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Abstract 
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In education about climate issues teachers make choices. What is of most importance? To 
know how the green house effect works in a natural scientific way or to know about the po-
litical processes that can help us find a solution? Habits, or selective traditions, answers the 
questions why, what and how does teachers do when teaching about climate issues.  In this 
study selective traditions are investigated. The main aim of this licentiate thesis is to examine 
which content Swedish geography teachers choose to use when it comes to teach about cli-
mate change. A discussion about the implications of the selective traditions for the education 
from a pragmatic perspective, inspired by John Dewey and his work: “Democracy and Educa-
tion is also included.  

The empiricism of the study consists of interviews where teachers tell about their ways of 
teaching about climate issues. The result is presented in the form of didactic typologies.  The 
study identifies three separate didactic typologies in teaching about climate issues.  

The purpose with the first typology (Typology 1) is to make the student aware of the natu-
ral science facts in climate change. The purpose with the second typology (Typology 2) is to 
change the student’s attitudes towards climate change and make them act. It is the teacher 
who decides what attitudes the students should adapt. The third typology’s purpose is also to 
make student act but in predetermined way. Here, it is up to student him- or her to decide 
what attitudes to adapt. These three didactic typologies have different implications for the 
democratic dimension in education. Typology 1 does not encourage the student to take part in 
debates about climate change. Instead the student only receives natural science facts. In Ty-
pology 2 it is the teacher or some other ruler who decides what attitudes to adapt. But in 
Typology 3 the student is encouraged to, and gets the opportunity to develop his- or hers own 
attitudes. 
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Förord 

Min tid som deltagare i Uppsala Universitets forskarskola i geografi lider 
sakta mot sitt slut. I samma takt går också uppsatsen mot sitt fullbordande. 
Att det förhåller sig på det viset har jag många olika personer att tacka för. 
Dessa personer har på olika sätt varit mig behjälpliga och stått mig bi. Lik-
som allt annat väsentligt i det här livet kan kopplingar göras till fotboll. I ett 
fotbollslag har olika personer olika roller, olika egenskaper och olika typ av 
kompetens men de delar ett gemensamt mål. Så tillåt mig att få presentera 
IFK Andreas Grahn, utan dessa ”spelare” hade det aldrig blivit någon upp-
sats. 

Peeter Maandi får stå i mål, han har under hela tiden haft mycket god 
uppsikt över händelserna i forskarskolan och när ingen annan förmått att 
stoppa attackerna från yttre omständigheter har han funnits där. Högerback i 
laget är den ende ”riktige” fotbollsspelaren i laget, IFK Göteborgs Adam 
Johansson. De meningar han skrev om klimatet i sin spelarpresentation på 
IFK Göteborgs hemsida 2009 har inspirerat mig till att studera undervisning-
en om klimatförändringar i denna uppsats. En av lagets absolut viktigaste 
spelare är lagkaptenen och mittbacken Lena Molin, hennes betydelse för 
uppsatsen kan knappast överdrivas. Hon är i samma person en konstruktiv 
kritiker, en engagerad inspiratör och inte minst en varm medmänniska. Lena 
har varit fanatstisk och jag är skyldig henne ett oerhört stort tack. Bredvid 
sig i backlinjen har hon Jan Öhman, med sin rutin och förståelse har han 
funnit till hands och hjälpt till att finansiera inspirerande resor. Till vänster i 
backlinjen finns Kjell Haraldsson som kommit med viktiga påpekanden un-
der arbetets gång.  

I varje lag måste det finnas någon spelare som ser till att ingen blir alltför 
bekväm utan påpekar sådant som inte håller måttet. I detta lag finns två så-
dana spelare, det är yttermittfältarna Mikael Quennerstedt och Jan Boelhou-
wers. Mikael har vid flera tillfällen läst manuset och har vid varje tillfälle 
avslöjat dess svaga sidor. Jan har kritiskt granskat kapitlet om klimatföränd-
ringar och kommit med värdefulla synpunkter. På innermittfältet finner vi 
två väldigt olika personer men som båda har haft stor betydelse för mig un-
der tiden som forskarstuderande, min fru Susanne och Leif Östman. Min fru 
Susanne förtjänar ett tack för att hon stått ut med mig. Om jag är disträ i 
vanliga fall är det inget mot det jag har varit under den avslutande delen av 
forskarskolan, Sussie, du är fantastisk!  



 8 

Leif Östman är med sitt analytiska skarpsinne lagets speluppläggare. Där 
jag sett kaos och oordning i mitt manus har Leif sett strukturer och nya 
ingångar.  

Lagets två forwards är irrationella, blixtsnabba och förmår alltid, i alla lä-
gen, göra det oväntade. Dessa två är givetvis mina underbara barn Isabella 
och Viktor. Båda har haft en aldrig svikande förmåga att sätta Deweys trans-
aktioner och IPCC:s prognoser i ett annat perspektiv. 

Ett lag utan skickliga spelare på bänken är dock sårbart. I elfte timmen var 
jag exempelvis tvungen att kalla in en riktig ”super-sub”. Jan-Olof Anders-
son som granskade uppsatsens språk på ett mycket noggrant sätt. På bänken 
finns också SMED-gruppen vars medlemmar kommit med tips, råd och 
uppmuntran. Två medlemmar i forskarskolan förtjänar att omnämnas sär-
skilt. Tomas Torbjörnsson, vars oerhörda entusiasm för i princip allt, från 
dalsländskt månsken till löprundor har gett mig ork att fortsätta. Matthias 
Arrhenius har med sina telefonsamtal livat upp tillvaron i ett ensamt arbets-
rum. Här finns även forskarskolans övriga medlemmar som alltid givit mig 
inspiration att fortsätta arbetet. 

 
Katrineholm i januari 2011 

 
Andreas Grahn 
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1 Inledning 

 
 
 
 
  

 
Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan 
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa 
sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala mil-
jöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och 
vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Lpf 
94, s. 5-6) 

 

Ett av de fyra olika perspektiv som enligt läroplanen för de frivilliga skol-
formerna (Lpf 94) ska genomsyra verksamheten är miljöperspektivet.  

Den miljöfråga som kommit att dominera den massmediala och politiska 
debatten under inledningen av 2000-talet både i Sverige och internationellt 
är frågan om klimatets förändringar. Det är intressant hur svensk gymnasie-
skola hanterar klimatfrågan didaktiskt. Varför finns klimatfrågan med i un-
dervisningen? Vilket stoff förmedlas till eleverna? Och hur bedrivs under-
visningen är alla frågor som blir aktuella med tanke på vad som ovan citerats 
i Lpf 94. En annan fråga är i vilken eller vilka ämnen och kurser som klimat-
frågan bör finnas med i undervisningen. Naturvårdsverket har genomfört en 
undersökning där lärare tillfrågades om vilka ämnen som klimatfrågan hörde 
hemma i. Resultatet visade att mer än hälften av lärarna nämnde ämnena 
samhällskunskap, naturkunskap och geografi nämndes av drygt en fjärdedel 
(Molin 2006, s. 181).  Att samhällskunskap eller naturkunskap skulle vara 
lämpligare än geografi att ta upp klimatfrågan i kan tyckas märkligt eftersom 
Geografi A är den enda kurs där klimatfrågan tas upp explicit. I kursplanen 
för Geografi A (Skolverket 2000) anges: ”Eleven ska kunna redovisa, analy-
sera och förstå lokala, regionala och globala klimatförhållanden, klimatvaria-
tioner och klimatförändringar samt beskriva orsaker till och konsekvenser av 
naturkatastrofer.”  

Geografin är, till skillnad från samhällskunskap och naturvetenskap, ett 
skolämne som baseras på två vetenskapliga inriktningar, samhällsvetenskap 
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och naturvetenskap, ämnet är tvärvetenskapligt vilket gör ämnet lämpligt att 
vara en ledande kraft i skolans miljöundervisning. Geografen Adams (2002, 
s. 412) menar att geografiämnet är särskilt lämpligt för att hantera miljöfrå-
gor: 
 

Where else can the science of the environment be married with an un-
derstanding of the economic, political and cultural change that we call 
development? What other discipline offers insights into both environ-
mental management, and who but geographers can cope with the di-
versity of environments and countries, and the sheer range of spatials 
scales, at which it is necessary to work to understand processes of hu-
man use of nature and the dynamics of the environment?  

 
Jones (2002, s. 391) diskuterar inte miljöundervisning explicit men nämner 
ett antal anledningar till varför geografin är en lämplig vetenskap att studera 
miljöföroreningar (pollutions). En anledning är det spatiala perspektivet som 
kan beskriva spridningen på ett adekvat sätt. En annan anledning är att en av 
de grundläggande egenskaperna hos geografi är kopplingen mellan naturen 
och människan. Miljödiskussionen spänner över både naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen, precis som geografin och Jones menar också att frågan 
har med hållbar utveckling att göra. Med hjälp av Jones resonemang är det 
möjligt att se Geografi som ett ämne väl anpassat för undervisning om kli-
matförändringar. Även inom klimatförändringar behövs ett tvärvetenskapligt 
perspektiv eftersom problematiken med klimatförändringar innefattar såväl 
naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga spörsmål. Även det spatiala 
perspektivet finns närvarande inom klimatproblematiken eftersom klimatet 
påverkas olika i olika delar av världen. Kopplingen mellan Geografi och 
hållbar utveckling är tydlig. Båda handlar om jordens resurser och hur dessa 
utnyttjas. 

Inom undervisning om klimatets förändringar tas upp tvingas lärare att 
göra olika val och läraren måste besvara de tre didaktiska frågorna varför, 
vad och hur. Syftet bör vara vägledande för undervisningen (Molin 2006). 
Vad är viktigast för läraren, att få eleverna att förstå vad växthuseffekten är 
och hur den fungerar, rent naturvetenskapligt eller att förstå de samhälliga 
processer som förhindrar eller påskyndar en eventuell lösning? Vad syftet är 
styr i sedan i hög grad vilket stoff och vilka metoder som används i under-
visningen (Molin 2006). 

När det gäller lärarens didaktiska val finns det en del komplikationer som 
gör lärarens ställningstaganden i de didaktiska frågorna intressanta att stude-
ra. En komplikation är att lejonparten av de svenska gymnasielärarna är ut-
bildade och undervisar i två eller fler ämnen vilket innebär att många lärare i 
geografi därför antingen har ett naturvetenskapligt eller samhällsvetenskap-
ligt ämne. Om därtill läggs att geografi är ett ämne vars kurser är relativt få 



 11 

till antalet på de flesta gymnasieskolor torde det vara rimligt att anta att ma-
joriteten av geografilärarna i Sverige inte har geografi som sitt huvudämne. 
Ytterligare ett rimligt antagande är att geografilärarna i Sverige kommer från 
två olika traditioner, å ena sidan det naturvetenskapliga synsättet, å den and-
ra sidan det samhällsvetenskapliga synsättet. En annan komplikation är att 
klimatfrågorna är ett relativt nytt inslag i undervisningen. De har inte ingått 
som någon större del i lärarnas utbildning. Således kan lärarna inte luta sig 
tillbaka mot någon trygg utbildning utan måste själva skaffa sig kunskap om 
klimatförändringar. Källorna till kunskap är många och detta kan leda till 
stora skillnader bträffande vilket stoff som används. Klimatfrågan är, för att 
uttrycka det lite lustigt, het i samhällsdebatten. Detta gör att klimatfrågan är 
den del i Geografi A som får mest utrymme i media. Klimatfrågan rymmer 
även en etisk dimension. Medias roll och den etiska dimension är faktorer 
som vägas in de val som läraren måste göra när han eller hon ska undervisa 
om klimatförändringar. 

De svenska styrdokumenten ger inga tydliga anvisningar om hur dessa val 
ska göras. De val som lärare gör, baseras enligt Englund (1986), på tidigare 
erfarenheter inom undervisning och bildar på så sätt vanor. Dessa vanor kan 
(om de delas av flera lärare) kallas för selektiva traditioner och kan beskrivas 
som en bild av hur läraren vill att undervisningen ska se ut (Englund 1986, 
och Östman 1995). Dessa selektiva traditioner är mycket avgörande för hur 
undervisningen utformas (Englund 1986). Skolverket (2001) visar att det 
inom svensk miljöundervisning främst finns tre olika undervisnings-
traditioner: den faktabaserade, den normerande och den pluralistiska. 

Molin (2006, s. 15) skriver: ”Tanken är att läraren tillsammans med ele-
verna beslutar om ämnesinnehåll och arbetsmetod(er) för att uppnå de före-
skrivna kunskapsmålen.” Detta menar Molin (2006, s. 16) ger läraren stor 
frihet när det gäller de didaktiska frågorna varför, vad och hur.  

Öhman (2006), som inspirerats av Dewey, menar att det är av avgörande 
betydelse för vilken typ av undervisning som bedrivs för att ge eleverna möj-
lighet att bli demokratiska och handlingskraftiga medborgare. Att de selekti-
va traditionerna har betydelse för den faktiska undervisningen har Sund 
(2008) visat.  

Sammanfattningsvis ska geografilärare, enligt kursplanen, undervisa om 
klimatfrågor i Geografi A på gymnasiet. I läroplanen beskrivs det inte detal-
jerat vilket stoff som ska presenteras för eleverna eller vilka metoder som 
ska användas. Läraren måste därför själv besvara de tre didaktiska frågorna 
varför, vad och hur. Detta blir särskilt svårt när det gäller avsnittet om kli-
matförändringar eftersom avsnittet i sig är så komplext och innehåller många 
olika komponenter. Tidigare forskning (se exempelvis Englund 1986, Öst-
man 1995, Molin 2006 och Sund 2008) har visat att lärarna besvarar de frå-
gorna eller gör sina didaktiska val vanemässigt. Vanorna kan kallas för se-
lektiva traditioner. De selektiva traditionerna som forskningen identifierat 
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påverkar undervisningen och skillnaderna kan vara stora i vad eleven då 
erbjuds.  

Syftet med studien är att undersöka vilket innehåll som gymnasielärare i 
geografi väljer att använda i sin undervisning om klimatförändringar samt 
klargöra valens konsekvenser i ett demokratiperspektiv.  

 

Uppsatsens disposition 
 
Kapitel ett innehåller uppsatsen studieobjekt och uppsatsens syfte. Kapitel 
två innehåller en kortfattad redogörelse för begreppet klimatförändringar. 
Syftet är att ge läsaren en bakgrund kring den problematik som finns kring 
jordens klimat. Detta är nödvändigt för att förstå vilka situation lärare ställs 
inför när de ska undervisa om klimatförändringar. Det tredje kapitlet är en 
forskningsgenomgång som innehåller svensk forskning om selektiva och 
didaktiska typologier. Där redogörs det för den tidigare forskning som ligger 
närmast uppsatsens intresseområde, det vill säga undervisningtraditioner och 
didaktiska typologier inom miljöundervisning och inom geografiundervis-
ning. Intentionen är att visa vilken forskning som uppsatsen vilar på, vilka 
slutsatser som den tigare forskningen kommit fram till och att ge läsaren en 
bakgrund till grundläggande begrepp som används i uppsatsen. Selektiva 
traditioner presenteras här ingående. 

Den teoretiska bakgrunden står fokus för uppsatsen fjärde kapitel. De de-
lar av pragmatismen som är väsentligast för denna uppsats är transaktions-
begreppet och Deweys demokratisyn. En presentation av de begreppen är 
nödvändig för att förstå de övervägningar som gjorts i uppsatsens femte ka-
pitel som tar upp studiens metodologiska avvägningar. Här beskrivs konkret 
hur uppsatsens analys genomförts. I detta kapitel sammanlänkas metoden 
och de teoretiska övervägandena. I det sjätte kapitlet redovisas uppsatsens 
resultat och kopplas samman med den tidigare redovisade forskningen. Hur 
hänger uppsatsens resultat samman med tidigare forskning? Här identifieras 
också tre olika didaktiska typologier. 

I det sjunde och näst sista kapitlet vävs resultatet ihop med den teoretiska 
delen, här diskuteras de didaktiska typologiernas implikationer för undervis-
ning om klimatförändringar. Diskussionen utgår från Deweys demokratisyn. 
Det åttonde kapilet innehåller avslutande reflektioner där uppsatsen samtliga 
delar vävs samman. 

 
 



 13 

2 Klimatförändringar 

 
I skrivande stund är klimatförändringar ett aktuellt ämne inom såväl inom 
den vetenskapliga världen som inom media. Den vetenskapliga världen äg-
nar stora resurser åt att försöka reda ut klimatförändringarnas komplexa pro-
blematik. Hur klimatet förändras är dessutom ett av de miljöproblem som 
media rapporterar flitigast om. Det är olika frågor som tas upp. En första 
kategori handlar om vad som i meteorologiskt hänseende händer med klima-
tet. Det gäller frågor som förändringar i temperatur och nederbörd och andra 
klimatfaktorer. Nästa kategori består av frågor som rör vad det är för faktorer 
som gör att klimatet förändras, ett exempel är vilken inverkan som jordax-
elns lutning har på jordens klimat. Vilka konsekvenser som klimatföränd-
ringarna får är nästa kategori och eftersom klimatförändringarna inte anses 
vara något positivt diskuteras frågor kring vilka åtgärder som anses vara 
lämpliga. 

Den här studien har inte ambitionen att besvara någon av de frågor som 
tas upp men för att få en bakgrund till vad klimatförändringar handlar om 
kommer det i detta avsnitt att ges en översiktlig bild av var forskningen idag 
står. I slutet av avsnittet kommer dessutom klimatförändringar att belysas ur 
perspektivet konflikt och politik.  
 

Val av litteratur 
 
Att välja litteratur för att kortfattat kunna beskriva debatten om klimatför-
ändringar har visat sig vara en grannlaga uppgift. En otalig mängd litteratur 
har publicerats de senaste åren. De kriterier som varit vägledande i valet av 
litteratur är en blandning mellan svensk och internationell forskning, detta 
för att dels få en bred internationell bild dels skildra hur debatten och forsk-
ningen ser ut i Sverige. Något som eftersträvats är en blandning av samhälls-
vetenskaplig och naturvetenskaplig litteratur, detta är givetvis en nödvändig-
het då frågan spänner över flera olika vetenskapliga discipliner. Litteraturen 
ska anknyta till forskningen och i möjligaste mån har populärvetenskapliga 
utgåvor undvikits. Ju närmare forskningen litteraturen befinner sig desto 
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bättre. Men i vissa fall har undantag gjorts eftersom mina egna kunskaper, 
framför allt inom det naturvetenskapliga området, varit alltför bristfälliga för 
att jag ska kunna tillgodogöra mig de senaste rönen inom vissa områden. I de 
fallen har sekundärkällor används för att kunna skildra debatten så tydligt 
som möjligt. Så nypublicerad litteratur som möjligt har eftersträvats. Det har 
också funnits en strävan att använda så mycket som möjligt av litteratur som 
fått stor spridning. Det motiverar att IPCC:s utgåvor använts som källa, 
IPCC är en sekundärkälla som näst intill alla andra källor relaterar till. Trots 
kriterierna för val av litteratur är detta på intet sätt att betrakta som någon 
fullständig och komplett forskningsöversikt. Nedanstående avsnitt bör istäl-
let ses enbart som nedslag i debatten och finns med för att göra förståelsen 
av studien större. 

Begreppet klimatförändringar 
 
Vad menas med begreppet klimatförändringar? Som ordet antyder sker idag 
förändringar i vårt globala klimat. På engelska används begreppet ”climate 
change”, men också begreppet ”global warming” används. Med ”climate 
change” menas hela klimatförändringsproblematiken medan ”global war-
ming” begränsas till temperaturökningarna. Det bör här klargöras att klimat-
förändringar är något som pågått genom hela jordens historia men när be-
greppet klimatförändringar används i denna studie åsyftas de klimatföränd-
ringar som kunnat konstateras på global nivå de senaste hundra åren. Forsk-
ningen är relativt ense om att det blivit varmare på jorden även om en del av 
mätresultaten ifrågasätts. IPCC (2007a s. 237) uppger i sin rapport att medel-
temperaturen på jorden har stigit 0,74 grader Celsius de senaste hundra åren. 
Elva av de tolv varmaste åren, globalt sett, mellan 1850 och 2006 har inträf-
fat mellan 1995-2006. Det finns andra tecken på att klimatet förändras men 
här är inte forskningen lika enig. Levitus et al. (2005) menar att världshavens 
temperatur ner till 3000:s djup meter från 1955 till 2005 stigit och att haven 
absorberat en stor del av den ökande värmen. Havsnivåer har förändrats. 
Church et al. (2004) anger att havsnivån höjts med 1.8 mm per år under åren 
1950 till 2000. Glaciärer och snötäcken har minskat i omfattning. Snötäcket 
över norra halvklotet har minskat sedan 1920-talet och minskningen har 
accelererat sedan 1970-talet, framförallt på våren och sommaren (Brown 
2000). Det har även skett förändringar när det handlar om nederbördsmöns-
ter. Andelen av jordens yta som får väldigt mycket eller väldigt lite neder-
börd (dry or wet areas) har ökat från 20 % till 38 % sedan 1972 (Dai et al 
2004). 
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 En anledning till att det går att dra vetenskapliga slutsatser om detta är att 
forskning bedrivits om klimat och mätningar av vårt klimat har pågått i över 
hundra år.  

