of the global population, it can´t be, I 
mean you use paper all over 
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Europe, all over the US, all over Australia. So it can’t 
only be [expletive], 20% of the population ehh.   It must 
be more.  

 //   

158 Bo: This is a mystery. Examples of countries' ecological 
footprint. What do they mean by that? 
    
   

Critical thinking was used in three groups, in total seven times. On four of 
these occasions, critical thinking was emphasized when students faced 
information that was not consistent with their view of reality.  

Conflicts of Interest  
We have identified that students express conflicts of interest when they put 
two interests against each other in the discussions. The identified conflicts of 
interest have been categorized into personal conflicts, interpersonal conflicts 
and structural conflicts (Breiting, 1996; Breiting, et al., 2009; Schnack, 
1998). Sometimes the conflicts were expressed as a cause and a consequence 
of an underlying conflict, for example: “there are so many people in the 
world so that we will not have enough resources for everyone”. Within this 
utterance, it is a conflict between a big human population and a need to have 
resources to everyone. The students themselves cannot do so much about the 
growing population, but on an international level actions like educational or 
income possibilities for all, can have an effect on population growth. 
Therefore this is categorized as a structural conflict. Different interests have 
also been identified. Examples of interests in the discussions were “keep 
their lifestyle”, “save the environment”, “have a good economy” and a “wish 
for a more equitable world”.  This means that different kinds of conflicts 
have been identified, for example a conflict between environmentally-
friendly activities and lifestyle. 

Conflicts of interest were identified in all groups and on different levels. 
Examples are shown later. Conflicts of interest were discussed in two groups 
in particular. Most common was conflicts on a personal level, followed by 
structural conflicts and interpersonal conflicts, figur 1.  
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Figure 1. Number and distribution of conflicts of interest between personal, 
intrapersonal and structural conflicts in the students groupdiscussions. 
Marked in red are conflicts that are expressed as humans versus nature. 

 
Personal conflicts were most often between their lifestyle and how to live 

in an environmentally-friendly way. These lifestyle and environment 
conflicts consisted of two different kinds; one is that extra work and /or time 
is required to live in an environmentally-friendly way. The other kinds of 
conflicts concerns wanting to do things even though they are not good for the 
environment, such as driving a snow scooter, air travel and so on. An 
example of the latter is given below. Kim feels that the change towards a 
more environmentally-friendly lifestyle will lead to a boring life. This is also 
an example of how students often expressed conflicts of interest in an 
emotional way.  

Excerpt 9, Group C 

Sofia: - ehh, we could live on what we really need 
     

Gun: - not like ...all the unnecessary stuff and so on 
    

Kim: - how boring life would be  
    
  

Other conflicts on a personal level were between economy and 
environmentally-friendly activities. In excerpt 10 they are expressing why 
one does not buy organically-grown food. In one case there was a conflict 
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between how you will identify yourself and live in an environmentally-
friendly way.  

Excerpt 10, Group B 

  -Yes, because that’s why we don’t buy organic, it is so 
[expletive] expensive 

Conflicts on an interpersonal level were discussed in all groups. Conflicts 
between rich and poor people in different countries were quite common.  
Excerpt 7 is one example when the students discuss injustice between the 
rich and the poor. Conflicts between “us” and “them” were also discussed. 
“Them” could be for example politicians, environmental activists, bus drivers 
and just “they”. Other conflicts, - such as between us and future generations 
or between their choice of profession and others [hairdressers use of 
chemicals] were discussed in one group each. 

 
Among the structural conflicts students talked about the conflicts that a big 
population and population growth will lead to, such as access to resources 
for everyone and increased environmental impact. Societal structural 
conflicts were discussed in one group (B). These were lack of access to public 
transport and the possibility people have to travel by bus, for example, or 
their lack of access to waste recycling plants and each citizen’s ability to sort 
their waste. Conflicts between humans and nature were expressed in two 
groups (E and F) and especially between humans and animals, like “We are 
taking the animals´ place”. 

 
Especially two group-discussions involved many conflicts of interests, B and 
C. In group B, the discussions moved on from the conflicts towards solutions 
on a personal level or more structural conflicts. They discussed, for example, 
that it can be more expensive to live in a more environmentally-friendly way, 
but at the same time that the economy may be a way of guiding society 
towards the direction we wish. They also discussed that we can create laws 
towards the society we want through politics. In group C the discussions 
ended with conflicts on a personal level and did not manage to progress.   