Kunskapen om klimatförändringar växer fram 
 
Nedan följer en kortfattad presentation av hur vetenskapen om klimat-
förändringar har växt fram. Den vetenskapen är intimt förknippad med kun-
skapen om växthuseffekten som majoriteten av klimatforskarna idag anser 
bär ansvaret för den temperaturökning som tidigare redogjorts för. Det är 
inte möjligt att säga vem som upptäckte växthuseffekten eller dess påverkan 
på vårt klimat utan det är många forskare som löst delar av gåtan och andra 
som sammanfogat delarna. Enligt (Weart 2003, s. 2-3) togs ett av de första 
stegen av den franske vetenskapsmannen Fourier som i början på 1800-talet 
började ställa de frågor som senare skulle leda fram till ökad kunskap om 
klimatet och det som idag benämns som växthuseffekten. Fourier frågade sig 
varför jorden, som värms upp av solen, inte blir varmare och varmare för att 
till slut närma sig solens temperatur. Fourier menade att det var jordytan som 
gav ifrån sig infraröd strålning. Fransmannen räknade ut effekten av dessa 
strålar men jordens temperatur var betydligt lägre än den borde vara enligt 
dessa beräkningar. Detta, ansåg Fourier berodde på att jordens atmosfär på 
”något sätt” kunde stänga värmen inne. Han jämförde klimatet på jorden 
med förhållandena i en glasskål där strålningen kommer in men värmen inte 
kommer ut (Weart 2003, s. 2-3).  

Fourier kunde dock inte förklara vad det var i atmosfären som gjorde att 
värmen stannade kvar. Det kunde däremot irländaren John Tyndall som un-
der 1800-talets senare hälft genom olika experiment lyckades fastslå att det 
var koldioxid och vattenånga som absorberade den infraröda strålningen och 
att detta hade betydelse för klimatet. Han konstaterade att vattenånga ”must 
form one of the chief foundations-stones of the science of meteorology” 
(Fleming 1998, s. 73). Nästa steg i denna klimatforskning togs av den svens-
ka geologen Arvid Högbom. Han var inte främst intresserad av klimatfrågor 
men bidrog ändå på ett betydande sätt genom att visa att koldioxidhalten i 
atmosfären varierat kraftigt under olika geologiska tidsåldrar.  Högbom me-
nade att det som påverkar koldioxidhalten i atmosfären mest var processer i 
jordskorpan, inte förbränning av fossila bränslen eller skogsskövling. Såle-
des ansåg Högbom att människan inte kunde påverka klimatet (Fleming 
1998, s. 77). Det menade däremot den forskare som kanske mest av alla för-
knippas med växthuseffekten, Svante Arrhenius.  

Arrhenius tog inte sina rön ur tomma intet utan byggde vidare på vad tidi-
gare forskare kommit fram till. Det fanns också fler som arbetade inom 
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samma forskningsfält, exempelvis Thomas Chamberlain, men de drog inte 
samma slutsatser som Arrhenius (Fleming 1998, s. 83-93). Det som var det 
primära för Arrhenius var att förklara de temperaturskillnader som ledde till 
istider. Genom sin forskning kom Arrhenius fram till att koldioxidhalten i 
atmosfären är avgörande för temperaturen och att koldioxidutsläppen i sam-
band med industrialiseringen skulle leda till ett varmare klimat. Arrhenius 
viktigaste bidrag var att han var först med att koppla förändringar i koldiox-
idhalten i atmosfären till det vi idag benämner växthuseffekten (Rodhe, 
Charlson & Crawford 1998, s. 13). Det är också intressant att påpeka att 
Arrhenius absolut inte såg kopplingarna mellan utsläpp och temperatur som 
något negativt. Tvärtom såg han möjligheter för världen. Han menade att en 
uppvärmning var av godo för världens jordbruk. (Bogren, Gustavsson & 
Loman 1998, s. 15) 

 Arrhenius publicerade sina rön år 1896 i den inom kunskapsområdet väl-
kända essän ”On the influence of carbonic acid in the air upon the tempera-
ture of the ground”, men hos Arrhenius förekommer aldrig ordet växthusef-
fekt utan han använder sig istället av begreppen ”drivbänk” eller på engelska 
”hot house” (Rodhe, Charlson & Crawford 1998, s. 13).  

Den som först använde begreppet växthuseffekt var förmodligen R. W. 
Wood som 1909 nyttjade metaforen för att beskriva hur gaser påverkar strål-
ning i atmosfären (Bogren, Gustavsson & Loman 1998, s. 16).  

Det forskarna kommit fram till angående växthuseffekten lades dock i ve-
tenskaplig malpåse under ett antal år efter sekelskiftet. Detta berodde främst 
på att kunskaper inom områden som rörde havets roll för koldioxidbalansen 
och absorption i atmosfären saknades. Ännu kunde inte Arrhenius teorier 
verifieras. Det var först år 1938 som engelsmannen Guy Stewart Callendar 
framförde åsikten att den temperaturökning som konstaterats i 1900-talets 
början kunde bero på utsläppen från fossila bränslen. Dock tog han själv och 
de han framförde sina beräkningar för i Royal Meteorological Society det 
hela med ro. Precis som Arrhenius såg Callendar en temperaturökning som 
något positivt (Weart 2003, s. 19). Efter andra världskriget har forskningen 
tagit stora steg framåt, inte minst tack vare att forskningen kunnat dra nytta 
av satellitteknik, borrkärnor från glaciärisar och havsbottnar. Forskare har 
mer exakt kunna mäta koldioxidhalten i atmosfären och därigenom kunnat 
påvisa stora skillnader mellan olika tidsepoker (Bogren, Gustavsson & Lo-
man 1998, s. 17f).  

Fram till 1980-talet hade klimatförändringarna och växthuseffekten varit 
en fråga som stannat inom de akademiska väggarna men 1988 blev den 
plötsligt något som nådde ut till den stora allmänheten. Anledningen var ett 
uttalande gjort av den amerikanske atmosfärfysikern och tillika chefen för 
Goddardinstitutet James Hansen. Inför senaten framhöll Hansen att klimatet 
höll på att förändras och han var i princip helt övertygad om att det var män-
niskans utsläpp som låg bakom. Detta uttalande kom samtidigt som USA 
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drabbades av värmeböljor och torka och  betecknas av Fleming (1998 s. 135) 
som:  
 

 (…) the starting point of recent widespread concerns over global 
warming. This revelation, combined with a continual stream of nega-
tive news about the stratospheric ozone layer since 1985, has resulted 
in major shift in humanity’s relationship with the Earth’s atmosphere. 

 
I svallvågorna efter Hansens uttalande bildades år 1988 IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) av WMO (World Meteorological Organi-
zation) och FN: s miljöorgan UNEP (United Nations Enviroment Program). 
IPCC:s senaste slutledning från 2007 är att klimatet förändras och att det 
med största sannolikhet är människan som ligger bakom förändringarna 
(IPCC 2007b, s. 2-18). Även en uppföljning av IPCC:s senaste rapport 
(Rummukainen och Källén 2009) menar att det som IPCC slagit fast stäm-
mer. IPCC:s slutsatser delas dock inte av alla, utan orsaker till klimatföränd-
ringar är fortfarande ett hett debattämne.   

Orsaker till klimatförändringar 
 
Det finns olika syn på vad som orsakar de klimatförändringar som jorden 
upplevt. Orsakerna kan delas upp i två huvudgrupper, de naturliga, som inte 
är kopplade till mänsklig verksamhet, och de antropogena, vilka som namnet 
har med människan att göra. Vissa är svåra att placera i endast en av grup-
perna p.g.a. att de förekommer naturligt, men de kan ha förstärks av männi-
skan. Detta gäller främst växthusgaserna och aerosolerna. Dessa kommer att 
presenteras i båda kategorierna. I detta avsnitt kommer en kort genomgång 
av de orsaker som idag räknas som de viktigaste för klimatförändringarna 
både på kort och på lång sikt. 

Naturliga orsaker 
 
De naturliga orsakerna går att dela upp i två skilda grupper, dels de externa 
som har med krafter utanför jorden att göra, dels de interna som har sitt upp-
hov på jorden  
 
Externa orsaker 
 
Jordens klimat påverkas av hur mycket solljus som når jordytan. Detta sol-
ljus är inte konstant över tid utan det påverkas bland annat av hur jordens 
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bana runt solen ser ut. Denna förändras på flera olika sätt. Kurvans excentri-
citet förändras så att den med en cykel på 100 000 år går från att vara nästan 
rund till att vara mer elliptisk. Jordaxelns lutning förändras också: Ju mer 
lutning, desto kraftigare årstider och vice versa. Detta kallas för Milanko-
vitchteorin och Rahmstorf och Schnellhuber (2006) menar att dessa föränd-
ringar är en del av förklaringen till att istider uppstår. Även styrkan i solens 
strålar varierar och det påverkar i sin tur hur mycket solljus som når jorden. 
Detta är dock betydligt mer kortvariga variationer. Variationen i solstrålar-
nas styrka är en följd av en mängd olika faktorer, exempelvis hur mycket 
solfläckar som finns på solens yta. (Dorman, 2009, s. 44). Karlén (2004, s. 
115 ff.) menar att variationen kan ha påverkat jordens klimat kraftigt.  
 
Interna orsaker  
 
Aerosoler är små partiklar som finns i atmosfären och som påverkar vårt 
klimat på olika sätt. Buseck och Adachi (2008, s. 389) menar att aerosoler 
påverkar klimatet, både direkt och indirekt genom olika processer. Beroende 
på partiklarnas beskaffenhet absorberas eller reflekteras solljuset. Aerosoler 
tillförs atmosfären på flera olika sätt. Ett är genom vulkanutbrott. De mest 
långvariga konsekvenserna, kan verka i månader eller år, orsakas av sulfata-
ersoler som befinner sig i stratosfären. De partiklar som befinner sig i tropo-
sfären har mer kortsiktiga effekter och är mer lokala (Durant et al. 2010, s. 
238) Andra sätt som atmosfären kan tillföras aerosoler är genom havsskum 
(Buseck och Adachi 2008, s. 389) och sandstormar. Sandstormar för upp 
damm i atmosfären. Hur stor inverkan på klimatet dammpartiklarna har be-
ror på var i atmosfären de befinner sig och vad de består av för material. 
Dammpartiklar påverkar nederbörden på jorden genom att de reducerar sol-
ljuset till jorden och därmed minskar evaporationen (Gasso et al. 2010, s. 
248f). 

Den del av strålningen som reflekteras tillbaka från jordytan ut i rymden 
benämns albedo. Olika typer av yta har olika albedo. Det som främst avgör 
jordens albedo är hur molnigt det är (Ramaswamy et al. 2001). Kopplingen 
mellan aerosoler och molnighet är en komplex fråga men McFiggans et al. 
(2006) anser att aerosoler är viktiga för bildandet av regndroppar. När jord-
ytan förändras, exempelvis när snö smälter, förändras dess albedo och detta 
inverkar på klimatet (Betts 2001 och Bounoua et al. 2002). 

En kortvarig effekt som också bör nämnas i det här sammanhanget är El 
Niño. Tidigare betecknade det ett lokalt väderfenomen utanför Sydamerikas 
västkust men idag används termen för att beskriva vad som händer när det 
sker förändringar i havsströmmarna runt ekvatorn, förändringar som i sin tur 
påverkar väderförhållandena i Sydamerika, Australien, Indien, delar av Afri-
ka och Nordamerika (IPCC 2007a, s. 287) 
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Antropogena orsaker  
 
De antropogena orsakerna kan delas in i tre grupper, växthusgaser, aerosoler 
och skillnaderna i albedo orsakade av människan. 
 
Växthusgaser 
 
Den största och viktigaste antropogena orsaken till dagens klimatförändring-
ar är människans utsläpp av växthusgaser. De fyra viktigaste är vattenånga, 
koldioxid, metan och dikväveoxid. 

Vattenånga har betydelse för klimatet på flera sätt. I troposfären omvand-
las vattenånga till nederbörd, vilket är en del av överföringen av värme. Vat-
tenånga är också den viktigaste gasen för att växthuseffekten ska kunna exi-
stera, den står för 60 % av den naturliga växthuseffekten (Kiehl och Tren-
berth 1997). Det har gjorts mätningar av halten vattenånga i atmosfären se-
dan slutet av 1800-talet men mätningarna är inte entydiga. Andelen vatten-
ånga tycks ha ökat i troposfären även om stora regionala skillnader före-
kommer (Wentz och Schabel 2000). Beträffande den övre delen av troposfä-
ren, som enligt Held och Soden (2000) är viktigast för växthuseffekten, kan 
inte samma slutsats dras (jämför Bates och Jackson 2001 och McCarthy och 
Toumi 2004). I stratosfären kan ingen ökning skönjas sedan 1996 (Ramas-
wamy och Schwartzkopf, 2002) 

Koldioxid är den gas som bidragit mest till ökad växthuseffekt. Andelen 
koldioxid i atmosfären har ökat mycket kraftigt sedan människan började 
använda sig av fossila bränslen. Etheridge (1996) och MacFarling Meure 
(2006) uppger att den förindustriella nivån var ca 280 ppm. IPCC (2007c s. 
139) beräknar, genom att lägga ihop många forskares mätningar, att koldiox-
idhalten år 2005 var 378 ppm. Koldioxid tillförs atmosfären bland annat 
genom förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas (IPCC 
2007, s. 135). En annan viktig källa är skogsskövlingen. Genom eldning av 
skog för att möjliggöra odling frigörs koldioxid i atmosfären. Dessutom ökar 
effekten genom att färre träd på jorden kan ta upp koldioxid från atmosfären 
via fotosyntesen (Harvey 2000, s. 36-37).  

Den tredje växthusgasen, metan, har ökat i atmosfären från industrialis-
mens början till idag, från 715 ppb till 1774 ppb (Etheridge et al. 1998). At-
mosfären tillförs metan naturligt via nedbrytning av växtlighet i jordar och 
våtmarker. När det gäller antropogena utsläpp så frigörs metan, precis som 
koldioxid, vid användning av fossila bränslen, men även andra källor som 
risodling och uppfödning av djur finns (Prather et al. 2001).   

Den sista växthusgasen som nämns här är dikväveoxid och den tillförs 
också atmosfären naturligt. Detta sker genom biologiska processer i havet 
och i regnskogarna. MacFarling Meure et al. (1998) visar genom mätningar 
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av iskärnor att Dikväveoxiden har ökat sin koncentration i atmosfären från 
270 ppb under förindustriell tid till 2005 års värde 319 ppb.  
 
Aerosoler och albedoförändringar 
 
Aerosoler har redan presenterats under rubriken naturliga orsaker men IPCC 
(2007c, s. 153) menar att: ”Sulphate, fossil fuel organic carbon, fossil fuel 
black carbon, biomass burning and mineral dust were all identified as having 
a significant anthropogenic component and exerting a significant RF.” Det är 
idag osäkert hur mycket aerosolerna påverkar klimatet. De har en avkylande 
effekt eftersom de hindrar solljuset att nå marken men kan också ha en vär-
mande inverkan genom att de absorberar värmen i atmosfären och värmer 
upp den kringliggande luften (Haywood och Boucher, 2000, Prenner et al., 
2001). Även snöns albedo kan sänkas genom utsläpp av sot (Hansen och 
Nazarenko 2004). 

Konsekvenser och åtgärder 

Konsekvenser 
 
Konsekvenserna av klimatförändringarna är ett mycket komplext område. 
Mycket beror givetvis på hur stora klimatförändringarna blir och det är fors-
karna långt ifrån ense om. I detta avsnitt kommer därför en kort sammanfatt-
ning av de största konsekvenserna enligt IPCC att presenteras. IPCC (2007b) 
menar i sin senaste rapport att om utsläppen av fossila bränslen ökar så 
kommer det med mycket stor sannolikhet att leda till att klimat-
förändringarna blir ännu kraftigare och ännu mer omfattande. 

Vattenförhållandena kommer att förändras på många olika platser i värl-
den, tyvärr på det sättet att platser som redan har god vattentillgång kommer 
att få mer, medan torra områden kommer att bli ännu torrare (Dai et al., 
2004). En anledning till de ändrade vattenförhållandena är att istäcken och 
glaciärer smälter. Detta gör att vi kan få höjda havsnivåer, något som redan 
nämnts i inledningen av det här avsnittet (Vaughan 2009, s. 398-399).  Den 
biologiska mångfalden kan hotas av klimatförändringarna. Worm och Lotze 
(2009, s. 275-276), som i en artikel undersöker den biologiska mångfalden i 
haven och dess koppling till klimatförändringar, menar att mångfalden 
kommer att öka i haven runt tropikerna men att haven i de tempererade zo-
nerna kommer att få en minskad mångfald. Produktionen inom jordbruket 
beräknas sjunka till följd av klimatförändringarna. Dock kommer det att 
finnas stora regionala skillnader. De största förlorarna i det här samman-
hanget blir länderna i Afrika men här finns det stora skillnader mellan olika 
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regioner. Länder med större avstånd till ekvatorn framstår som vinnare. 
Dock kan det vara så att om vissa områden som idag inte är odlingsbara på 
grund av klimatet kan visa sig förbli icke odlingsbara även i framtiden därför 
att vattentillgången minskar. Det gäller exempelvis vissa delar av Ryssland 
och Kanada (Dixon 2009, s. 315-320). 

Enligt IPCC (2007d, s. 749) har den vetenskapliga säkerheten kring resul-
taten ökat och att ytterligare utsläpp av växthusgaser kommer att förvärra 
situationen. 

Åtgärder  
 
IPCC menar att världen står inför ett scenario som inte ser särskilt lockande 
ut. Men det finns en del åtgärder som kan minska klimatförändringarna och 
effekterna av dessa. På ett grundläggande plan beskriver IPCC endast om en 
åtgärd, nämligen att minska utsläppen av växthusgaser. Men det hela är be-
tydligt mer komplicerat än så. Frågor om vilka gaser som ska prioriteras, 
utsläppsminskningarnas storlek och tidpunkterna för inledningen av minsk-
ningarna beskrivs av IPCC som angelägna. Frågorna kan inte redas ut här 
men en redogörelse för IPCC:s plan kan göra bilden klarare. IPCC menar att 
det går att stabilisera koncentrationen av koldioxid i atmosfären till 450 ppm 
om utsläppen kulminerar år 2015 för att sedan minska kraftigt (IPCC 2007e, 
s. 66).  

Det är möjligt att tala om två typer av åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser. De indirekta åtgärderna som med hjälp av morot eller piska 
ska uppmuntra olika instanser i samhället att genomföra direkta åtgärder 
som konkret minskar utsläppen. De indirekta åtgärder som IPCC förordar är 
främst olika politiska styrmedel och exempel på det är skatter och avgifter på 
utsläpp, handel med utsläppsrätter, finansiella incitament och informations-
kampanjer En lista på de direkta åtgärderna kan göras mycket lång men 
IPCC nämner exempelvis att transportsektorn skulle kunna öka fordonens 
effektivitet och begränsa vilka bränslen som kan användas. Skogsindustrin 
kan minska sina utsläpp genom att minska avskogningen, särskilt i tropiker-
na (IPCC 2007e).  

Klimatförändringar som politisk fråga 
 
IPCC lägger stor vikt vid politikernas agerade när det gäller att komma till-
rätta med de problem som förväntas uppstå i samband med klimatföränd-
ringarna. Sålunda går det att se förändringarna i klimatet, inte bara som en 
naturvetenskaplig, utan även som en politisk fråga. Det är också lätt att se de 
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dilemman som politiker ställs inför när det handlar om klimatfrågor eftersom 
det i många fall handlar om att fatta beslut som kan uppfattas som negativa 
av dem som berörs. Det kan gälla såväl väljarkår som företag.  
 

Två logiker om klimat och konflikt 
 
Ett annat typ av dilemma som politiker kan ställas inför är de konsekvenser 
som ett förändrat klimat kan föra med sig. Här uppstår ett stort politiskt pro-
blem. Tagesson skriver i sin forskningsrapport ”Det hettar till” från 2008 att 
det finns två sätt att se på klimatförändringarna och de konflikter som de kan 
föra med sig. Hon kallar det för två olika logiker (Tagesson, 2008, s. 14-15). 
De två är långt ifrån oförenliga med varandra utan de går att kombinera, 
vilket väldigt många debattörer gör (Tagesson, 2008, s. 143). Den första 
logiken benämner hon militarisering och utgår från antagandet att klimatför-
ändringar kommer att skapa en politisk instabilitet, vilket kan leda till fler 
väpnade konflikter och motmedlet eller lösningen på de problemen är kon-
ventionellt militärt våld (Tagesson, 2008, s. 147). Ett tydligt exempel på 
denna militariseringslogik finns i rapporten ”An abrubt climate change sce-
nario and it´s implications for United States national security”. Författarna, 
Swartz och Randall (2003) menar däri följande: Om golfströmmen avstannar 
kan det leda till mycket snabba omställningar i klimatet, vilket i sin tur med-
för enorma flyktingströmmar till följd av missväxt och långa kallperioder. 
Swartz och Randall (2003) argumenterar för att stater bör förbereda sig för 
ett ”worst case scenario” och dessa förberedelser bör bestå av militär upp-
rustning. Den andra logiken kallar Tagesson för ökat manöverutrymme. Den 
logiken ser klimatförändringarna som så allvarliga hot mot den geopolitiska 
stabiliteten att detta blir ett incitament till att börja lösa, inte bara klimatfrå-
gorna, utan även frågor som ligger nära exempelvis fattigdomen och pro-
blemen kring hållbar utveckling (Tagesson, 2008, s.157-164). Abrahamsson 
(2003) menar att klimatförändringarna ger förutsättningar att omstrukturera 
internationella strukturer. Detta beroende på att de två viktigaste faktorerna 
finns. De faktorerna är, enligt Abrahamsson (2003), motsägelsefulla omstän-
digheter och att det finns sakförhållanden som hotar den geopolitiska och 
ekonomiska stabiliteten. När dessa kriterier blir uppfyllda uppstår det som 
Abrahamsson kallar för ett gyllene tillfälle och det är klimatförändringarna 
som har skapat ett sådant tillfälle (Abrahamsson, 2003). Tagesson (2008, s. 
16) menar att en upprustning av olika nationers försvar aldrig kan vara en 
lösning på problematiken. Istället menar hon att det går att se utveckling och 
säkerhet som: ”två sidor av samma mynt”. Tagesson (2008) öppnar alltså för 
att det går att kombinera de två logikerna. Den engelske sociologen Giddens 
är inne på samma linje i sin bok ”The geopolitics of climate change”. Han 
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menar dock att det finns uppenbara risker att militariseringslogiken (Giddens 
använder inte det begreppet) kommer att få förtur: 
 

Don´t hold your breath for the post-Bali negotiations. They aren´t 
likely to help much in containing global warming. The scale of the en-
terprise is truly impressive, given the very fact of near-universal in-
volvement means that agreements will tend to gravitate to lowest 
common denominator – producing anydone results. (Giddens, 2009, s. 
202).  

 

Sammanfattning 
 
Presentationen av klimatförändringarnas karaktär ovan har visat att detta är 
ett mycket komplext problemområde. Dock är de flesta forskare överens om 
att temperaturen på jorden stiger och att det kommer att få negativa konse-
kvenser för livet på jorden. IPCC menar att kraftfulla åtgärder på många 
olika nivåer är nödvändiga för att komma tillrätta med halten av växthusga-
ser i atmosfären som IPCC menar är den största orsaken till klimatföränd-
ringarna under de senaste hundra åren. Många av åtgärderna är av politisk 
karaktär och klimatfrågan rymmer en politisk dimension. Tagesson (2008) 
har identifierat två olika logiker för hur aktörer kan se på den politiska di-
mensionen i klimatfrågan. Militariseringslogiken bygger på att klimatföränd-
ringar kommer att skapa spänningar mellan olika länder och regioner och det 
bästa sättet att förbereda sig är att använda sig av militär upprustning. Den 
andra logiken benämner Tagesson för ökat manöverutrymme och den logi-
ken går ut på att klimatförändringar är ett så allvarligt hot mot mänskligheten 
att länder och regioner måste börja samarbeta för att lösa de spänningar som 
kan uppstå. På så sätt får vi en chans att även lösa andra problem i världen, 
såsom fattigdom. 
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3 Svensk forskning om selektiva 
traditioner och didaktiska typologier 

 
Genomgången av de problem som är förknippade med klimatförändringarna 
erbjuder en utmaning för de lärare som ska undervisa om dem. Läraren ställs 
inför olika val som är avgörande för utformningen av undervisningen. En 
grundläggande fråga är vilket syfte som undervisningen har. Syftet kan vara 
olika från lärare till lärare. Ett syfte kan vara att eleverna ska kunna redogöra 
för de olika naturvetenskapliga rönen kring klimatförändringar och ett annat 
syfte kan vara att ändra elevernas attityder livsstil och få dem att reflektera 
över livsstilens påverkan på klimatet.  

 Undervisningens syfte beror i sin tur i hög grad på vilket förhållningssätt 
som läraren har till sin undervisning och till utbildning i ett vidare och större 
samhälleligt perspektiv. Detta kapitel kommer att inledas med en redogörel-
se för vad de stora utbildningsfilosofierna står för. Därefter kommer presen-
tationen att gå in på tidigare forskning kring miljö- och geografiundervis-
ning.  

Fyra utbildningsfilosofiska traditioner 
 
Följande genomgång av fyra utbildningsfilosofier bygger på Englund (2005, 
s. 23f)1. Englund (2005) använder begreppet utbildningsfilosofi. En utbild-
ningsfilosofi kan beskrivas som ett ideal för utbildningens roll i samhället 
och hur utbildningen bör utformas.  Fokus i Englunds redovisning ligger på 
politikens roll för utbildningen vilket hans avhandling handlar om. Även för 
denna studie är detta fokus intressant eftersom klimatförändringar i allra 
högsta grad kan ses som en politisk fråga. De olika filosofierna presenteras i 
den tidsordning som de har uppkommit. 

                                                 
1 Englunds avhandling utkom 1986. I denna studie refereras det dock i vissa fall till den 
svenska översättningen som utkom 2005. 
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Perennialismen 
 
De eviga och ”stora” frågorna ligger i fokus för perennialisterna. Det är in-
lärningen av den sanna kunskapen som är viktig, och den kunskapen är en-
ligt perennialisterna evig. Den inställningen gör att perennialismen varken 
kan eller vill ta upp aktuella politiska eller andra kontroversiella frågor i 
utbildningen (Englund, 2005, s. 236-237). Perennialismen är idag ovanlig 
och kommer därför inte tas upp ytterligare. 

Essentialismen 
 
Denna utbildningsfilosofi vill lägga centrum för undervisningen på veten-
skapligt prövad kunskap. Essentialismen betonar de traditionella skolämnena 
och deras koppling till de vetenskapliga discipliner som ligger bakom. De 
traditionella skolämnenas särart betonas starkt. Det innebär att olika projekt 
som innehåller flera ämnen inte förordas. Det moderna teknologiska samhäl-
let är grunden för tänkandet. Kneller (1971) har identifierat olika huvuddrag 
hos essentialismen. För att lära sig något krävs hårt arbete och disciplin och 
det är läraren som ska ta initiativet i undervisningsprocessen. Det är också så 
att fokus i utbildningen bör ligga på överförandet av ämnesstoff och skolan 
bör använda traditionella metoder som genomgångar och prov.  

Kunskapssynen hos essentialismen är att det bara finns en sanning och det 
är den som ska föras över från läraren till eleverna (Englund, 2005, s. 237). 
Det innebär att i frågor som kan innehålla olika perspektiv, exempelvis etis-
ka frågor, presenteras bara ett perspektiv som den enda sanningen.  

En essentialistisk undervisning om klimatförändringar skulle med andra 
ord främst bestå av att läraren föreläser om hur klimatet förändras och var-
för. Det viktiga är att eleverna tar till sig den av vetenskapen framtagna san-
ningen. Om en lösning presenteras skall den framstå som den enda och sanna 
lösningen som står till buds. 
 

Progressivismen 
 
Progressivismen är en filosofi som tolkats på många olika sätt. Ett synsätt är 
att progressivismen är en demokratisk och frigörande filosofi, ett annat me-
nar att progressivismen som filosofi legitimerar kapitalismen och ett tredje 
synsätt är att filosofin är ”en oerhört mångfasetterad och motsägelsefull ut-
bildningsfilosofi som söker tillfredsställa massutbildningens krav” (Englund 
2005, s. 229). 
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Enligt Englund kännetecknas progressivismen av en ambition att föra ele-
ven som helhet framåt. Eleven är i fokus och pedagogiken präglas av att 
eleven ska vara den aktive och skaffa sig kunskap genom primära uppgifter, 
exempelvis genom naturupplevelser eller projekt där eleven själv är delaktig 
i utformandet. Ett av de främsta namnen inom progressivismen är den ame-
rikanske filosofen Dewey. Deweys pedagogiska tankar handlade om hur 
utbildningen skulle kunna anpassas efter samhällets krav, främst den ameri-
kanska utbildningen och i det amerikanska samhället. I centrum stod dock 
eleven och dennes utbildning. Dewey (1999, s. 91) skriver följande i Demo-
krati och utbildning: ”Eftersom att växa är det karaktäristiska för livet, är 
utbildning detsamma som att växa – den har inget mål bortom sig själv.” Det 
är inom progressivismen möjligt att se olika varianter och skillnaderna gäller 
både målet med utbildningen och metoderna att nå dit.  

En variant, administrativ progressivism, använde sig av aktivitetsanalyser 
av vuxnas arbete. Genom att studera de vuxnas aktiviteter kunde lämpliga 
pedagogiska program arbetas fram. Till skillnad från essentialisterna menar 
progressivisterna att de traditionella skolämnena inte är viktiga i sig. Ett 
exempel på det visar Dewey (1999, s. 115) när han skriver om historieämnet: 
”Kunskapen om det förflutna och dess arv har stor betydelse när den träder 
in i nuet men inte annars.”  

Progressivismen har kritiserats av perennialister för att vara relativistisk 
genom att den inte förespråkar eviga världen och även essentialister har 
framfört kritik mot progressivismen. Kritiken har då riktats mot att undervis-
ningen saknat vetenskaplig bakgrund. (Englund 2005, s. 235) 

En progressivistiskt influerad undervisning skulle lägga fokus på att 
koppla klimatförändringarna till elevernas egen vardag och betona indivi-
dens roll för att nå en lösning men inte peka ut en särskild lösning som bättre 
än någon annan. Samarbete över ämnesgränserna är välkomnet. 
 

Rekonstruktivismen 
 
Dewey menade med sin utbildnings- och samhällssyn att utbildning skulle 
uppmuntra till att granska samhället. Rekonstruktivisterna går ett steg längre 
och menar att utbildning ska vara en väg att förändra det nuvarande samhäl-
let efter bestämda kriterier (Englund, 2005, s. 232). Två namn som förknip-
pas med rekonstruktivismen är Counts och Rugg. Counts (1932, s. 12) kriti-
serar progressivismen för att ägna för mycket uppmärksamhet åt individen 
och för lite på samhället. Samhällets utveckling var beroende av utbildning-
ens utformning och detta var en av utbildningens viktigaste uppgifter. Rugg 
(1936) menade att de samhällsorienterade ämnena var mycket viktiga och att 
fokus skulle ligga på att få eleverna att tänka kritiskt. Detta skulle ske genom 
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att eleverna fick arbeta med kontroversiella samhällsfrågor, något som i sin 
tur skulle leda till ett ökat medborgligt engagemang. Enligt Englund (2005, 
s. 238-243) lägger ingen annan filosofi så mycket fokus på de samhällsorien-
terade ämnena som rekonstruktivismen. 

Den stora skiljelinjen mellan progressivism och rekonstruktivism går i hur 
aktivt utbildningen ska bidra till samhällsutvecklingen. Enligt Dewey och 
progressivismen ska utbildningen anpassas efter samhällets behov och enligt 
Rugg och rekonstruktivismen ska utbildningen vara en väg att förändra sam-
hället. Båda filosofierna menar att politik och utbildning hör nära samman. I 
klimatundervisning som bygger på rekonstruktivismens tankar skulle flera 
lösningar på klimatproblematiken presenteras för eleverna, vilka sedan kri-
tiskt skulle granska dessa. 

Svensk forskning om miljö- och geografiundervisning 
 
Inom svensk forskning finns olika studier som ligger nära den här studiens 
intresseområde. Den första svenska avhandlingen med ett miljödidaktiskt 
innehåll var Östmans från 1995. Därefter har andra avhandlingar med olika 
fokus producerats. Som exempel kan nämnas Wickenberg (1999), Lundholm 
(2003), Öhman (2004), Jonsson (2007) och Lundegård (2007). De tre studier 
som ligger närmast denna är dock Skolverket (2001), Molin (2006) och Sund 
(2008). De tre studierna tar upp olika typer av traditioner inom undervis-
ningen och dessa bygger denna studie vidare på. 
 

Traditioner inom miljöundervisning 
 
Skolverket (2001, s. 12-14) visar hur undervisningen om miljöfrågor har sett 
ut i svensk skola och delar in undervisningen i tre olika miljöundervisnings-
traditioner. Skolverket (2001, s. 13) menar att miljöundervisnings-
traditionerna ”kan betraktas som historiska beskrivningar av undervisningar 
om miljö och de kan sägas utgöra led i en utveckling där den ena traditionen 
bygger på den andra”. Det som forskare främst utgått från vid indelningen i 
olika miljöundervisningstraditioner är vilken miljösyn och vilken utbild-
ningsfilosofi de olika miljöundervisningstraditionerna har. Miljö-
undervisningstraditionerna innehåller därmed svar på de didaktiska frågorna 
varför, vad och hur. I Skolverkets rapport (2001) presenteras tre miljöunder-
visningstraditioner i svensk skola: den faktabaserade, den normerande och 
utbildning för hållbar utveckling 
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Faktabaserad miljöundervisning bygger på att miljöproblemen i världen 
är skapade av samhället och dess industrialisering. Lösningen finns hos ve-
tenskapen vars uppgift är att finna nya och bättre vägar. Naturen ses från en 
ett antropocentriskt perspektiv vilket innebär att människan anses var skild 
från naturen. Synen på hur detta ska kommuniceras ut till eleverna ligger 
närmast essentialismen. Fakta kring miljöproblemen ska läras ut från läraren 
till eleverna främst genom lärarledda lektioner. Metoderna som kan använ-
das är exempelvis exkursioner och laborationer som visar miljöproblemens 
naturvetenskapliga natur. Den bärande tanken är att eleven genom att få re-
levanta fakta presenterade för sig kommer att ta de beslut som anses förnuf-
tiga. Denna tradition var dominerande i Sverige fram till i början på 1980-
talet. 

Normerande miljöundervisning slår igenom i början av 1980-talet, myck-
et till följd av kärnkraftsdebatten. Här är nyckelordet värderingar. De värde-
ringar som människan har haft gentemot naturen är felaktiga eller onda och 
det är därför vi har miljöproblem. Den naturliga lösningen blir att förändra 
människans värderingar så att de blir goda. Det ses som självklart att ett mil-
jövänligt samhälle är gott samhälle. Elevernas värderingar ska främst föränd-
ras genom att de lyssnar till dem som vet hur ett gott samhälle byggs upp, 
det vill säga experter som kan de vetenskapliga förklaringarna. På klass-
rumsnivå går undervisningen ut på att eleven ska göra moraliska val basera-
de på vetenskapliga fakta (Skolverket 2001, s. 13). 

Inom den normerande traditionen antas att eleverna omsätter den kunskap 
de fått i miljöfrågor i handling, människans beteende ska kunna ändras med 
hjälp av undervisningen. Om den faktabaserade undervisningen bygger på 
att varje ämne studeras var för sig så är den normerande undervisningen mer 
intresserad av ämnesöverskridande undervisning i projekt i olika grupper.  

Utbildning för hållbar utveckling är en utveckling av den normerande 
miljöundervisningen som kom som en naturlig följd av den väg som miljö-
debatten tog under 1990-talet. I samband med Rio-konferensen 1992 byttes 
begreppet miljö ut mot hållbar utveckling och miljöfrågan ses därefter mer 
som en politisk fråga med många aktörer som kan ha olika värderingar. Ele-
ven förväntas inte ta ställning på ett visst sätt som i den normerande under-
visningen. Inom utbildning för hållbar utveckling presenteras en rad olika 
synsätt som eleven själv får ta ställning till. Det finns ett tydligt konfliktper-
spektiv i undervisningen. Olika synsätt bollas mot varandra och demokrati-
begreppet blir viktigt. Ett syfte är att nå det goda samhället men hur detta ser 
ut är det upp till eleven att avgöra. Den utbildningsfilosofi som finns bakom 
utbildning för hållbar utveckling är rekonstruktivismen. Målet är att lära 
eleverna att värdera olika alternativ och att granska dem kritiskt. Genom 
begreppet hållbar utveckling så breddas perspektivet ytterligare och inbegri-
per nu också förutom ekologiska frågor även sociala och ekonomiska. Meto-
derna i undervisningen kan variera men ett centralt tema är samtalet där oli-
ka perspektiv, värderingar och aspekter ventileras (Skolverket 2001, s. 14). 
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Svensk geografiundervisning och fem didaktiska typologier 
 
Molin (2006) är den senaste svenska avhandlingen inom svensk geografi-
undervisning. Avsnittet om geografi som svensk undervisningsämne är väl 
värt att stanna upp vid. Följande genomgång bygger på Molin (2006, s. 19-
50) 

Skolämnet geografi har anor långt tillbaka i tiden.  Redan på medeltiden 
ingick kunskapen om jordens form och världskartan i geometriämnet. På 
1600-talet fick Sverige sina första gymnasier och i dem fanns geografi repre-
senterat. Det var matematiklärarna som skulle lära ut geografi (Brandell 
1945, s. 73). På 1700-talet etablerades geografin som ett dubbelämne till-
sammans med historia. På universiteten var geografin ett biämne till historia. 
Detta fick till följd att det var få lärare som var speciellt utbildade i geografi 
(Olsson 1996). Under 1800-talet och i början av 1900-talet stärkte geografin 
sin ställning inom svenskt utbildningsväsende. En orsak var geografins långa 
tradition men viktigare var kanske den framväxande nationalismen. Sverige 
hade förlorat Finland 1809 och unionen med Norge hade upphört 1905. Det-
ta ledde till att många intellektuella ville ”stärka elevernas identitet med 
fosterlandet” (Molin 2006, s. 37). Förutom det nationalistiska syftet, ville 
man med hjälp av undervisningen bevara samhällsordningen. Detta som en 
reaktion på de samhällskritiska röster som började höras på 1800-talet. Mo-
lin (2006, s. 87) skriver: ”Värdeinnehållet uttryckte klart kravet på under-
klassens underkastelse av såväl Gud och hans företrädare på jorden, präster-
na, som Fäderneslandet och dess företrädare, samhällets överklass.” Innehål-
let i undervisningen var starkt präglad av geograferna Ritter och von Hum-
boldt. Ritters regionalgeografiska studier blev stilbildande för svensk skola 
liksom von Humboldts naturdeterministiska synsätt.  Ett citat ur läroboken 
Skolgeografi (Carlson 1900, s. 5 i Molin 2006, s. 92) visar hur det naturde-
terministiska tänkandet fick, för oss människor idag, orimliga proportioner: 
”Ett lands afstånd från ekvatorn är väsentligen bestämmande för dess klimat 
och återverkar i hög grad både på produktionsförmåga och på inbyggarnas 
karaktär.” Redan då ansågs kartan vara ett viktigt geografiskt verktyg. Ex-
empelvis var barnen tvungna att kunna redogöra för Norges, Danmarks och 
Sveriges geografi för att komma in på läroverken (Molin 2006, s. 93).  En 
del av geografiundervisningen som då var under diskussion var namngeogra-
fin. Diskussionen gick i korthet ut på att för lite namngeografi skulle urholka 
allmänbildningen medan för mycket namngeografi endast skulle belasta 
elevernas minne med oviktiga detaljer (Molin 2006, s. 94f).  