Discussion 

Students’ integrated talk about environmentally-friendly activities together 
with talk about the social dimension and science dimension. The economic 
dimension was not integrated in the discussions as much, except in group B. 
In the discussions the different dimensions were often intertwined. Students 
draw on different recourses/aspects to create understanding to the 
sustainability issue discussed, ecological footprints. The time spent on “other 
things” than science is important for students to create a broader 
understanding of the issue itself. Additionally science was one part of the 
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students´ discussions about ecological footprints, except in one group. Their 
discussions included knowledge related to scientific concepts such as the 
food pyramid, circulation of matter, population dynamics and organic 
chemistry (carbohydrates, proteins). Traces of theoretical reasoning were 
found in their discussions. It is important for students to learn that scientific 
models are context-bound (Kolstø, 2001a). During these group discussions 
students perceived difficulties with contextualizing scientific models, as the 
examples with population dynamics show (excerpt 4, excerpt 5). This gives 
teacher an opportunity to problematize what scientific models are together 
with their students. At other times students used scientific knowledge in a 
more problematic way, for example when students explained our human 
behavior with natural selection (excerpt 6 “we take over – the strongest one 
will survive”). The way science is used in this speech episode positions 
human without power to act on inequalities or without responsibility for 
them, because natural selection is expressed as a deciding force. It is easy to 
dismiss their use as they can not enough scientific knowledge and if we just 
teach them just a bit more this would not be a problem. Then we shall 
remember that these students are in the end of their science education, if 
they do not change career plans, and that we all cannot become experts in 
science. So we argue that it rather indicates that the teaching of science 
education must also discuss and problematize the role science can have / 
should have in relation to socio-scientific issues so the students are prepared 
to scrutinize stakeholders and commercials when co-opting scientific 
knowledge. One group in this study did not use science, group B. This group 
used a complex and nuanced reasoning (excerpt 2, 3, 10). Although, in 
excerpt 1 it is shown that the last utterance are related to science so it is 
possible that there are scientific knowledge involved in their thoughts, 
although not talked about. In that group structural conflicts of interest were 
discussed and they were focused on different solutions to sustainability 
issues that are more related to politics and the economy. It may therefore be 
that natural science moves into the background for some students when 
discussing sustainability issues within science education.  

Environmentally-friendly activities were discussed most often by the 
students. The students showed knowledge about what are seen as 
environmentally-friendly activities in society. The students seldom gave an 
argument for why these activities are seen as environmentally-friendly. 
Therefore it is not possible to say if they have, for example, a scientific 
reason or if it is a norm they have accepted. Acceptance of knowledge claims 
was one resolution strategy used by students in Kolstø´s (2001b) interview 
study. Environmentally-friendly activities were never questioned as good for 
the environment, it is activities that you should do. It also brings into focus 
the normative difficulties of education for sustainable development 
discussed by Öhman and Östman (2008) and the importance of dealing with 
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this in teaching. In this particular class it is not lack of knowledge about 
environmentally friendly activities on an individual plane that the students 
need more of. 

There were occasions in the group discussions where students discussed 
in a critical way. Common features of these occasions were that the students 
reacted to things that differed from their own ideas. This, together with what 
seemed as an interest in understanding the specific issue initiated critical 
thinking. Critical thinking is context dependent (Bailin, 2002), and we have 
showed in detail critical thinking on two different occasions.  In the first 
example (excerpt 7), students experience and take part in critical thinking 
that includes following: questioning of statements that does not make sense, 
concretization of abstract concepts (resource to food), the creation of two 
different contexts relevant to the issue (future and distribution), connects to 
a valuation (better if things were more equal) and finally an insight (that it 
changes their lives). In the second example (excerpt 8), the strategy is partly 
based on mathematics. Bo discovers that mathematics is not enough to solve 
these sustainability issues and try other ways. His assumption that people in 
the United States of America, Europe and Australia account for most of the 
paper and meat consumption in the world is relevant, but he is not receiving 
confirmation of his thinking. The group also assumes that it must be more 
than twenty percent living in the western world. Therefore, Bo states, 
ecological footprint is a mystery. They need to learn more. In this episode of 
the group discussion, the participants experience the role mathematics can 
play in sustainability issues. It can be used to try to make sense of 
sustainability issues, but turns out not to be sufficient. The mathematical 
skills need to be integrated with the knowledge of how people live in 
different parts of the world. Kolstø’s (2001b) interview studies with 
secondary school students about the trustworthiness of knowledge claims 
shows that critical thinking is problematic for students in many aspects, but 
that about half of the students sometimes used resolution strategies such as 
evaluating knowledge claims and/or their sources of information. If we 
believe that students learn through participate in communities (Lave & 
Wenger, 1991), then they will learn critical thinking where a critical approach 
is present. During this lesson with these group discussions half of the 
students took part in critical thinking. 

 
In this study, conflicts of interest were discussed in all groups, which confirm 
the conclusion that conflicts of interest are an indispensible part of 
sustainability discussions (Lundegard & Wickman, 2007). Conflicts of 
interests arose in two groups in particular, but the groups discussed these in 
different ways. In one group conflicts of interests stimulated the discussion 
towards solutions or structural conflicts. In the other group conflicts of 
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interests inhibits futher discussions. It shows that conflicts of interest can 
both stimulate and hinder students’ learning.  