Efter andra världskriget fördes i Sverige en debatt om samhällets mål med 
skolan mellan dem som såg skolan som en kunskapsförmedlare och dem 
som såg den som en personlighetsutvecklare. Debatten präglades av andra 



 31 

världskrigets erfarenheter av nazism och fascism och det nya vetenskapliga 
idealet, positivismen som såg kunskap som något objektivt som inte påver-
kades av forskare. Kunskapen skulle användas som ett ”vaccin mot andliga 
farsoter” (Molin 2006, s. 96). Dessutom fanns en förhoppning om att kunna 
få en mer jämställd skola än tidigare. Resultatet blev att målet för undervis-
ningen kom att bli att dels utbilda arbetskraften, dels värna om demokratin. 
En konsekvens blev arbetsmarknadens relativa ointresse för geografi, vilket 
resulterade i att ämnet delades upp på gymnasiet. Den naturgeografiska de-
len hamnade i det nya ämnet naturkunskap och den kulturgeografiska delen 
hamnade i det nya ämnet samhällskunskap (Molin 2006, s. 38). Detta ledde 
till förändringar inom geografiämnet på de svenska universiteten. Nu delades 
utbildningen upp så att blivande lärare utbildades för sig och övriga studen-
ter för sig. Lärarutbildningen hade fortsatt stora inslag av regionalgeografi 
men övrig geografiutbildning lämnade regionalgeografin bakom sig. En 
konsekvens av detta är att kopplingen mellan universiteten och skolan för-
svagades. Molin (2006, s. 40f) konstaterar:  
 

”Samarbetet mellan skolämnet och den vetenskapliga disciplinen är 
svag för att inte säga försumbar. (…) En pågående didaktisk diskussion 
om skolämnets (och universitetsämnets) innehållsfrågor saknas i Sve-
rige.” 

 
En ny läroplan antogs 1994 och i denna betonas skolans uppgift att fostra 
eleverna demokratiskt. Det som främst var nytt var övergången från en mer 
centralstyrd skola, där arbetsformer och riktlinjer tydligt angivits till en mer 
decentraliserad skola som var målstyrd. Styrdokumenten angav inte längre 
hur undervisningen skulle genomföras, utan istället formulerades vad som 
skulle uppnås med undervisningen. Enligt Englund (1996, s. 218) var pro-
blemen med den nya målstyrda skolan att: ”kursplanerna som skulle beskri-
va vilka kunskaper eleverna skulle få (utveckla) snarare än vad eleverna 
skulle få (utveckla) kunskaper om”. Många geografer var nöjda med och 
hade engagerat sig för att få ämnet tillbaka till gymnasieskolan men där 
tycks engagemanget ha upphört. Molin (2006, s. 153) menar att diskussionen 
om hur geografi skulle kunna bidra till att uppnå de allmänna målen var 
mycket knapphändig. Ett resultat av den bristande diskussionen, som också 
kan ses som en konsekvens av den bristande kommunikationen mellan uni-
versiteten och skolorna, var att även de nya kursplanerna präglades av en 
essentialistisk kunskapssyn. Det finns en tydlig uppdelning mellan det natur-
geografiska och det kulturgeografiska innehållet och det saknas kopplingar 
till den samhällskritiska och samhällsrelevanta forskningen som ökat inom 
geografin.  

Molin (2006) menar att de selektiva traditioner som finns inom den 
svenska geografiundervisningen går att spåra så långt tillbaka i tiden som 
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före 1900-talets början. Traditionerna har levt vidare med den konsekvensen 
att många frågor om genus och etik aldrig blivit viktiga inom geografiämnet. 

Molin (2006) studerar i sin avhandling hur svenska geografilärare hanterar 
frirummet, det vill säga det tolkningsutrymme som lämnas åt läraren när det 
gäller innehållet i undervisningen. Molins slutsats är att lärarna inte utnyttjar 
möjligheten att diskutera frågor som rör solidaritet, social rättvisa och ut-
vecklingen av ett hållbart samhälle. Molin använder sig av olika metoder, 
bland annat intervjuer och klassrumsobservationer. Utifrån de resultat som 
hon fått fram identifieras didaktiska typologier inom geografiundervisningen 
på gymnasiet. Molin identifierar tre olika didaktiska typologier i sina under-
sökningar men tecknar även dragen hos ytterligare två didaktiska typologier 
som styrdokumenten ger utrymme för.  

Traditionell värdebaserad geografiundervisning betonar vikten av att stär-
ka den nationella identiteten. Undervisningen utgår från det kända (exem-
pelvis hembygden) och leder sedan över mot det mera okända. Kartboken är 
det redskap som används mest.  

Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning utgår från naturgeogra-
fiska fakta som i sin tur har hämtats från den vetenskapliga disciplinen. Här 
finns ett naturdeterministiskt synsätt. Det innebär att det är naturen som sät-
ter upp villkoren för människan. Ett vanligt sätt att undervisa är att läraren 
utgår ifrån och lär ut naturgeografiska begrepp utan någon direkt koppling 
till elevernas verklighet. 

Samhällsvetenskaplig geografiundervisning baseras på de teorier om 
mönster, utbredning och rörelser som varit kännetecknande för den veten-
skapliga disciplinen från 1950-talet och framåt. Objektivitet och saklighet är 
viktiga ledord för denna typ av undervisning. 

De tre didaktiska typologierna ovan identifierade Molin (2006) i sina un-
dersökningar. De två nedan menar Molin att det finns utrymme för enligt 
styrdokumenten. 

Tvärvetenskapligt baserad undervisning som innefattar dynamik, plura-
lism och konfliktperspektiv. Här väljs innehållet med tanke på elevens in-
tresse och erfarenhet och ett aktuellt samhällsproblem kan vara utgångspunkt 
för undervisningen. En metod kan vara PBL. Inom denna typologi ses inte 
natur- och kulturgeografi som skilda vetenskaper utan geografin ses som en 
helhet. 

Aktualitets– och värdebaserad geografiundervisning har som syfte att ge 
eleverna verktyg att delta i och aktivt förändra samhället. Här fokuseras un-
dervisningen på värdeinnehållet och det läggs stor vikt vid att eleverna ska 
kunna sätta sig in i olika konflikter och förstå olika aktörers agerande. 
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Selektiva traditioner påverkar undervisningen 
 
Sund (2008) studerar inte som Molin (2006) geografiundervisning utan fo-
kuserar istället på miljöundervisning. Fokus för Sunds sammanläggnings-
avhandling är det socialisationsinnehåll som undervisningen erbjuder.  Med 
socialisationsinnehåll avses de meningserbjudanden som följer med under-
visningen. Sund genomförde intervjuer med lärare och fann fem olika an-
svarsobjekt. (Sund & Wickman 2008, s. 153-156). Med ansvarsobjekt menar 
Sund och Wickman (2008, s. 152) vad lärarna bryr sig om i sin miljöunder-
visning och vilka syften som miljöundervisningen har. Dessa ansvarsobjekt 
(samhället, vetenskaplig kunskap, mänsklighetens överlevnad, miljömedve-
tenhet och elevens identitet) betraktas av Sund och Wickman som delar av 
olika selektiva traditioner. Ansvarsobjekten innehåller olika typer av syften 
med miljöundervisningen. Ett ansvarsobjekt benämndes samhället och med 
detta menade lärarna i Sunds & Wickmans (2008, s. 153) studie att miljöun-
dervisningen var viktig för att exempelvis förbereda eleverna för arbetslivet 
och vidare studier eller för att tillfredställa företagens behov av kunnig per-
sonal. Vetenskaplig kunskap var viktig för att eleven ska förstå hur naturen 
fungerar. Han eller hon ska i framtiden kunna ta bättre beslut om hur männi-
skan påverkar naturen. Med mänsklighetens överlevnad menas att eleven ska 
vara medveten om miljöfrågor. Eleven ska känna till att naturen är sårbar 
och inse vilka hot som finns mot mänskligheten.  Miljömässig medvetenhet 
handlar om att lära känna naturen, sprida en miljömässig medvetenhet och 
att få eleverna att anamma en miljövänlig livsstil. Det sista ansvarsobjektet, 
elevens identitet och andra människor, inbegriper syften som att få eleven att 
utveckla sitt självförtroende för att därigenom kunna bli en bra människa och 
kunna skapa en bättre värld (Sund & Wickman 2008, s. 153-157). En analys 
som gjordes utifrån av de miljöundervisningstraditioner som Skolverket 
(2001) presenterat i sin rapport visade att de lärare som hade en faktabaserad 
undervisning också hade något av de tre första ansvarsobjekten. De lärare 
som bedrev normerande undervisning hade ett medvetandegörande ansvars-
objekt och de lärare som använde sig av en utbildning för hållbar utveckling 
eller pluralistisk undervisning hade ansvarsobjektet elevens identitet. 

Sunds slutsats var att det fanns stora skillnader mellan olika lärares socia-
lisationsinnehåll. Den slutsatsen kvarstod även efter Sunds sista studie som 
innehöll intervjuer med elever till de lärare som tidigare intervjuats (Sund 
2008, s. 16). 
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Debatten kring begreppet utbildning och hållbar 
utveckling 
 
Debatten om utbildning och hållbar utveckling har pågått en längre tid och 
det är möjligt att utkristallisera två ståndpunkter, en ståndpunkt som fokuse-
rar på de problem som finns med utbildning och hållbar utveckling och en 
som fokuserar på möjligheterna med utbildning och hållbar utveckling. Bon-
net (1999) menar att det finns många problem förknippade med utbildning 
och hållbar utveckling, bland annat att begreppet ses som värdeneutralt när 
det i själva verket innefattar en mängd olika val av värderingar. Exempelvis 
tar Bonnet (1999, s. 314) upp frågan vad det är som ska prioriteras först, 
ekonomisk tillväxt eller balans i de ekologiska systemen. Bonnet anser att 
det finns en risk att makthavare använder begreppet hållbar utveckling för att 
stärka den utveckling de själva ser som fördelaktig. Precis som Bonnet på-
pekar Stables och Scott (2002) att det finns en motsägelse i begreppet hållbar 
utveckling, nämligen att om något är hållbart så är det svårt att utveckla det. 
En av de forskare som starkast kritiserat utbildning och hållbar utveckling är 
Jickling (1992) som i en artikel med den intresseväckande titeln ”Why I 
don´t want my children educated for sustainable development” argumenterar 
för att det finns en risk att denna typ av utbildning lätt kan bli ett politiskt 
redskap för indoktrinering (1992, s. 137): 
 

For us, the task is not to educate for sustainable development. In a rap-
idly changing world, we must enable students to debate, evaluate, and 
judge for themselves the relative merits of contesting positions. There 
is a world of difference between these two possibilities. The latter ap-
proach is about education; the former is not.” 

 

Jickling utvecklar detta resonemang tillsammans med Spork (1998). De me-
nar att det finns en risk att skolan ska lansera begreppet hållbar utveckling 
som den enda lösningen på miljöproblemen i världen vilket leder till att må-
let att förse eleverna med öppna sinnen inför olika alternativ går om intet. 
(Jickling & Spork, 1998, s. 11). McKeown och Hopkins (2003) skriver i 
artikeln ”EE � ESD: defusing the worry” att ESD (Education for Sustainable 
Development) (förkortningen EE står för Enviromental Education) är att 
betrakta som ett sätt att förnya miljöundervisningen och att hållbar utveck-
ling inte ska betraktas som ett mål vilket många av kritikerna gör utan håll-
bar utveckling bör snarare ses som en process. I ett exempel gör de en jämfö-
relse med begreppet demokrati och menar att även om demokrati inte låter 
sig definieras eller låsas fast vid något statiskt så undervisar vi likväl om 
begreppet och förordar det framför dess motsats. Därför kan det vara möjligt 
att undervisa om och förorda hållbar utveckling framför en ohållbar utveck-
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ling, även om vi inte kan säga exakt hur en hållbar utveckling ser ut (McKe-
own & Hopkins, 2003, s. 126). Gough är av samma mening i sin artikel: 
”Increasing the Value of the Enviroment: a ‘real options’ metaphor for lear-
ning” (2002 s. 70), han skriver att: 
 

(…) to conceive sustainable development as a destination of any kind 
is a mistake. It is, rather, a way of travelling. Hence, we cannot hope to 
learn definitely where we are going or how to get there. We can, how-
ever, learn how to keep more rather than less (or no) control of the 
journey. 

 

Gough menar också att det inte går att separera de olika dimensionerna i den 
hållbara utvecklingen. 

Debatten om begreppet hållbar utveckling kan sammanfattas med att det 
råder delade meningar om vad undervisningen handlar om. Jickling med 
flera företräder ståndpunkten att ESD är ett ”top-bottom” koncept som för-
ordar en viss ideologi och omöjliggör en mer pluralistiskt undervisning. 
Gough med flera menar att ESD är ett pluralistiskt sätt att undervisa på och 
att ESD stärker både elevens samhällsengagemang och demokratins ställning 
i samhället. 

 

Uppsatsens relation till tidigare forskning 
 
En studie skrivs nästan aldrig i ett vakuum, utan begrepp, metoder och tan-
kemodeller hämtas från tidigare forskning. Samtidigt måste studien, för att 
legitimera sin existens innehålla något nytt som för forskningen framåt.  

Denna studie bygger främst på Skolverkets rapport om miljöundervisning 
(2001) och Molins (2006) avhandling om geografiundervisning samt Sunds 
(2008) om miljöundervisning. Skillnader finns dock. Skolverkets rapport 
(2001) gäller för miljöundervisning i svensk skola som helhet, i alla ämnen 
och i alla årskurser. Undersökningen handlar om miljöundervisning som 
helhet, inte om undervisning om klimatförändringar. Molins studie ägnas åt 
hela geografiundervisningen på gymnasiet. Denna studie fokuserar på hur 
geografilärare resonerar kring ett specifikt avsnitt, nämligen klimatföränd-
ringar. Detta kan innebära en del skillnader. En är att generaliseringsansprå-
ken sjunker då det gäller geografiundervisning i stort. Det är fullt möjligt att 
lärarna resonerar annorlunda beträffande andra avsnitt. En fördel är dock att 
det kan vara möjligt att se studien som lite spetsigare. Det kan vara lättare att 
urskilja skillnader mellan lärarnas utsagor då de resonerar om ett avsnitt 
explicit. En avgörande skillnad mellan Sunds avhandling och denna studie är 
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urvalet av lärare. Sund intervjuade lärare i naturkunskap och här intervjuas 
enbart geografilärare.  

Därmed kan det sägas att denna studie kompletterar de tidigare. Eftersom 
ämnets traditioner är starka, det visar kapitlet ovan, och klimatförändringar 
är ett relativt nytt inslag i undervisningen blir de I denna studie förekom-
mande utsagor från lärare intressanta att studera. Finns de starka traditioner-
na kvar i lärarnas svar på de didaktiska frågorna varför vad och hur? Har nya 
inslag i form av exempelvis etikfrågor kommit in i geografiundervisningen? 

Sammanfattning 
 
Syftet med kapitlet har varit att beskriva den forskning som innehållsmässigt 
ligger närmast uppsatsens intresseområde. Kapitlet inleds med att visa vad 
forskningen säger om vilka olika syften som undervisning kan ha. Syftet är 
enligt Englund (2005) beroende av vilken utbildningsfilosofi som läraren 
har. Englund (2005) beskriver fyra olika utbildningsfilosofier: perennialis-
men som behandlar de ”stor och eviga” frågorna, essentialismen som lägger 
fokus på vetenskapligt beprövade fakta, progressivismen vars mål är att sätta 
elevens framåtskridande i fokus och rekonstruktivismen som har som mål 
med utbildningen att förändra samhället.  

Tre studier presenterades därefter. Skolverkets (2001) tar upp tre olika 
traditioner inom miljöundervisningen, först den faktabaserade under-
visningen som ser lösningen på miljöproblemen hos den moderna vetenska-
pen. Den bärande tanken är att om eleven får ta del av vetenskapligt prövade 
fakta kommer han eller hon att fatta förnuftiga beslut i framtiden. Den nor-
merande traditionen ser miljöproblemen som ett attitydproblem. Undervis-
ningen fokuserar således på att försöka förändra elevernas attityder till det 
bättre (sett ur ett miljöperspektiv). Utbildning för hållbar utveckling vill inte 
som den normerande traditionen tala om för eleven vilken attityd som är att 
föredra utan vill ge eleven möjlighet att själv bestämma. Därför presenteras 
ett antal olika perspektiv på miljöproblemen och eleven får själv ta ställning.  

Molin (2006) har studerat svensk geografiundervisning och identifierat tre 
olika didaktiska typologier inom undervisningen, den värdebaserade under-
visningen som vill stärka den nationella identiteten, den naturvetenskapligt 
baserade undervisningen som fokuserar på naturgeografi med ett naturde-
terministiskt synsätt och den samhällsvetenskapligt baserade undervisningen 
som använder sig av de metoder och teorier som dominerat inom geografi-
ämnet från 1950-talet och framåt. Molin (2006) presenterar även två didak-
tiska typologier som hon inte funnit i undervisningen men som styrdoku-
menten ger utrymme för. Det är den tvärvetenskapligt orienterade undervis-
ningen som utgår från elevens intressen och vill belysa samhällsfrågor och 
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den aktualitets- och värdebaserade undervisningen som lägger fokus på att 
ge eleven verktyg att förstå olika aktörer i konflikter i världen. Sund (2008) 
har studerat miljöundervisning med fokus på socialisationsinnehåll. Han har 
identifierat fem olika typer av socialisationsinnehåll: samhället, elevens ve-
tenskapliga kunskap, mänsklighetens överlevnad, miljömedvetenhet och 
elevens identitet och andra människor.  

Debatten om utbildning och hållbar utveckling innehåller främst två olika 
synsätt. Ett synsätt, som företräds av bland annat Gough, beskriver utbild-
ning och hållbar utveckling som en att utveckla elevens demokratiska synsätt 
medan det andra synsättet, som företräds av bland annat Jickling, beskriver 
utbildning och hållbar utveckling som något som motverkar pluralism i och 
med att den förordar en viss ideologi. 
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4 Pragmatism och selektiva traditioner 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för den teoretiska basen för studi-
en. Kapitlet inleds med en kunskapsfilosofisk bakgrund. Därefter följer en 
redogörelse för pragmatismen, vars perspektiv har varit av avgörande bety-
delse för metod och analysverktyg. Redogörelsen fokuserar på det transak-
tionella perspektivet och Deweys demokratisyn. Kapitlet bygger på, förutom 
Deweys egna arbeten främst på Öhman (2006) och Quennerstedt (2006). 
Vad som är ett pragmatiskt perspektiv finns det delade meningar om och det 
är även svårt att definiera begreppet pragmatism (Biesta & Burbules 2003, s. 
9). Allt som är möjligt är att tolka de texter som jag läst på mitt sätt och där-
med finna ”min” pragmatism. Biesta och Burbules (2003, s. 56) menar att: 
”The only construction possible is reconstruction”  

En kunskapsfilosofisk bakgrund 
 
Två från varandra skilda ståndpunkter inom det kunskapsfilosofiska området 
är objektivismen och relativismen. Objektivismen menar att det finns en fast 
grund att förankra kunskapen i. Detta kriterium för vad som är sant eller 
falskt, ont eller gott, är i sig oföränderligt och gäller var som helst och när 
som helst. Bakgrunden till denna kunskapsfilosofi finns hos de grekiska 
filosoferna med Platon som ledande namn (Öhman 2006, s. 92). Enligt ob-
jektivismen finns det någon form av universell sanning och som forskare är 
uppgiften att komma så nära den som möjligt. En kunskapsfilosofi som vän-
der sig mot detta är relativismen som hävdar att alla försök som gjorts att 
hitta detta universella kriterium har misslyckats och det har visat sig att kri-
teriet förändrat sig över tid och rum. Vad som är kunskap, är således relativt, 
utom kunskapen att kunskapen är relativ (Säfström & Östman 1999, s. 16). 
Dessa två till synes oförenliga kunskapsfilosofier har dock något gemensamt 
och det är uppdelningen mellan människan och världen. Om frågan om hur 
vi kan få kunskap om världen eller tillvaron studeras vidare så hävdar både 
relativister och objektivister att vår tillvaro kan delas upp i två olika delar, ett 
inre medvetande och en yttre värld (Öhman, 2006, s. 95). Kunskapsfilosofi-
erna förenas av dikotomin mellan ett inre medvetande och en yttre värld. De 
frågor som då inställer sig är var och hur vårt medvetande kan ta reda på 
något om den yttre världen. Enligt objektivismen finns kunskapen att hämta, 
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”out there”, helt oberoende av forskarens perspektiv. Enligt relativismen 
finns ingen neutral kunskap utan allting är relativt (Quennerstedt 2006, s. 
57). Båda kunskapsfilosofierna menar dock att det ”bara” är att hämta kun-
skapen, människan kan betrakta världen utifrån. Denna syn, en uppdelning 
av världen i olika motpoler, har dock kritiserats. En av de kunskapsfilosofis-
ka inriktningar som kritiserat dualismen mellan ett inre medvetande och en 
yttre värld är pragmatismen och det är den kunskapsfilosofin som den här 
studien baseras på. 

Pragmatism 
 
Pragmatismen som filosofi växte fram i USA under slutet av 1800-talet. Ett 
av de första bidragen till pragmatismen var artikeln från år 1878: ”How to 
Make Our Ideas Clear” av Pierce2. I artikeln argumenterade Pierce för att vad 
som gör en utsaga meningsfull och sann är vilka konsekvenser som utsagan 
har i handling (Pierce 1955, s. 23-42). Det perspektiv som där anlades kan 
sägas vara en av de viktigaste grundpelarna hos pragmatismen, syftet, hand-
lingen och fokuseringen på de praktiska konsekvenserna. 
 

The God´s eye view 
 
Uppfattningen att världen är möjlig att betrakta utifrån kallas av Rorty 
(1980) för The God´s eye view. Enligt The God´s eye view så kan männi-
skan betrakta ett objekt och komma fram med en teori om objektet. Men hur 
kan det kontrolleras att teorin stämmer? En vetenskapsteoretiker konsulteras 
och kommer med ett svar. Men hur vet vi att han har rätt? Ytterligare en 
vetenskapsteoretiker undersöker den förste vetenskapsteoretikerns teori. 
Denne kommer med ett ännu ett svar men hur vet vi att den andre har rätt? 
Vi måste fråga ytterligare en och ytterligare en i all oändlighet eller, som 
Säfström & Östman (1999, s. 1-18) påpekar, tills antalet vetenskapsteoreti-
ker tar slut. Slutsatsen av detta resonemang bör enligt Säfström och Östman 
(1999, s. 18) vara att det inte går att avgöra om en specifik kunskap är objek-
tiv eller relativ. 

När det gäller utbildning är pragmatismens stora namn Dewey som ville 
komma bort ifrån frågan om uppdelningen mellan ett inre medvetande och 
en yttre värld och argumenterade för att dualismen ledde till ett flertal pro-

                                                 
2 Artikeln återfinns i ”Pierce, Charles S. (1955).  Philosophical writings of Pierce . Dover: 
Dover publications. 
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blem. Dewey (1929/2003) menade att det inte var som relativister och objek-
tivister förutsatt, nämligen att dualismen var en given utgångspunkt för all 
filosofi utan dualismen var snarare att betrakta som en: ”specifik lösning på 
ett specifikt problem” (Quennerstedt, 2007, s.57), eller som Biesta & Burbu-
les skriver (2003, s. 25):  
 

(…) The dualism between mind and world is not the inevitable point of 
departure for all philosophy but a specific solution for problems that 
philosophers thought they were faced with when the mechanistic 
worldview of modern science emerged. 

 
Ett annat problem som Dewey (1929/2003) förknippar med dualismen är att 
den betraktar den yttre verkligenheten som enbart bestående av fakta. Detta 
leder till att allt övrigt, såsom vänskap, kärlek eller rättvisa, inte anses vara 
fakta och därmed inte anses vara verkliga. Dessa värden har som Öhman 
(2006, s. 91) skriver: ”förpassats till subjektivitetens domäner”. En konse-
kvens av det resonemanget beskriver Dewey på följande sätt:  
 

It tends to be assumed that because qualities that figure in poetical dis-
course and those that are central in friendship do not figure in scientific 
inquires, they have no reality. (Dewey 1929/2003, s. 25.) 

 

Ett pragmatiskt perspektiv 
 
Istället för dualismen vill Dewey anlägga ett helt annat perspektiv på synen 
på kunskap, det pragmatiska perspektivet. Dewey menar att det inte är nöd-
vändigt att lösa frågan om kontakten mellan det inre och det yttre. Istället 
påpekar han att: ”the philosophical problem of how to get them together is 
artificial” (Dewey & Bentley 1949, s. 248). Dewey angriper problemet från 
ett helt annat perspektiv. Han menar att det inte finns någon åtskillnad mel-
lan det yttre och inre. Vi befinner oss ständigt i vår omvärld och verkligheten 
manifesterar sig i vår kontakt med den. Biesta och Burbules (2003, s. 10) 
tolkar Dewey på följande sätt: 
 

For Dewey the human organism is always already ”in touch” with real-
ity, unlike the dualistic philosophy of consciousness, which separates 
the immaterial mind and the material world. 
 
One of the key ideas of Dewey’s pragmatism …is that reality only “re-
veals” itself as a result of the activities – the “doings” – of the organ-
ism. 

 



 42 

Genom att använda ett pragmatiskt synsätt kringgås frågan om objekti-
vism eller relativism. Inom pragmatismen ses inte kunskap som en objektiv 
bild av verkligheten eller som en relativ bild av verkligheten. Istället riktas 
fokus på syftet med kunskapen och det syftet som avgör vilket värde kun-
skapen har (Dewey 1929/2003). För att kunna förstå hur det pragmatiska 
kunskapsbegreppet ser ut måste man studera Deweys kunskapsprocess (hur 
kunskap växer fram) vilket är ett av Deweys mest grundläggande bidrag till 
pragmatismen (Öhman 2006, s. 95).   

Transaktioner 
 
Det ovan förda resonemanget visar att samspelet mellan individen och hans 
eller hennes omgivning blir viktigt. Det är detta samspel som Dewey be-
nämner transaktioner och det är också viktigt för förståelsen av det pragma-
tiska perspektivet. Östman (2007, s. 235f) har beskrivit vad transaktion kan 
innebära i det här sammanhanget: 
 

Vad termen transaktion således poängterar är att i mötet – mellan män-
niskor eller mellan en människa och den fysiska miljön – förändras 
både subjekt och objekt. Det finns således en ömsesidig påverkan mel-
lan deltagarna i mötet. Det är i den ständiga rörelsen, i de oändliga mö-
ten som vi iscensätter och genomlever, som vi själva och den omgi-
vande miljön får mening: det är i möten som vi och världen blir till och 
”tillblivelse” är en ömsesidig och samtidig process. 

 
Dewey, som utvecklade begreppet i slutet av sitt liv, ansåg att begreppet 
interaktion lätt gav intrycket att det är en rad definierade enheter som möts 
och interagerar med varandra. Bentley och Dewey (1949, s. 103) menar att 
det är frågan om: ”(…) organism-enviroment-as-a-whole”. Hur en transak-
tion kan se ut visas i följande exempel: Ett antal människor ser en fotboll. 
Fotbollen ses på olika sätt av de olika individerna. Ett barn ser en leksak, en 
professionell fotbollspelare ett arbetsredskap och en tredje person ser en 
symbol för en kvinnofientlig machokultur. Bollen konstitueras på tre olika 
sätt men också människorna konstitueras som barn, fotbollspelare och kan-
ske feminist. Under transaktionen förändras både subjekt och objekt. Trans-
aktioner är något som sker hela tiden, överallt och i samband med andra 
transaktioner. Vi och världen blir till och förändras i transaktioner (Bentley 
& Dewey 1949, s. 248). Genom att delta i många transaktioner och sedan 
skapa ordning och mening bland dessa lär vi oss. Människors val och hand-
lingar påverkas av tidigare erfarenheter som vi skapat ordning och mening 
bland. Men en människa gör inte nya, medvetna val i varje livssituation. Hon 
skapar med hjälp av erfarenhet från tidigare val olika vanor. Dewey menar 
att lärare utvecklar utbildningsvanor för att klara av den komplexa undervis-
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ningsvardagen (Dewey, 1922/2005, s. 22 och Sund, 2008, s. 17). Dessa va-
nor är inte statiska utan förändras hela tiden, Dewey (1922/2005, s. 22) 

Selektiva traditioner 
 
Lärare använder enligt Dewey (1922/2005, s. 22) vanor för att göra val i 
vardagen. Dessa vanor kan, om de delas av andra benämnas för selektiva 
traditioner. För att förstå vad som menas med selektiva traditioner, något 
som är centralt i studien, kommer nedan en kort presentation av begreppet att 
göras. Presentationen tar upp vad begreppet står för, hur selektiva traditioner 
skapas och vilken betydelse som selektiva traditioner har för undervisningen. 
Begreppet introducerades av Raymond Williams (1973) som menade att det 
finns vissa föreställningar om världen och oss själva som uppträder som 
sedvänjor och vanor. Williams skriver (1973, s. 9): 
 

It is a set of meanings and values which, as they are experienced, as 
practices appear reciprocally confirming. It thus constitutes a sense of 
reality for most people in society, a sense of absolute because experi-
enced reality beyond which it is very difficult for most members of the 
society to move, in most areas of their lives. 

 
Williams anser att överförandet av en dominerande kultur inom ett samhälle 
oftast genomförs av utbildningsinstitutioner. Inom dessa finns det selektiva 
traditioner, ”(…) that which, within the terms of an effective dominant cul-
ture, is always passed off as ‘the tradition, ‘the significant past’” (Williams 
1973, s. 9). Han betonar frågan om just selektivitet, när vi väljer något så 
utesluter vi också något annat.  Williams poängterar också att dessa selektiva 
traditioner blir: ” (…) reinterpreted, diluted, or put into forms whichs support 
or at least do not contradict other elements of within the dominating culture.” 
(Williams 1973, s. 9). Williams menar att en selektiv tradition har betydelse, 
inte bara för undervisningen och dess utformning utan påverkar också hur 
samhället i övrigt utvecklas.  

Det var Englund som först använde begreppet i Sverige i sin avhandling 
från 19863. Englund använder selektiva traditioner för att analysera det cen-
trala ämnesinnehållet i skolämnena historia och samhällskunskap (Englund 
2005 och 2007, s. 3). Flera andra har senare använt begreppet. Östman 
(1995), Westlin (2000), Hjälmeskog (2000), Tornberg (2000), Molin (2006) 
och Sund (2008). Almquist et al (2008) tar upp begreppet i artikeln ”Pragma-
tiska studier av meningsskapande”. Där beskrivs selektiva traditioner som 

                                                 
3 I denna avhandling används översättningen från 2005 som källa. 
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”mönster av val av innehåll som över tid utvecklas inom en specifik verk-
samhet”. (Almquist et al. 2008, s. 15). Det är dessutom så att de uppfattning-
ar som en lärare har om undervisningens innehåll oftast av läraren uppfattas 
som något som de flesta andra lärare håller med om. Öhman (2003, s. 97-98) 
skriver: ”Undervisningstraditioner, liksom traditioner i allmänhet, fungerar 
ofta som en omedveten tolkningsram, vilket innebär att den egna uppfatt-
ningen av vad som utgör en god undervisning uppfattas som allmänt giltiga.” 
Denna uppfattning delas av Sund (2008, s. 26) som anser att läraren tror att 
han eller hon delar sina värderingar och val med andra lärare 

Sammanfattningsvis kan selektiva traditioner beskrivas som kollektiva 
vanor och uppfattningar om hur god undervisning ska bedrivas (Dewey 
1922/2005). Det innebär att det uppträder en sorts selektivitet i valet av in-
nehåll och metoder i undervisningen. Vissa saker väljs ut och andra väljs 
bort. Dessa vanor och uppfattningar betraktas som allmänt giltig. 

Det finns flera faktorer som är avgörande vid bildandet av en selektiv tra-
dition. Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan vilka faktorer det är som 
är avgörande för vad en selektiv tradition innehåller (vilka val som läraren 
gör) och frågan hur en selektiv tradition skapas (hur själva vanan bildas och 
hur den blir kollektiv). När det gäller innehållet i selektiva traditioner menar 
Lager-Nyqvist (2003) i sin avhandling att lärarnas erfarenheter från deras 
egen skoltid är en viktig faktor. Även handledarens praktiska genomförande 
av undervisningen under praktiktiden är viktig för det vilket innehåll som 
läraren väljer.  

Östman (1995, s. 66) påpekar att de som författar läroböcker och läropla-
ner och arbetar inom lärarutbildningen har bättre möjligheter än andra att 
föra ut sina synsätt om hur undervisning ska bedrivas. Östman menar att det 
handlar om att lärare betraktar författare till läroböcker och styrdokument 
som auktoriteter. Almqvist et al. (2008, s. 15) skriver att: ”selektiva traditio-
ner skapas och upprätthålls av det som sägs och görs i en verksamhet”.  Det 
kan konstateras att det finns flera faktorer som ligger bakom skapandet av 
och innehållet i en selektiv tradition, alltifrån lärarens egna erfarenheter till 
läroboksförfattares påverkan innehållet.  

Flera forskare påpekar de selektiva traditionernas betydelse för under-
visningens utformning.  Östman menar att undervisningsdiskurser är styrda 
av selektiva traditioner (Östman, 1995, s. 65). Molin (2006) visar i sin studie 
om geografiundervisningen att bristen på den moraliska dimensionen till stor 
del kan förklaras utifrån ämnets starka traditioner. Sunds (2008) slutsats är 
att lärarnas selektiva traditioner påverkade undervisningen starkt och att 
elevernas uppfattning om undervisningen visade en tydlig korrelation med 
vilken tradition som lärarens utsaga tillhörde. Selektiva traditioner påverkar 
innehållet i undervisningen på ett avgörande sätt. Det bör här klargöras att en 
selektiv tradition i denna studie inte ses som något individuellt. Den betrak-
tas istället, med Deweys (1922/2005) språkbruk som en kollektiv vana för 
hur god undervisning bör bedrivas. Vanan delas alltså av andra. Därför är det 
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inte möjligt att tala om att en lärares utsaga har en viss selektiv tradition, 
utan en lärares utsaga tillhör en selektiv tradition. Lärares (olika) individuel-
la förhållningssätt till undervisning om klimatförändringar bildar, om de 
uppvisar likheter, en selektiv tradition. Således ses i denna studie selektiva 
traditioner som något som medverkar i de transaktioner som sker i klass-
rummet och som ger elever möjlighet att skapa mening. 

Deweys demokratibegrepp 
 

Centralt för Deweys syn på utbildning är också hans syn på demokrati. De-
wey ser inte demokrati enbart som en styrelseform utan använder begreppet 
demokrati i en vidare mening. Demokrati är också något som hänger nära 
samman med hur Dewey ser på utbildning (Dewey 1916/1999).  

Utbildning är viktigt, både för individen och för den sociala grupp som in-
dividen tillhör. Individen ska föra vidare den sociala gruppens värderingar, 
sedvänjor och normer (Dewey 1916/1999, s. 36). Dewey anser att kommuni-
kation är grundläggande för utbildning och angående samhällets utveckling 
menar Dewey följande: ”Det är inte bara så att samhället fortlever genom 
demokrati utan man kan mycket väl säga att det existerar i överföring och i 
kommunikation.” (Dewey 1916/1999, s. 38).  

Det är genom kommunikation som människor får något som är gemensamt 
och på så sätt bildar de ett samhälle. Men det finns många sätt att kommuni-
cera på och för Dewey är vissa sätt att föredra framför andra. Om kommuni-
kationen består av order från olika människor leder det visserligen enligt 
Dewey (1916/1999, s. 39) till handling men det medför inte att de som 
kommunicerar får ett gemensamt intresse. Istället menar Dewey att en annan 
sorts kommunikation är en förutsättning för att ett samhälle ska utvecklas. 
Dewey menar också att kommunikation med andra får individer att utveck-
las. ”Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad 
och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra tänkt och känt, och på-
verkas, på ett eller annat sätt, av detta. Inte den man kommunicerar med 
förblir opåverkad.” (1916/1999, s. 39) Här syns det transaktionella perspek-
tivet tydligt, en dialog kan betraktas som en transaktion där bägge parter 
konstitueras. Det är med detta perspektiv för ögonen som det går att förstå 
Deweys demokratibegrepp (Dewey 1916/1999, s. 127).  

Något som betonas hos Dewey är att ett samhälle inte ska ses som något 
homogent där alla individer har samma värderingar, vanor eller normer. Ett 
samhälle består istället av olika grupper. Om de olika grupperna har få ge-
mensamma intressen (exempelvis mål att sträva mot) blir resultatet att kom-
munikationen mellan dem blir liten och ensidig vilket gör att gruppens ”do-
minerande anda blir att skydda det som den har i stället för att omorganisera 
sig och göra framsteg genom vidgade relationer”. (Dewey 1916/1999, s. 
126) Istället bör så mycket kommunikation som möjligt mellan de olika so-
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ciala grupperna äga rum, något som ökar de gemensamma intressena, där-
med ökas den sociala kontrollen inom grupperna och det gör människor mer 
toleranta inför andra människors åsikter. Dewey (1916/1999, s. 121-127) För 
att få kommunikationen mellan de sociala grupperna till stånd blir den all-
männa skolan viktig. 

Med tanke på det ovan förda resonemanget är det inte märkligt att Dewey 
inte detaljerat beskriver hur demokratin ska fungera konkret. Istället menar 
Dewey att synen på demokrati ständigt måste revideras.“The very idea of 
democracy, the meaning of democracy, must continually explored afresh; it 
has to be constantly discovered, an rediscovered, remade and reorganised.” 
(Dewey 1937/1987, s. 182) 

Lundegård (2007, s. 88), som inspirerats av Dewey, menar att demokrati 
bör ses som en process där målet är det oförutsägbara. Med ett sådant reso-
nemang måste eleverna enligt Dewey (1916/1999, s. 128): (…) fostras till 
initiativ och anpassningsförmåga.” 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Dewey med demokrati inte avser ett 
styrelseskick eller idealsamhälle som fungerar på ett visst sätt. Istället menar 
Dewey att demokrati bör ses som en process, ständigt på väg framåt. Vägen 
framåt innebär kommunikation mellan individer och mellan grupper som 
gemensamt formulerar mål (gemensamma intressen). I den kommunikatio-
nen har utbildningen en nyckelroll. 

 

Studiens relation till pragmatismen  
 
Följande resonemang ämnar förklara hur den här studiens syfte är relaterat 
till pragmatismen och varför har ett just ett pragmatiskt perspektiv valts för 
att bäst uppfylla syftet. En konsekvens av det kunskapsfilosofiska resone-
manget i kapitlets inledning blir att denna studie inte handlar om att få fram 
sanningen om lärares förhållningssätt till klimatförändringar, vare sig en 
objektiv eller relativ sanning. Det handlar om att få fram kunskap som är 
värdefull för studiens syfte.  

Enligt Dewey lär vi oss genom att delta i olika transaktioner där olika del-
tagare omformas och omformar varandra Vi bringar ordning i dessa transak-
tioner genom att ta lärdom av tidigare erfarenheter och se till konsekvenser-
na av tidigare handlingar. Något som givetvis är viktig för elevernas lärande 
är de transaktioner som äger rum i klassrummet. Det är värt att påpeka att 
studien inte handlar om att undersöka vad elever lär sig eller tänker.  

Det är möjligt att se en undervisningssituation om klimatförändringar som 
en transaktion. Almquist et al. (2008, s. 14) menar att: ”I ett transaktionellt 
perspektiv är relationen mellan meningsskapandets process och innehåll ett 
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centralt begrepp.” Den innehållsliga delen handlar om vad eleverna lär sig. 
Almquist et al. (2008, s. 14) identifierar tre olika aspekter i en meningsska-
pande process, den individuella, den sociala och den institutionella aspekten. 
Selektiva traditioner är en del av den institutionella aspekten och kan därmed 
betraktas som en del av en meningsskapande process. Processtudier vill 
klargöra ”hur interaktionen mellan människor går till och vilka funktioner 
den har för meningsskapandets process.”. (Almquist et al. s. 14). 

De didaktiska typologier inom klimatundervisning som presenteras senare 
i studien är dock inte att förväxla med selektiva traditioner. Detta därför att 
begreppet selektiva traditioner innefattar en tidsdeimension. En selektiv tra-
dition är något som vuxit fram genom tid. Denna studies empiri består enbart 
av intervjuer av lärare som var och en utfrågats ett tillfälle. Det är således 
inte möjligt att fastslå att undervisningens innehåll vuxit fram över tid. Kli-
matförändringar är dessutom ett relativt nytt inslag undervisningen att tradi-
tioner inte hunnit växa sig starka. Istället bör studiens undervisnings-
kategorier betraktas som ett snitt i tid och rum. Det gör dock inte studien 
mindre intressant, utan frågorna om traditionernas påverkan på undervis-
ningen blir än mer relevanta. Genom att undersöka undervisningens innehåll 
och relatera det till tidigare forskning om selektiva traditioner kan en diskus-
sion föras om selektiva traditioner kan ”spilla över” till nya avsnitt i under-
visningen och därmed kan sägas bestå av mer än ämnesstoff. 

Det finns flera anledningar till att använda pragmatismen i denna studie. 
Både Rickinson (2001) och Östman (2003) påpekar i sina forskningsöversik-
ter om miljöundervisning att undersökningar utifrån ett pragmatiskt perspek-
tiv inte är väl representerade vilket gör att den pragmatiska utgångspunkten i 
den här studien är motiverad.  