Most discussed in all groups were conflicts on a personal level. The 
students express that this change towards, what is seen as a more 
environmentally-friendly society involves sacrifices on a personal level, such 
as: take time to recycle waste, do not drive snow scooters, or travel to other 
countries far away. In many cases, the students do not move forward in these 
discussions; they repeat that they should walk, save energy and so on. 
Breiting (1996) argues that in a teaching perspective teachers should try to 
avoid focusing on personal conflicts. Another way to look at this is to see 
personal conflicts as a starting point, since the students know them so well, 
and then to discuss other alternative activities. It seems as the students have 
difficulties in seeing alternative activities to those on a personal level and it is 
important that teachers focus on scaffolding the students forward since our 
result shows that some groups get stuck in personal conflicts. 
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                          Bilaga 2. Diskussionsuppgift Jorden om natten 

Satellitbilden kommer från Science Photo Library/IBL Bildbyrå som gett tillstånd för 
publicering. 
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Bilaga 3. Diskussionsuppgift Räcker maten? 
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Bilaga 4. Exempel på observationsprotokoll ifrån en inspelning 
 

Uppgift: Jorden om natten,  Datum  Klass: xxx 

Gruppnr + stöd-
anteckningar 

Kritiskt 
tänkande 

Normativt Tystnad Någon/ra 
spel/fjantar 

Tuggar 
runt 

Olika 
åsikter 

Analys 

1:Mer 
ekonomisk 

Släcker allt 

Färdig fort 

 +     + 

2:Pratar fort 

Färdig fort 

  +    + 

3:Fick ej igång 
spelaren, 
samarbetar, 
seriösa, försöker 
komma framåt, 
annan 
energikälla 

+      + 

4:Samarbetar, 
samarbetar, 
konsensusgrupp, 
pratar längst, 
analyserar karta, 
ny energikälla, 
en kille pratar 
mest, kloning 

     + ++ 

5:Släckt lampor. 
Skicka över folk 

 (+) rättvisa 
fördelning 

   ++ ++ 

6: Arbetsmiljö, 
det är ju fan 
tragiskt 

(gick o släckte 
lamporna) 

+     ++ ++ 

7:Smartare 
saker 

Försöker förstå 
kartorna 

 

 (+) rättvisa    ++ +++ 
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  Bilaga 5. Brev till vårdnadshavare 
UMEÅ UNIVERSITET   Datum             
Katarina Ottander 
Institutionen för naturvetenskapens  
och matematikens didaktik. 
901 87 Umeå     
     
 
Till målsmän för [ ] 
 
Hej, 
Jag är doktorand i ämnesdidaktik vid Umeå universitet, och som ett led i mina 
doktorandstudier kommer jag under våren att genomföra en forskningsstudie i den 
klass ert barn går i.  
Studiens namn är: Naturkunskap för Hållbar utveckling – Hållbar utveckling för 
Naturkunskap. Syftet är att undersöka hur elever diskuterar i uppgifter rörande 
hållbar utveckling.  Det långsiktiga målet är att bättre förstå hur undervisning i 
naturkunskap kan utvecklas för att inkludera hållbar utveckling på ett bra sätt. 
 
Jag kommer att observera eleverna under några lektioner när de arbetar med frågor 
som rör hållbar utveckling. Elevernas gruppdiskussioner (3 st) kommer att spelas in. 
Några elever kommer också att intervjuas efter lektionerna. Frågorna kommer att 
handla om vad som har diskuterats under lektionerna samt hur de upplevt dessa 
lektioner. Deltagandet i studien är helt frivilligt. Jag har också träffat klasserna och 
berättat om projektet. 
  
Jag följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (���������). Detta innebär bl.a. att alla 
inspelningar och intervjuer kommer att kodas så att eleverna blir anonyma och i 
forskningsrapporterna kommer endast fiktiva namn att användas. Elevernas 
individuella svar kommer heller inte att redovisas för skolans personal. 
Inspelningarna kommer endast att spelas upp inom forskningsprojektet och inte i 
några andra sammanhang. 
   
Om ni har frågor eller inte vill att ert barn ska delta i denna undersökning så 
meddela mig senast 16/2 via telefon, e-mail eller adressen nedan.   
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Katarina Ottander    
Hyacintvägen 1 
891 51 Örnsköldsvik 
 
tel. 0660-763 72, 076 771 6372 
  
 
 e-mail. katarina.ottander@matnv.umu.se 
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Bilaga 6. Sammanhang där delar av avhandlingen presenterats. 
 

Konferenser med peer-review: 
• Paperpresentation på IOSTE konferens, juni 2010, av 

konferenspaper: Ottander, K., Ekborg, M. (2010). 
Students´discussion in sustainable development – based on their 
own ecological footprint. 

• Poster och paperpresentation på ESERA summerschool, juli 2010. 
• Posterpresentation, ESERA, september 2011. 
• Paperpresentation ECER, sept 2014. 

 
Konferenser utan peer-review: 

• Posterpresentation för fontD s vetenskapliga kommite´, september 
2009. 

• Paperpresentation för GRESD vetenskapliga komitte´, maj 2010. 
• Paperpresentation för fontD vetenskapliga kommiten, 2010. 
• Paperpresentation för fontD vetenskapliga kommiten 2011. 
• Paperpresentation för GRESD vetenskapliga kommiten, maj 2011. 
• Paperpresentation på GRESD konferensen Transboundary learning. 

September 2012 
 
Informella sammanhang: 

• Presentationer inom UmSERs (Umeå Science Education Research) 
verksamhet och inom seminariegruppen för diskurspsykologi på 
Umeå universitet. 
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