Med ett pragmatiskt perspektiv är det möjligt att närma sig utbildnings-
frågor på ett sätt som enligt Sund (2008, s. 32) inte är vanligast. Det vanli-
gaste sättet är att starta i ämnestraditionerna. Med ett pragmatiskt perspektiv 
så hamnar fokus, istället för på innehållsfrågor, på frågan om syftet. Pragma-
tister menar att det är handlingen och framförallt undervisningens syfte som 
ska lyftas fram. Detta innebär inte att innehållsfrågor som exempelvis ”vilka 
fakta tas upp i avsnittet om klimatförändringar”, är oviktiga. Svaret på den 
frågan är fortfarande relevant men bara i relation till frågan ”vilket syfte 
undervisningen om klimatförändringar har”? Då är det möjligt att med Sunds 
ord (2008, s. 32-33): ”börja se syften med undervisning och innehåll formu-
lerade, inte i den naturvetenskapliga kulturens språk och traditioner för att 
indela världen, utan mer utifrån elevernas och samhällets behov”. 
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Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att genom ett pragmatiskt perspektiv be-
höver inte frågan om objektivism och relativism besvaras. Istället för att 
söka sanningen, vare sig den är objektiv eller relativ, blir min ambition att 
bidra med ökad förståelse kring mitt problemområde, undervisningen om 
klimatförändringar i den svenska gymnasieskolan. Dewey menar med sitt 
pragmatiska perspektiv och sitt resonemang kring kunskapsprocesser att vi 
och världen blir till i transaktioner. Dessa transaktioner är processer som 
konstituerar både objekt och subjekt, d.v.s. människan och hennes omgiv-
ning. Det transaktionella perspektivet går igen även i Deweys demokratisyn 
där kommunikation är ett nyckelord. Genom att använda den erfarenhet vi 
har sedan tidigare kan vi i transaktionen välja att handla på olika sätt. Om vi 
ställs i liknande situationer gång på gång och vi väljer att handla på samma 
vis uppstår det en vana eller sedvänja. Detta kallas också selektiva traditio-
ner. Lärares selektiva traditioner är vanor som de utvecklat för att klara sin 
komplexa vardag. Dessa styr i mångt och mycket vilken typ av undervisning 
som läraren bedriver. Genom att undersöka innehåll i undervisningen om 
klimatförändringar och urskilja didaktiska typologier är det möjligt att syn-
liggöra en viktig del av de transaktioner som sker i klassrummet och särskilt 
de selektiva traditionernas roll.  
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5 Metod – att urskilja en didaktisk 
typologi 

Syftet med studien är att undersöka vilket innehåll som gymnasielärare i 
geografi väljer att använda i sin undervisning om klimatförändringar samt 
klargöra valens konsekvenser i ett demokratiperspektiv. Detta kapitel syftar 
till att redogöra för de metodologiska överväganden som gjorts för att upp-
fylla syftet så väl som möjligt.  

Val av metod 
 
 
Den metod som använts i studien har varit kvalitativa intervjuer. Intervjuer 
har flera fördelar, Dunn (2005, s. 80) nämner följande: Intervjuer är passan-
de för att undersöka mera komplexa beteenden och inställningar. Detta är 
överensstämmande med syftet för studien. Intervjuformen passar när åsikter 
och meningsskiljaktigheter ska undersökas, den ambitionen finns i studien. 
Intervjun som metod visar respekt för informanten och dennes åsikter. In-
formanten sätts i centrum och han eller hon kan få chansen att reflektera 
kring det som han/hon tidigare har sagt. Intervjun kan lyfta fram det som 
informanten själv tycker är viktigt. (Dunn 2005, s. 80). Det sista är ett tungt 
vägande skäl för att använda intervjuer i den här studien. Genom att använda 
intervjuer är det möjligt att diskutera klimatförändringar och undervisning 
med en informant, där frågorna inte är bestämda på förhand eller i alla fall 
finns det en stor flexibilitet att låta informanten själv ta upp vad han eller 
hon tycker är viktigt.  Om informanterna enbart talar om politiska lösningar 
eller om att tolka statistiska data skiljer sig deras förhållningssätt åt. Cherry-
holmes (1988) menar att det finns betydande skillnader mellan talade och 
skrivna ordet på så sätt det talade ordet alltid framför och uppfattas i en och 
samma kontext. För att sammanfatta intervjuns fördelar citeras Kvale och 
Brinkmann (2009) som menar att intervjuformen ger ett slags interaktion 
mellan två parter, ett påpekande som passar väl in i det pragmatiska och 
transaktionella perspektivet: 
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Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför 
inte prata med dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsk-
lig interaktion. Människor talar med varandra, de interagerar, ställer 
frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra männi-
skor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor attityder och den 
värld de lever i. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 15) 

Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Den variant av intervju som ter sig bäst lämpad för studiens syfte är den 
kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun är både 
ett vardagligt och professionellt samtal eftersom samtalet berör den intervju-
ades vardag och samtidigt har ett tydligt syfte och mål. Syftet med intervjun 
är att erhålla så mycket kunskaper som möjligt om den intervjuades livs-
värld, i studiens fall de intervjuade lärarnas undervisning om klimatföränd-
ringar. Strukturen ska vara väl genomtänkt i förväg och den struktur som 
förordas av bland annat Kvale är den halv- eller semistrukturerade intervjun. 
Det innebär att intervjuaren utgår från ett antal öppna frågor och sedan för ett 
samtal eller en diskussion kring ett visst ämne (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
19). En intressant fråga är om intervjuerna ska vara explorativa eller hypo-
tesprövande till sin karaktär. En explorativ intervju är öppen och söker nya 
vägar inom det problemområde som ska undersökas medan den hypotesprö-
vande gör just vad namnet antyder, prövar en hypotes (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 121-122). Det skulle i den här studien kunna vara fullt möjligt att 
använda hypotesprövande intervjuer och lägga fokus på att pröva vilka av de 
olika kategorier för undervisning som angetts tidigare i arbetet som lärarna 
förordar. Dock är det inte en helt lyckad väg eftersom de kategorierna inte 
rymmer samma problematik som geografiundervisning. Skolverkets (2001) 
traditioner handlar om miljöundervisning och rymmer således gott om andra 
ämnen än geografi och Molins (2006) kategorier handlar om all slags geo-
grafiundervisning och innehåller alltså mer än bara klimatförändringar. Sund 
intervjuade inte geografilärare. Den kvalitativa forskningsintervjun lämpar 
sig väl med studiens syfte att få reda på vilket innehåll som olika lärare har i 
sin undervisning om klimatförändringar.  

Alternativa metoder 
 
En nackdel med intervjuer är givetvis att antalet intervjuer blir begränsat av 
praktiska skäl. Något som skulle kunna lösa det problemet är enkäter. Då 
skulle betydligt fler lärare kunna ingå i undersökningen men enkäter passar 
inte ihop med ett transaktionellt perspektiv på kunskap. Ett transaktionellt 
perspektiv innebär att både subjekt och objekt förändras hela tiden och att 
kunskap uppnås i situationen. Ett sådant kunskapsutbyte kan inte äga rum 



 51 

om enkäter utnyttjands. Det är omöjligt att veta exakt hur någon tänker eller 
läser en text eller tolkar en fråga (Almqvist et al 2008, s. 15). Men i en inter-
vjusituation finns möjligheten att fråga hur informanten tolkat frågan. Cher-
ryholmes (1988) värderar det talade ordet högre eftersom både informanten 
och intervjuaren befinner sig i samma kontext. 

En pragmatisk syn på intervjukunskap 
 
Vad får då forskaren reda på genom sina intervjuer? Uppnår han eller hon 
den renodlade sanningen eller erhålles bara en subjektiv beskrivning? Svaret 
bygger på det resonemang kring vilken kunskap som frambringas i kvalitati-
va intervjuer somo finns hos Kvale och Brinkmann (2009). Det här avsnittet 
ämnar beskriva en pragmatisk syn på den kunskap som kan frambringas i 
kvalitativa forskningsintervjuer. Även problematiken kring ledande frågor, 
transkribering och validering kommer att diskuteras. Avsnittet innehåller 
också en konkret beskrivning av tillvägagångssättet under intervjuerna. 

Kvale (1999) har ett för studien passande perspektiv på intervjukunskap 
eftersom han i sina texter har ett pragmatiskt synsätt. Ett sätt att inleda är att 
använda sig av två kontrasterande metaforer, forskaren som malmletare eller 
som resenär. Det som skiljer dem åt är framförallt synen på den kunskap 
som forskaren får fram. Den efter malm letande forskaren ser kunskapen 
som en ren metall som ska bringas i dagen av intervjuaren/forskaren. Kun-
skapen ligger begraven, antingen på ytan genom direkta frågor eller djupt i 
det omedvetna, hos den intervjuade. Det viktiga är dock att forskaren själv 
inte kan eller ska påverka kunskapen. Den rena och obesudlade kunskapen 
finns där och kan genom rätt frågor eller metoder bringas i dagen. Inte heller 
när kunskapen har plockats upp påverkas den av exempelvis överföringen 
från muntlig till skriftlig form. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 64, Kvale 
1999, s. 58-59). Den andra metaforen bygger på en annan syn på den kun-
skap som fås fram i intervjuer. Här ser sig forskaren som en resenär som för 
en konversation tillsammans med den intervjuade. Konversation i den ur-
sprungliga latinska meningen ”vandra tillsammans med” (Kvale 1999, s. 59). 
Forskaren besöker ett nytt land, den intervjuades livsvärld, och utbyter erfa-
renheter med denne. Forskaren kan välja att inte använda sig av en karta utan 
att istället kanske låta den intervjuade bestämma vart man ska gå. Men det 
går också bra att forskaren tydligt pekar ut platsen han vill besöka tillsam-
mans med den intervjuade. Resan ska sedan återberättas för resenärens, fors-
karens, landsmän när forskaren återvänder från den. Det blir för forskaren 
vad som på tyska kallas för Bildungsreise, en resa för att bilda sig (Kvale 
1999, s. 59). Om resenärmetaforen ska översättas till studien ska intervjuaren 
tillsammans med den intervjuade göra en resa i hans eller hennes livsvärld 
och besöka de platser som handlar om undervisning och klimatförändringar. 



 52 

I resenärmetaforen, som har sitt ursprung i ett postmodernt konstruktivistiskt 
tänkande, ses inte kunskapen som något som ligger och väntar på att bringas 
upp till ytan av forskaren utan som något som bägge deltagarna i intervjun 
skapar tillsammans. Samtalet i sig kan ses som en kunskap. Kunskapen blir 
perspektivisk genom att den påverkas av forskarens och den intervjuades 
livsvärldar. Det handlar inte om att se kunskap som något objektivt och oför-
änderligt som en värdefull metall i malmletarexemplet (Kvale 1999, s. 60). 
Kunskapen blir inte ett försök att spegla en objektiv värld utan det handlar 
istället om att vi är i kunskapen. Vi konstituerar och konstitueras ständigt 
genom samtal med andra. Samtalet blir med ett pragmatiskt språkbruk en 
transaktion. Detta resonemang ger slutsatsen att den kunskap som fås fram 
genom kvalitativa forskningsintervjuer inte bara är perspektivisk utan också 
relationistisk. Hillman och Pozzo (1983, s. 8) har beskrivit intervjuns rela-
tioniska karaktär på följande sätt: 
 

Det viktiga är att vi båda går ur vägen. Vad som kan blockera intervjun 
är ”oss”, att du tänker på vad du måste få gjort här, och att jag tänker 
på mina egna tankar, åsikter, min biografi, mig själv. ”Du” och ”jag” 
kan hindra ”mellan”. Det är inte våra åsikter som betyder något utan 
”mellan”. 

 
Kvale menar att den kunskap som forskaren får vid intervjuer (eller är med-
skapare till om man så vill) varken är objektiv eller subjektiv utan intersub-
jektiv (1999, s. 61).  

Tack vare resonemanget ovan är det nu möjligt att se med delvis nya ögon 
på en del problem som ofta tas upp i samband med kvalitativa forsknings-
intervjuer. Ett sådant problem är de ledande frågorna. Det är ett välbekant 
faktum inom modern samhällsforskning att bara en liten omformulering av 
en viss fråga i en intervju eller enkät kan ge ett annorlunda svar (Kvale & 
Brinkmann 2009, s.187-188). Problemet blir dock snarare en möjlighet med 
ett pragmatiskt tänkande. I princip skulle det kunna gå att resonera så här:   
Eftersom kunskapen frambringas i interaktionen mellan två personer som 
bägge påverkar den, i synnerhet intervjuaren, frågeställaren, går det inte att 
ställa annat än ledande frågor. Det går alltså inte att ogiltigförklara den kvali-
tativa forskningsintervjun som vetenskaplig metod, tvärtom öppnar sig nya 
möjligheter. Det som blir viktigt i sammanhanget är vilket syfte frågan har 
och att detta är klart för den som ställer den. Kvale (1999, s. 63) visar detta 
genom att återge följande dialog ur Hamlet: 
 

Hamlet: Ser ni molnet där borta? Det har nästan skepnad av en kamel. 
Polonius: Ja, minsann, det är riktigt likt en kamel. 
Hamlet: Mig tyckes, det är likt en vessla. 
Polonius: Ja, det har rygg som en vessla. 
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Hamlet: Eller som en valfisk. 
Polonius: Ackurat som en valfisk 
Hamlet: … De kunna nära nog göra mig spritt galen. 

 
   Hamlet. Akt III. Scen 2 

 
Om syftet med dialogen var att få kunskap om hur molnet såg ut är detta en 
synnerligen misslyckad intervju. Tre ledande frågor ger tre olika svar och det 
går att ana att en fjärde och femte ledande fråga skulle skapa ytterligare för-
virring. Men om syftet med frågan är att Hamlet vill skaffa sig en uppfatt-
ning om Polonius tillförlitlighet är intervjun briljant. Då finns plötsligt en 
tämligen god (trefaldigt kontrollerad) kunskap som Polonius som en person 
vars ord inte är helt att lita på. Det är möjligt att ledande frågor kan användas 
på olika sätt beroende på syftet.  

Under intervjuerna har en ledande fråga använts då det handlade om hur 
viktigt det är med klimatförändringarna inom geografiundervisningen på 
gymnasiet. Lägg märke till att jag medvetet sa hur viktigt, det har redan kon-
staterats att det är viktigt. Läraren ifråga svarade att klimatförändringarna är 
något mycket viktigt, en av de viktigaste frågorna att ta upp på kursen. Sena-
re under intervjun ställdes frågan hur mycket tid som läraren lade ner på 
klimatförändringar. Läraren svarade att det varierade mellan en och två lek-
tioner. Läraren har därmed i viss mån lämnat motstridiga uppgifter eftersom 
en till två lektioner knappast kan anses vara särskilt mycket. 

Intervjuerna: intervjuguiden och genomförandet 
 
Det finns flera sätt att bygga upp en intervjuguide på. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att det finns två viktiga hänsyn att ta. Det tematiska som hand-
lar om vad forskaren vill få ut av intervjun. Grundfrågan här är alltså vad jag 
vill få ut av intervjun. Forskaren måste även fråga sig hur det ska gå till, 
detta kallar Kvale och Brinkmann intervjuns dynamik (2009, s. 146-147). 
Sund (2008, s. 45) som forskat kring selektiva traditioner och miljöundervis-
ning i gymnasiekursen Naturkunskap A utgick ifrån tre grundläggande frå-
gor: 

 
Vad ska man lära sig i kursen? 
Hur genomförs undervisningen med det aktuella innehållet? 
Varför ska eleverna lära sig detta innehåll?4  
 

                                                 
4 Ordningsföljden mellan dessa tre frågor följer i detta exempel den ordning som Sund (2008) 
har i sin avhandling. På andra ställen är frågan varför placerad först. 
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Sund (2008, s. 18 och 45) menar att de didaktiska grundfrågorna vad, hur 
och varför hänger intimt samman och utgår från dessa frågor när han genom-
för sina intervjuer och för därefter ett resonemang med informanten. Frågor-
na är relevanta men intervjuerna i denna studie utgick istället från antagandet 
att selektiva traditioner och didaktiska typologier kan bestå av två olika delar 
(Öhman 2003, s. 98) där endast en del är svaren på frågarna varför, vad och 
hur. En del handlar om informantens förhållningssätt till klimatförändringar 
och en del består av informantens förhållningssätt till undervisning. Denna 
insikt har varit grunden till intervjuguiden.  

Intervjuerna har delats in i tre relativt tydliga delar. Den första delen har 
bestått av personliga frågor som lärarens ålder och utbildning, var läraren har 
arbetat, dels geografisk men också med vilka årskurser samt om han eller 
hon har ett eget engagemang i miljöfrågor. Den andra delen har behandlat 
lärarens förhållningssätt till klimatförändringar. Här har läraren fått lägga 
fram sina åsikter. Frågorna som diskuterats har varit klimatförändringarnas 
orsaker, konsekvenser och lösningar. Den tredje delen har handlat om un-
dervisning i allmänhet och undervisning om klimatförändringar i synnerhet. 
Utgångspunkten har varit de tre didaktiska grundfrågorna som även Sund 
(2008) använder. Det första som informanten har fått redogöra för (när det 
gäller de didaktiska frågorna) vilket stoff som läraren valt att ta med. Däref-
ter har läraren fått redogöra för hur undervisningen går till. Till sist har syftet 
med undervisningen diskuterats. Det kan tyckas märkligt att i en studie med 
ett pragmatiskt perspektiv ställa den viktigaste frågan, varför, sist bland de 
didaktiska frågorna, men under pilotintervjuerna visade det sig att lärarna 
hade svårt att svara på frågor om syftet innan de hade redogjort för vad de 
undervisade om och hur de undervisade. Efter att de hade talat om detta var 
det betydligt lättare att resonera kring frågan om syftet. Att frågor som hade 
med syftet att göra ställdes sent i intervjuerna har på intet sätt att göra med 
att de ansetts mindre viktiga, tvärtom har de stått i centrum för studiens in-
tresse. 

Prioriteringen har varit att fokusera på att öppet föra ett samtal kring kli-
matförändringar och undervisning med de intervjuade lärarna. Det finns 
givetvis nackdelar med en semistrukturerad intervju och en är att informan-
ten börjar tala om sådant som inte är av betydelse i sammanhanget. Då finns 
det två vägar att gå. Det första är att låta informanten prata på. Det kan sena-
re visa sig att det han eller hon säger har betydelse. Intervjuaren kan också 
försiktigt försöka föra tillbaka informanten till det väsentliga. I de allra flesta 
fallen får informanten tala till punkt. En annan svårighet är att intervjuaren 
måste kunna vara flexibel under intervjun. Det hände under de inledande 
intervjuerna att informanten svarade på frågor ”på fel ställe” under intervjun, 
exempelvis började många lärare att resonera kring sin undervisning om 
klimatförändringar när frågan enbart handlade om klimatförändringar. Men 
detta blev ett mindre och mindre problem eftersom rutinen ökade och där-
med blev jag bättre på att hantera den typen av problem. Intervjun har utgått 
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ifrån ett antal frågor men sedan låtit läraren tala relativt fritt kring det stora 
ämne som klimatförändringar är, allt för att erhålla en så tydlig beskrivning 
av hans eller hennes uppfattning kring ämnet som möjligt, något som senare 
kan användas i resultatredovisningen.  
 

Transkriberingens problematik 
 
Om problematiken kring ledande frågor överdrivits i tidigare samhällsveten-
skaplig forskning så har lite uppmärksamhet riktats mot processen från en 
bandad intervju till en färdig utskrift. Detta kan bero på en modern objekti-
vistisk kunskapssyn som tidigare beskrivits. Genom att tro på att kunskapen 
bara väntar på att bringas i dagen likt metallen i Kvales metafor så blir det 
viktigaste att få fram rätt kunskap (rätt metall). Är kunskapen väl framtagen 
så kan den inte förändras nämnvärt. Med ett pragmatiskt perspektiv föränd-
ras dessa förutsättningar. Kvale och Brinkmann (2009, s. 19) menar att det 
finns risk att ett samtals ”mening” eller ”betydelse” förändras när en intervju 
transkriberas. Med ett transaktionellt perspektiv kan problemet formuleras 
som att det är frågan om två olika transaktioner, en där intervjuaren och den 
intervjuade deltar och en där intervjuaren, nu forskaren, och det inspelade 
materialet ingår. 

 Det handlar inte bara om att föra över ord i en viss ordning till skriftlig 
form utan transkriberingen är en tolkningsprocess där skillnader utan tvivel 
kommer att uppstå mellan originalinspelningen och den skriftliga versionen 
eller som Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) uttrycker det: ”Att transkribe-
ra innebär att transformera” Hur ska då forskaren gå tillväga för att få en så 
korrekt skriftlig återgivning av intervjun som möjligt? Ett svar som är inspi-
rerat av ett pragmatiskt tänkande lyder givetvis att det inte finns ett korrekt 
sätt att återge en intervju utan en bättre formulering av frågan kan vara. Hur 
ska transkriberingen göras för att studien ska ha så mycket nytta av den som 
möjligt? I transkriberingen har fokus lagts på det som kan anses vara viktigt 
för det ändamålet. Hummanden, långa tystnader, tvekan och ironi finns där-
för inskrivet i transkriberingen, eftersom sådant kan avslöja lärarens förhåll-
ningssätt. 

Att tolka transkriberingar 
 
Det har redan konstaterats att transkriberingen av en intervju gör att mening-
en i ett samtal förändras. Hur ska forskaren gå tillväga för att veta att hans 
tolkning av samtalet är riktig. Svaret, ur ett pragmatiskt perspektiv, är att det 
inte finns någon ”riktig” eller ”felaktig” tolkning. Detta synsätt kan härledas 
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till en modern kunskapssyn där kunskapen betraktas som en spegling av en 
yttre verklig värld. Istället kan vi använda oss av begreppet: en legitim 
mångfald av tolkningar. ( Kvale 1999, s. 67). Det går som Kvale (1999, s. 
68-69) visar att tolka samtal på en mängd olika sätt. Hamlets dialog med 
Polonius skulle kunna tolkas som en maktrelation i det danska hovet eller att 
Shakespeare vill visa på verklighetens förgänglighet, ett aktuellt tema vid 
tiden för pjäsens tillblivelse då Europa befann sig i en brytningstid mellan 
medeltid och modern tid. Lather (1995) talar om att istället för att söka den 
rätta tolkningen så är det mångfalden och skillnaderna mellan tolkningarna 
som är det intressanta. 

Om tanken på en legitim mångfald av tolkningar accepteras måste det 
ändå föras en diskussion om vem som äger rätten till tolkningen och hur 
tolkningarna ska valideras. Vem som äger rätten till meningen i ett samtal är 
inte en så enkel fråga som det kan förefalla i första rummet. En terapeut kan 
tolka en patients utsagor och få fram vad patienten menade och patienten kan 
godta detta (Kvale 1999, s. 68). Sund (2008, s. 48) är inne på samma linje 
och menar att man inte kan veta vad människor tänker genom att intervjua 
dem. Vi kan bara säga något om deras utsagor. 

Att ge sig själv äganderätten till den sanna meningen i någon annans utta-
lande är förenat med ett en del risker och därför görs i denna studie inga 
sådana anspråk. Det är dessutom inte möjligt enligt ett pragmatiskt perspek-
tiv. Det som kan göras är samtala med läraren, transkribera och tolka det 
som sagts och framföra detta som just en tolkning. Det är inte att påstå att 
studien presenterar lärarens egen berättelse och mening. Detta är ett viktigt 
påpekande. Således är det inte läraren som tillhör en didaktisk typologi utan 
lärarens utsaga som tillhör en didaktisk typologi. 

Pragmatisk validering 
 
Som redan nämnts ovan kan det inte med ett pragmatiskt perspektiv vara 
möjligt att säkerställa om intervjuerna och tolkningarna av dem är ”sanna” 
eller inte, åtminstone inte om man med det menar att de ska spegla en yttre 
värld. Då finns risken att tolkningarna kan bli godtyckliga. Här kan finnas 
grogrund för en relativistisk inställning att all kunskap är lika sann och giltig 
och det är här valideringen kommer in. Validering handlar om att giltiggöra 
en process, i detta fall en forskningsprocess bestående av kvalitativa forsk-
ningsintervjuer.  

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp olika aspekter av validering som alla 
hänger samman med en konstruktivistisk kunskapssyn. Den första är valide-
ring genom kommunikation. Det går till så att kunskapen prövas i en dialog. 
Ofta kan konkurrerande tolkningar dryftas och ställas mot varandra (Kvale 
1999, s. 69-71). Här har mina forskningskolleger och handledare varit be-
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hjälpiga. Jag har lagt fram olika förslag på tolkningar av lärarnas utsagor för 
kolleger och handledare, dessa har sedan gjort sin tolkning och därefter har 
vi tillsammans diskuterat andra alternativa tolkningar.  

Den andra kallas för pragmatisk validering eller validering genom hand-
ling och om denna metod säger Kvale och Brinkmann (2009, s. 275) följan-
de: 
 

Pragmatisk validering betyder bokstavligen att verifiera – ”göra sann”. 
För pragmatikern är sanning det som hjälper oss att vidta de åtgärder 
som leder till det önskade resultatet. 

 
Här finns ett kriterium som gör att vi kan sovra bland de olika tolkningarna 
eftersom alla handlingar inte är lika effektiva om det önskade resultatet ska 
uppnås. Tack vare att den pragmatiska valideringen är inriktad på förändring 
och handling kan den ”motverka den sociala konstruktivismen och postmo-
dernismens tendens att kretsa runt i ändlösa tolkningar och dekonstruktio-
ner”. (Kvale och Brinkmann 2009, s. 276).  

Urval  
 

Avgränsningar 
 
Studien behandlar undervisning om klimatförändringar men en väsentlig del 
av undervisningen kommer att utelämnas och det är eleverna. Studien går 
inte in på frågor som hur eleverna uppfattar undervisningen eller vad de lär 
sig. Det är förvisso intressanta frågor men de kommer inte att beröras här.  

En annan intressant aspekt i sammanhanget som inte kommer att tas upp 
är hur undervisningen går till i klassrummet, rent praktiskt. Jag kommer inte 
att använda mig av klassrumsobservationer för att se om lärarnas utsagor 
överensstämmer med deras praktik.  

 

Val av skolämne och kurs 
 
Den kurs som valts ut är gymnasiets Geografi A, en kurs som i skrivande 
stund är obligatorisk för de elever som läser samhällsprogrammet5. En an-
                                                 
5 Från och med höstterminen 2011 kommer kursen Geografi 1, som motsvarar Geografi A 
endast att vara obligatorisk för en inriktning på samhällsprogrammet. 
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ledning till detta val är att det inom den svenska forskningen om miljöunder-
visning hittills varit vanligt att fokusera enbart på de naturvetenskapliga äm-
nena, vilket framgår av forskningsöversikten. Geografiämnet är till vissa 
delar ett naturvetenskapligt ämne men har även många samhällvetenskapliga 
inslag. Med tanke på klimatförändringarnas problematik med inslag av både 
natur- och samhällsvetenskap ter sig geografiämnet som väl lämpat att be-
handla klimatförändringarna. Geografin innehåller dessutom ett spatialt per-
spektiv som saknas hos de kurser som kan vara alternativ till Geografi, Na-
turkunskap A och Samhällskunskap A. Ingen av dessa kurser har kunskaper 
om klimat inskrivna i kursplanen mem det har Geografi A. I kursplanen för 
Geografi A finns angivet som mål att uppnå att eleven efter avslutad kurs ska 
”kunna redovisa, analysera och förstå lokala, regionala och globala klimat-
förhållanden, klimatvariationer och klimatförändringar samt beskriva orsaker 
till och konsekvenser av naturkatastrofer”. Att valet föll på A-kursen ter sig 
naturligt då både B-kursen och den tredje geografikursen (Geografiska In-
formationssystem) inte läses av någon större mängd elever. 

I undersökningen har endast gymnasiets geografiundervisning undersökts. 
Det är fullt möjligt att andra sätt att undervisa på förekommer bland grund-
skolans lärare men det finns flera skäl att exkludera dem. Det finns en klar 
fördel vid analysen och jämförelsen av de olika utsagorna om läro- och 
kursplaner är de samma. Jämförelsen hade försvårats av att det i grundskolan 
finns fler sätt att lägga upp undervisningen på. Ett exempel är att vissa 
grundskolor i de senare årskurserna låter geografi ingå i ett SO-block där 
betyg endast erhålls i SO. Jag är själv gymnasielärare i geografi vilket precis 
som både Sund (2008, s. 45) och Kvale och Brinkmann (2009) påpekar är en 
stor fördel i intervjusituationen då samtalet kan föras på en mer jämlik nivå. 

Urval av lärare 
 
Ett första steg i urvalsprocessen är att urskilja de karakteristika som lärare 
som passar in i studien bör ha. Valet har då fallit på de faktorer som kan 
anses vara av betydelse för de val som avgör innehållet i lärarnas undervis-
ning om klimatförändringar. Det handlar om ålder, kön och utbildning samt 
eget engagemang i miljöfrågor. Det sistnämnda har lärarna fått ge informa-
tion om vid intervjutillfället. Den faktorn har inte fungerat som urvalsfaktor. 
När det gäller de andra faktorerna har så stor variation som möjligt eftersträ-
vats. 

Bland informanterna finns behöriga geografilärare såväl som obehöriga. 
Det är ett faktum att många av de personer som undervisar i Geografi A i 
den svenska gymnasieskolan inte har fullständig behörighet att göra det. 
Variation har även varit ett nyckelord när det gäller urvalet av skolor som 
lärarna arbetar på. Faktorer som varierat har varit skolornas elevantal, vilka 
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program som skolan har erbjudit, skolornas ålder och skolornas geografiska 
placering i kommunen. Även kommunernas storlek har varierat.  

De lärare som valde att tacka ja uppvisar en stor variation när det gäller 
urvalskriterierna. Den yngsta var 28 år och den äldsta var 64. Alla lärare som 
intervjuats har lärarexamen men ämnesbehörigheten har varit olika. alltifrån 
samhällskunskap och historia med några enstaka poäng i geografi till de 
lärare som har över 80 poäng i geografi. Tre av de tolv intervjuade är inte 
behöriga i geografi vilket innebär att de har färre än 60 ”gamla” poäng. För-
delningen mellan de lärare som hade sin övervägande del poäng i samhälls-
vetenskap och den del som hade mer poäng inom naturvetenskap var ungefär 
hälften vardera.  

 
 

Konkret genomförande 
 
För att få en intervju till stånd har följande tillvägagångssätt använts. Kom-
muner i varierande storlek i Mellansverige har valts ut, detta med hjälp av 
SNA (Sveriges Nationalatlas). Genom internet har därefter de gymnasiesko-
lor som funnits i kommunen identifierats och sedan har kontakt tagits med 
rektorerna via mail med en förfrågan om det fanns möjlighet att någon geo-
grafilärare kunde låta sig intervjuas. Anledningen till att rektorerna alltid 
kontaktats först är att intervjun faktiskt tar en del av lärarens betalda arbets-
tid i anspråk. 

Här uppstod en del problem eftersom långt ifrån alla rektorerna besvarade 
den utskickade mailförfrågan, detta trots att en påminnelse skickades ut via 
mail några dagar senare. Många tänkbara informanter har fallit bort på det 
sättet. Därefter har en förfrågan skickats till lärarna. En del har valt att inte 
svara. Vissa valde att inte ställa upp, tidsskäl var den vanligaste orsaken. 
Andra lärare svarade dock ja. Efter ett positivt besked från en lärare har tid 
bestämts på lärarens arbetsplats. 

Sammanlagt har det genomförts 12 intervjuer som tagit mellan 35 och 65 
minuter. Frågorna har inte skickats ut i förväg till informanterna, och ingen 
av dem frågade heller efter om de fick se frågorna i förväg. Det som infor-
manterna fick veta redan när de tillfrågades om de ville vara med i under-
sökningen var att studien handlade om undervisning om klimatförändringar. 
Det finns både fördelar och nackdelar med att informanterna inte fick frå-
gorna i förväg. En nackdel är att informanterna, om de fått frågorna i förväg, 
kunde förberett sig på ett mer noggrant sätt än som nu blev fallet. De hade 
redan i förväg kunnat tänka igenom vad de ville få sagt. Detta kan dock ock-
så ses som en fördel, eftersom klimatförändringar är en politiskt laddad frå-
ga. Det är tänkbart att svaren blivit mer ”politiskt korrekta” om lärarna fått 



 60 

förbereda sig. En annan fördel är att intervjuaren får en större frihet att 
”hoppa” bland frågorna under intervjun. Om informanten vetat i förväg hade 
jag känt mig mer låst att följa intervjuguiden. Intervjuguiden bestod av ett 
antal frågor som utgjorde basen i intervjun. Frågorna ställdes dock inte exakt 
på samma sätt varje gång Intervjuerna spelades in med en digital diktafon 
och har sedan transkriberats och skrivits ut för att sedan analyseras. Lärarna i 
undersökningen benämns från L1 till L12 och intervjuaren I. 

Från utsagor till didaktiska typologier 

De didaktiska typologiernas två delar 
 
Det saknas forskning på området selektiva traditioner när det gäller under-
visning om klimatförändringar.  Sund (2008) har skrivit om selektiva tradi-
tioner inom miljöundervisning och Öhman (2003, s. 98) menar att en miljö-
undervisningstradition består av två olika delar. En del handlar om lärarens 
förhållningssätt till miljön. Det är möjligt att i denna studie se delen med 
lärarens miljösyn som lärarens syn på klimatförändringar. Den består av 
lärarens inställning till IPCC:s prognoser, lärarens syn på vilka klimatföränd-
ringarnas värsta konsekvenser är och så vidare. De faktorer som påverkar 
synen på klimatförändringar kan vara lärarens utbildning, medias bild av 
klimatförändringar, det egna engagemanget i miljöfrågor och läromedlens 
syn på klimatförändringar. Den andra delen handlar om lärarens förhåll-
ningssätt till undervisning, lärarens egna svar på de tre didaktiska frågorna 
(Öhman, 2003, s. 98). Den delen påverkas av två relativt olika saker som här 
kallas interna och externa faktorer. De interna faktorerna har med lärarens 
personliga erfarenheter och egenskaper att göra, där ingår kön, ålder samt 
utbildning. Lager-Nyqvist (2003) visade att handledarna på praktikskolan 
har stor betydelse för hur lärarna utformar sin undervisning. De externa fak-
torerna är läromedel och styrdokument samt att det finns ett utpräglat och 
tydligt förhållningssätt till undervisning på skolan där läraren arbetar (Öst-
man 1995, s. 65).  

En analysmetod i tre steg 
 
För att urskilja de mönster som ligger till grund för didaktiska typologier 
behövs en tydlig metod för att bearbeta lärarnas olika utsagor. Syftet med 
studien är att undersöka vilket innehåll som gymnasielärare i geografi väljer 
att använda i sin undervisning om klimatförändringar samt klargöra valens 
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konsekvenser i ett demokratiperspektiv. Då blir regelbundenheter i attityder 
och mönster viktiga eftersom dessa blir en del av den didaktiska typologin.6  

En process för att försöka koda av materialet presenteras av Cope (2005, 
s. 225). I Copes avkodning finns tre stadier, reduction, organisation och ana-
lysis. Copes metod är fördelaktig eftersom den åskådliggör processer från en 
mängd olika utsagor och visar på regelbundenheter och mönster. Metoden är 
även flexibel då den inte på något exakt sätt anger några exakta tillväga-
gångssätt utan låter syftet med studien få avgöra hur det konkreta hantverket 
bör gå till. Att syftet styr är förenligt med ett pragmatiskt perspektiv. 
 

Reduktion 
 
Den första kategorin handlar om att dela upp materialet i mindre delar efter 
olika teman, med andra ord bringa ordning i den digra massan av text som de 
transkriberade intervjuerna utgör. Cope anger följande: ”By reducing the 
chaos of brute observations data reduction helps us get a handle on what we 
have and allows us to start paying special attention to the contents of our 
data” (2005, s. 225). Det innebär framför allt att forskaren ska ta bort det 
material som inte kommer att användas. Det kan gälla delar av intervjuerna 
som inte har betydelse för studiens sammanhang. Det innebär också att övri-
ga delar tematiserats. De teman som skapats bygger på de två delarna som 
Öhman (2003, s. 98) menar att en selektiv tradition består av. De didaktiska 
typologierna som ska urskiljas i denna studies fall kan innehålla en del med 
lärarnas förhållningssätt till klimatförändringar och en del med lärarnas för-
hållningssätt till undervisning om klimatförändringar. Därefter har olika 
utsagor sorterats efter de frågor som ställts till materialet. Det viktigaste som 
ska tas upp på denna nivå är vad de olika utsagorna anger får svar på de oli-
ka frågorna. Tillvägagångssättet har varit att skriva ut ett exemplar av varje 
transkriberad intervju per fråga. Därefter har genomläsning skett och varje 
del av texten som innehåller svar på den fråga som varit aktuell vid tillfället 
har markerats med understrykningspenna. Efter ett antal genomläsningar har 
det alltså funnits ett exemplar av varje intervju med svaren på en av frågorna 
understrukna, då har en reduktion av materialet skett. 
 
 

                                                 
6 En metod som ligger nära till hands är diskursanalysen. Den används dock inte här på grund 
av dess starka anknytning till maktbegreppet som inte har någon stor koppling till denna 
studies syfte. 
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Organisation 
 
Med organisation menar Cope att forskaren ska “(…) create an organisa-
tional structure and finding aid that will help make the most of qualitative 
data” (Cope, 2005, s. 225). Då kan det med hjälp av de teman som skapades 
i förra steget (reduction) bli möjligt att jämföra de olika uttalandena och att 
relatera de olika kategorierna av uttalandena med varandra. Grundfrågan har 
varit hur relationen mellan de olika utsagorna ser ut, vilka hör ihop och vilka 
gör det inte? Här har varje fråga behandlats var för sig. Efter genomläsning 
av alla lärarnas svar på en fråga har en jämförelse gjorts och de olika svaren 
har delats in i olika grupper. 

Analys 
 
Om det sista steget i processen skriver Cope (2005, s. 226): 
 

Rather than imagining that analysis of the data is something that begins 
after the coding is finished, we should recognize that’s coding is analy-
sis (and probably never truly “finished”!) Coding is in many ways a re-
cursive juggling act of starting with initial codes that come from the re-
search questions, background literature, and categories inherent in the 
project, and progressing through codes that are more interpretive as 
patterns, relationships, and differences arise. Coding is reflexive as 
well: as new themes emerge, previously coded material will need to be 
re-coded to include the new concepts. 

 
Det handlar om att tolka materialet, att se regelbundenheter, mönster och 
skillnader. I detta sista steg har det handlat om att börja jämföra hela utsa-
gorna från lärarna, inte bara fråga för fråga. Varje fråga har resulterat i en 
matris (se bilagorna) där varje lärares utsaga i just den frågan tilldelats en 
särskild plats. Ett exempel kan vara bilaga 1 där lärarnas utsagor om IPCC:s 
prognoser redovisas. Om hans eller hennes utsaga visar betvivlar riktigheten 
i IPCC:s prognoser hamnar lärarens utsaga högt upp i matrisen. Om lärarens 
utsaga visar att tvekan var är baserad på naturvetenskaplig kunskap hamnar 
lärarens utsaga långt till höger. Om en lärares utsaga innehöll mycket tvivel 
på basis av naturvetenskapliga fakta hamnar alltså utsagan högt upp till hö-
ger i matrisen. Detta förfaringssätt har genomförts för varje utsaga och för 
varje fråga som analyserats. Resultatet har blivit matriser som visar relatio-
nen mellan lärarnas utsagor. Genom att sedan jämföra matriserna med var-
andra har det varit möjligt att se regelbundenheter i materialet. Det är möjligt 
att se två lärares utsagor som befinner sig nära varandra i en fråga gör det när 
det gäller en annan fråga också. Om så är fallet kan de regelbundenheterna 
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sägas utgöra didaktiska typologier bland lärare när det handlar om undervis-
ning om klimatförändringar.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
 
De etiska principer som varit vägledande för denna studie har sin grund i 
vetenskapsrådets riktlinjer (Gustafsson, Hermerén och Petersson 2005). 
Samtliga informanter har fått ta del av studiens syfte, och informerats om hur 
materialet kommer att användas. De har också kunnat avstå från att delta. 
Kommuners och skolors namn och även informanternas namn har undvikits 
för att att identifiering av någon informant ska vara omöjlig. Informanterna 
benämns L1-L12. Allt material såsom diktafonen, CD-skivorna, transkribe-
ringarna och utskrifterna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga ej har 
haft tillgång till det. Under hela arbetsprocessen har hänsyn tagits till de 
etiska kraven på god forskningssed.  

Ett problem av etisk karaktär är maktrelationen i intervjusituationen. Den 
intervjuade ha känt sig underlägsen eller har kanske inte ”vågat svara san-
ningsenligt om han eller hon känt känt på sig att svaret inte kommer att be-
haga intervjuaren. Jag har i möjligaste mån visat att det inte rör sig om något 
”förhör”, att det inte har funnits något rätt eller fel svar på frågorna. Istället 
har jag klargjort att jag är där för att få reda vad läraren har att berätta. Jag 
har eftersträvat ett samtal eller en diskussion snarare än en intervju som en-
bart bestått av frågor och svar. Denna inställning finns även hos Kvale och 
Brinkmann (2009). Det har också underlättat att jag själv arbetar som lärare i 
geografi på gymnasiet. Många av lärare har säkert känt sig bättre till mods. 
”Då delar du mina bördor” som en av lärarna träffande uttryckte det. 

En annan fråga är hur om den exakta ordalydelsen i vad lärarna sagt ska 
återges, ska hummanden, tystnad och tvekan återges? I transkriberingarna är 
det så. Detta för att det kan vara av betydelse i analysen. I studiens text finns 
dock tystnad, upprepningar, hummanden och tvekanden inte medtagna. An-
ledningen är de inte har så stor betydelse för innehållet. Det kan istället 
framställa den intervjuades svar som ”förvirrat eller simpelt” (Quennestedt, 
Ann, 2006). De personer som frivilligt ställt upp på intervju ska inte behöva 
känna sig kränkta. 
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6 Analys av lärarnas utsagor 

I följande avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. I metodkapitlet an-
gavs under rubriken reduktion att en miljöundervisningstradition kan bestå 
av två olika delar, en del benämns miljösyn, och en del består av lärarnas 
förhållningssätt till undervisning (Öhman 2003, s. 98).  I denna studie består 
den första delen av lärarnas förhållningssätt till klimatförändringar. Den 
andra delen består av lärarnas förhållningssätt till undervisning om klimat-
förändringar.  

De två ovan nämnda delarna av den didaktiska typologin har i sin tur de-
lats in i ett antal frågor. I första delen som behandlar lärarnas förhållningssätt 
till klimatförändringar har frågorna behandlat lärarnas åsikter om IPCC:s 
prognoser, klimatförändringarnas orsaker, klimatförändringarnas konsekven-
ser och vem eller vilka som bär ansvaret för en lösning. Den andra delen som 
behandlar lärarnas förhållningssätt till undervisning om klimatförändringar 
har utgått från de tre didaktiska frågorna varför (vilket syfte har undervis-
ningen?), Vad (vilket stoff behandlas i undervisningen?) och hur (vilka me-
toder används i undervisningen?). Presentationen är indelad efter dessa frå-
gor. En alternativ presentationsform kunde ha varit att presentera varje lära-
res utsaga för sig. Den formen har dock förkastats eftersom den inte på 
samma sätt underlättar jämförelsen mellan de olika utsagorna. Jämförelsen 
mellan utsagorna togs upp i metodkapitlet under rubriken organisation som 
ett steg att undersöka didaktiska typologier.  

Lärarnas utsagor om klimatförändringar 

IPCC:s prognoser 
 
En grund för lärarens förhållningssätt till klimatförändringar är hans eller 
hennes inställning till IPCC:s prognoser. Genom att diskutera IPCC:s rapport 
och dess trovärdighet framträder lärarens inställning till klimat-
förändringarnas komplexa problematik. Att just IPCC:s prognoser valts ut 
beror på att det är IPCC:s rapport från 2007 som torde ha fått störst spridning 
och valet av IPCC ska således inte betraktas som ett ställningstagande för 
eller emot IPCC.  
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Samtliga tolv lärare som intervjuades kände till IPCC och organisationens 

prognoser redan innan intervjuerna genomfördes. Detta måste betraktas som 
en stor fördel eller rentav en nödvändighet för att deras svar ska kunna anses 
vara relevanta. Att be en lärare ta ställning under intervjun kan inte betraktas 
som lyckat. Alla lärare tror att det globala klimatet genomgår en förändring, 
att den globala medeltemperaturen är stigande. Så långt är alla överens men 
här upphör också likheterna. Oenigheten hos lärarna kan sägas bestå av två 
olika delar, graden av tveksamhet inför de siffror som IPCC presenterar i 
sina prognoser och på vad den osäkerheten grundar sig. Graden av tveksam-
het varierar från i princip ingen tveksamhet alls till en mycket stor tveksam-
het. En lärare (L1) som litar på IPCC:s prognoser yttrade sig på följande sätt 
under intervjun: “jag har aktivt faktiskt, även om man inte vill avslöja sin 
ställning till saker och ting så det är en sak som jag tror på. Det står jag för 
och det kan ni sprida också”. L1 berättar för sina elever att dennes uppfatt-
ning är att IPCC är att lita på. En annan lärare (L2) uttryckte sig på följande 
sätt angårende IPCC:s prognoser: 
 

 Ja det har jag, det är ju väldigt färskt. Vi har haft föreläsningar med 
glaciologer på universitetet så att det, min egen kommentar på det är 
dels är lite skeptisk generellt till de här kurvorna. Jag tycker det är bra 
att Al Gore har gjort som man har gjort, att han kommer ut med sitt 
budskap för det handlar kanske mer om att ta hand om den jord vi har 
och de resurser vi har och att vi faktiskt inte gör det och ökar koldiox-
idhalten. Det kanske vi gör, alltså vi påverkar den i alla fall. Vi använ-
der ju det liksom och det är en form av växthusgas så vi kanske ökar 
om ett tag men sen i relation till hur mycket varmare det verkligen blir 
det är för mig, det beror på hur man tittar, vilken skala man tittar och 
att man skulle kunna säga exakt hur många grader det, det är jag egent-
ligen skeptiskt till, det beror på var på jorden och hur menar man? vet 
ju hur komplexa de här systemen är klimatologiskt. Så kan jag vara lite 
skeptisk och har väl fått den bilden av många professorer som jag fått 
förmånen att lyssna till, så att säga men man ser ju att isen smälter. Det 
är väl ett det skadar ju inte att man gör något åt det, så kan jag känna. 
Låt alla som har Al Gores pengar agera så att säga agera för att vi bätt-
re ska ta hand om naturen. Eller ja, det är det som är vårt globala mil-
jöproblem. 

 
 
Som synes framträder skillnader mellan lärarnas utsagor angående deras 
inställning till IPCC:s prognoser. Den förste läraren (L1) är inte tveksam alls 
medan den andre läraren (L2) är mycket tveksam. L2 ställer sig dock bakom 
IPCC:s grundteori att det är mänsklig verksamhet som gör att klimatet blir 
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varmare men är tveksam till de naturvetenskapliga7 forskningsresultaten som 
IPCC presenterar. Det är de slutsatser som gjorts på naturvetenskaplig grund 
i IPCC:s prognoser som ifrågasätts, exempelvis om det verkligen går att 
förutsäga hur många graders temperaturökning det kommer att bli. En annan 
typ av tveksamhet finns hos två andra lärare:  
 

L3: Nu är ju inte jag någon vetenskapsman på området men alltså det 
upplever, det man får höra runt omkring sig är ganska mycket skräm-
seltaktik också men, jag vet faktiskt inte vad jag tror. 

 
L4: Jag är lite skeptiskt det är jag faktiskt eftersom jag läser både och. I 
senaste numret av den där lilla blaskan som heter geologiskt forum där 
var det en lång artikel av nån professor hit och hit som återigen uttala-
de sig kritiskt så att jag är inte riktigt hundra och sen säger de så att 
IPCC är en rent politisk organisation och jag köper det inte riktigt 
hundra, det gör jag inte. 

 
 Här uttrycks en osäkerhet, inte bara kring de slutsatser som dragits på natur-
vetenskaplig grund utan även kring IPCC:s uppsåt och mål. Den ena läraren 
(L3) talar om att IPCC använder skrämseltaktik och den andre läraren (L4) 
tar upp att IPCC kallats för en politisk organisation. Den tveksamheten kan 
sägas stå på samhällsvetenskaplig grund. Lärarna är, precis som forskningen, 
oense om de prognoser IPCC presenterade år 2007. Lärarna är dock, också i 
enighet med forskningen, överens om att klimatet håller på att förändras. 

Hur lärarna förhåller sig till IPCC:s prognoser kan åskådliggöras med 
hjälp av en matris, se bilaga 1. 
 

Orsaker till klimatförändringar 
 
Elva av tolv lärare (alla utom Ll0) medger att de tror att människan kan ha 
en viss påverkan på klimatet. Det finns dock variationer i deras svar. Fem av 
de tolv intervjuade lärarna (L1, L2, L6, L7 och L9) som fått frågan om vad 
det är som ligger bakom klimatförändringarna svarar diffust eller svävande 
att det är ”vår livsstil” eller ”människans överutnyttjande av resurser”. Dessa 
svar kategoriseras här som mer samhällvetenskapliga eftersom de inte pekar 
på några mätbara, naturvetenskapliga fakta. Övriga sju svarar att det är kol-
dioxidutsläppen eller avskogningen som ligger bakom. Dessa svar baseras på 
naturvetenskaplig kunskap. Graden av säkerhet hos lärarna har också varie-
rat kraftigt. En lärare (L4) gav ett talande exempel för den osäkerhet som 
läraren kände inför klimatförändringarnas problematik. Vi hade diskuterat 

                                                 
7 Naturvetenskap används här som samlingsnamn för de tre vetenskaperna fysik, biologi och 
kemi och som främst behandlar den fysiska världen. 
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olika forskningsrön som talade för och emot IPCC:s prognoser när läraren 
konstaterade: ”(…) och vad ska då en sån här liten minigeograf som jag tän-
ka? Det är inte lätt.” En annan (L8) uttryckte sin osäkerhet genom att slå ut 
med armarna och utbrista:  
 

L8: Jaha och vad ska en annan då som inte kan nånting, vad ska man 
tänka? Alltså ibland så önskar jag att, fan dom där som kan, dom kan 
väl tala om hur det är! Fast det gör dom ju fast på sitt sätt. 

 
Motsatsen finns också. En lärare (L1) som är övertygad om att det är mänsk-
lig verksamhet som ligger bakom klimatförändringarna hade en ordväxling 
med intervjuaren som löd:  
 

L1: Ja alltså teorier och sånt som vill förklara det som naturligt köper 
jag inte när de gäller de senaste hundra åren. Det gör inte. 
 
I: De här aerosolerna solljuset 
 
L1: Ja exakt 
 
I: att kommer olika mycket solenergi och 
 
L: astronomiska effekter, nej det svänger för mycket för att det ska 
kunna vara orsaker helt enkelt och rent kemiskt så vet man ju hur kol-
dioxid funkar och det är egentligen bara en funktion av för höga ut-
släpp, det borde ha effekt, jag tror på det stenhårt.  

 
 
Här är tvekan som synes inte stor. De argument som läraren kommer med 
baseras på naturvetenskapliga fakta, läraren hänvisar till hur kemin fungerar 
och hur kurvorna ser ut. För att återkoppla till kapitel två så tror lärarna både 
de orsaker som benämns som naturliga och de som benämns antropogena har 
betydelse för klimatförändringarna. Hur lärarna förhåller sig till argument 
som baseras på samhällsvetenskapliga fakta och argument som baseras på 
naturvetenskapliga fakta samt graden av lärarnas säkerhet åskådliggörs i 
bilaga 4.  
 

Konsekvenser av klimatförändringar 
 
Om lärarna hade skilda uppfattningar när det gäller IPCC:s prognoser så 
rådde det större konsensus kring vilka de allvarligaste konsekvenserna av 
klimatförändringar är. Tio (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 och L12) av 
de tolv intervjuade lärarna anser att det är människan och hennes verksamhet 
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som skulle drabbas hårdast. Konsekvenserna för naturen anses inte lika all-
varliga. Det bör dock påpekas att det inte är så att samtliga anser att konse-
kvenserna som är allvarligast för människan. Två lärare (L10 och L11) anser 
att konsekvenserna för naturen är värre. De intervjuade lärarna anger främst 
två kategorier av konsekvenser. Den första kategorin är det som drabbar 
naturen och dendra det som mer direkt påverkar människan, som exempelvis 
havets höjning eller ökenutbredning. En lärare (L5) som menade att konse-
kvenser är stora för människor uttalade följande: 
 

L5: Jamen det är ju att vi rubbar hela klimatsystemet och att vi får 
mera extrema klimatsituationer, många fattiga länder som blir mera ut-
satta för både torka och översvämningar i kombination med en höjd 
havsnivå. 
 

L5 uttrycker att det visserligen är naturen som blir drabbad men att det till 
slut kommer att drabba oss människor. Att människan påverkas är en direkt 
effekt av att naturen drabbas. Den andra kategorin är de indirekta konse-
kvenserna. Ett exempel är ökande klyftor mellan rika och fattiga länder, ett 
annat flyktingströmmar. En lärare (L6) svarade följande på frågan om vilka 
de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna är: 
 

L6: Jag tänker på fattiga människor begränsas ännu mer i sina möjlig-
heter att först utvecklas men sedan till slut ända att överleva. 

 
L6 uttrycker att det är de sådant som drabbar människan indirekt som blir 
allvarligast, inte de direkta konsekvenserna. Under intervjuerna framkom det 
att lärarna ingalunda såg någon stor motsättning mellan de konsekvenser 
som drabbar människan eller de som drabbar naturen vilket en lärare (L7) 
klargjorde på följande sätt: 
 

L7: Vi kan ju möta förändringarna på ett helt annat sätt ju och vad är 
det mer, jo det här med glaciärerna, till exempel smältvattnet, att dom 
kommer att få brist på sötvatten när glaciärerna inte finns och sötvatten 
i vissa områden. Torra områden i vissa områden kommer att bli ännu 
torrare och nederbördsrika områden kommer att bli ännu mer neder-
bördsrika. Det kommer ju att göra där man ändå kan odla idag fast man 
har problem kommer att bli ännu svårare att, det kommer ju att leda 
till, och jag är orolig att det kommer att leda till brist på föda. 
 
I: Mmm. 
 
L7: Och så vidare, då är det också framför det här med att det är de 
länder som har minst ekonomiska resurser. De är som kommer att 
drabbas hårdast för att jag menar att man kan lösa många saker bara 
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man har pengar och teknik då men har man inte pengar och teknik och 
så då är det himla svårt att lösa.” 
 

L7 resonerar kring kopplingen mellan de direkta och indirekta konsekven-
serna. De länder som har god ekonomi har möjligheter att klara sig ifrån de 
indirekta konsekvenserna. Således hänger de olika typerna av konsekvenser 
ihop. Hur lärarna förhåller sig till vilka de allvarligaste konsekvenserna är 
åskådliggörs i bilaga 2. 
 

Lärarnas ställningstagande i ansvarsfrågan 
 
Under denna rubrik redovisas lärarnas svar på frågorna om vilka människor 
som är ansvariga för klimatförändringarna och vilka människor som borde 
finna en lösning. Frågorna förutsätter att lärarna anser att människor bär 
ansvaret för klimatförändringarna och att det är människor som också bör ta 
ansvaret för att finna en lösning. I de fall där lärarna meddelade att de inte 
trodde på att människan är ansvarig ställdes istället frågan om vi människor 
ändå kan göra något för klimatet och i så fall vilka människor. Som visats 
ovan var de allra flesta lärarna (elva av tolv) överens om människans stora 
roll i sammanhanget. 

Det råder ingen som helst tvekan om vilka lärarna ser som de människor 
som ligger bakom klimatförändringarna. Alla lärare ger givetvis inte exakt 
svar men det är möjligt att finna en samsyn. Uttalanden som ”dom rika”, 
”den rika världen” och ”den industrialiserade världen” talar sitt tydliga 
språk. 

När det handlar om ansvarsfrågan blir skillnaden mellan svaren betydligt 
större. Diskussionen under intervjuerna har kretsat kring två olika typer av 
kategorier när det gäller svar. I den första kategorin har lärarna diskuterat 
kring ifall ansvaret främst ligger hos politikerna eller om alla människor bör 
ta ansvar. Här har fem av de tolv lärarna (L5, L6, L9, L10 och L12) uttryckt 
en tveksamhet och menat att alla har ett stort ansvar och att ansvaret bör 
fördelas lika mellan politiker och individer. De sju övriga lärarna har varit 
tydligare med att ange att den ena kategorin bör ta mer ansvar än den andra. 
Här följer ett citat som visar att en lärare känner tveksamhet om vem som 
ska ta ansvar: 
 

L9: Ja dom rika länderna, ja individen måste ta sitt ansvar men politi-
kerna är oerhört viktiga också och inte minst forskare och företag. Allt-
så jag tror inte ett ögonblick på att man ska sluta åka bil, sluta använda 
transportmedel för det måste vi göra och likaså flygplan, allt annat är 
orealistiskt. Tekniken finns men det gäller att den kommer i masspro-
duktion. 
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I: Mmm. 
 
L9: Så att det är det ju inte dom enskildas ansvar utan där är det mer 
politikerna och företag som måste skynda sig, men jag menar varför 
inte införa gratis busstaxa i kommunerna? 
 
I: Du sätter politikerna ganska högt i ansvarsordningen här. 
 
L9: Ja fast jag kan ja men, men enskilda individer är ohyggligt viktiga. 
Man kan aldrig frånsäga sig sitt ansvar. Man kan faktiskt tänka på hur 
mycket hur mycket man slösar. 
 

 
L9 anser här att det finns en koppling mellan individens och politikernas 
ansvar. Om politikerna ger individerna förutsättningar (i L9: s fall gratis 
busstaxa) så kan individerna ta sitt ansvar och sluta åka bil. Ansvarsområde-
na är således sammanlänkade. 

Det finns dock lärare som har haft tydligare uppfattningar om vilka som 
har haft mest ansvar. Nedan följer ett citat som visar hur en lärare (L1) reso-
nerar när denne menar att individen har störst ansvar: 
 

L1: Jag lägger mycket vikt på att alla måste ta sitt ansvar. 
 
I: Pratar du personligt individuellt ansvar. 
 
L1: Ja det gör jag faktiskt, man måste tänka på sin vardag och så vet 
man att det inte har de största effekterna men jag tror att det är någon 
slags spridning om man blir medveten så … efterfrågan på varor som 
är klimatneutrala sprider sig i folks livsstil och tänk, jag tror inte att det 
går att styra marknaden rent politiskt, det tror jag blir för segt. 

 
L1: s uttalande skiljer sig från L9: s på det sättet att L1 inte tror att politiker-
nas olika beslut kan påverka människor. (L1 tror inte att politikerna kan styra 
marknaden) Här måste istället individen själv agera. Den andra kategorin 
handlar om ifalldet är i-länderna8 som ensamma ska ta ansvar för en lösning 
eller om det ska röra sig om lösningar där även u-länder tar ansvar. Samtliga 
lärare ansåg att i-länderna har ett ansvar. Det har sedan handlat om en grad-
skillnad beträffande hur mycket ansvar som skall ges till u-länderna. Nio 
lärare (L1, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9 och L11) menar att det är i-länderna 
som ska ta hela ansvaret för att finna en lösning eftersom det dessa länder 
som har orsakat klimatförändringarna, medan tre anser att det måste till glo-

                                                 
8 Lärarna har i intervjuerna använt olika namn på det som jag här benämner i-länderna. De har 
har talat om  ” ”dom rika”, ”den rika världen” och ”den industrialiserade världen”. 
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bala lösningar som innefattar alla länder. Hur lärarna förhåller sig till vem 
som bär ansvar i klimatfrågan åskådliggörs i bilaga 5. 
 

Lärarnas utsagor om undervisning om klimat-
förändringar 

Varför undervisar lärarna om klimatförändringar? 
 

Ett pragmatiskt perspektiv innebär att frågan om syftet blir central för denna 
studie. Tre faktorer har använts vid uppdelningen av de intervjuade lärarnas 
syften. En faktor är om syftet med undervisningen är att göra eleverna mer 
medvetna.  Hos Skolverket (2001) finns detta syfte i den faktabaserade un-
dervisningen. Englund (2005) finner ett medvetandegörande syfte i essentia-
lismen. Molins (2006) didaktiska typologi naturvetenskapligt baserad geo-
grafiundervisning innehåller främst naturvetenskapliga fakta.  

Motsatsen finner vi i faktor två, där syftet är att eleverna ska fås att agera 
på ett särskilt sätt. De uppmuntras att förändra samhället. Detta syfte kan 
sägas finnas i det som av Englund (2005) benämns som utbildningsfilosofin 
rekonstruktivism, i Skolverkets (2001) normerande undervisning och utbild-
ning för hållbar utveckling och i Molins (2006) sista didaktiska typologi, 
kallad aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning.  

Den tredje faktorn är om läraren uttryckt en önskan om hur eleverna ska 
agera, det vill säga om läraren på något sätt pekar ut riktningen åt eleverna. 
Detta benämns av Skolverket (2001) som normerande. 

 
Att medvetandegöra eleverna om den vetenskapliga grunden i klimat-
frågan. Med detta menas att det viktigaste med undervisningen är att elever-
na förstår den naturvetenskapliga bakgrunden till klimatförändringarna. Hur 
växthuseffekten fungerar och varför den blir förstärkt är exempel på detta 
sätt att resonera. En lärare (L10) uttryckte följande i en diskussion om un-
dervisningens syfte: 
 

L10: När jag ritar (…) varför blir det nederbörd så jag menar det klas-
siska, bara det att jag ritar, jag tycker om att rita och ibland så är det lik-
som så här att folk tycker olika, (…) men vilket blir det då, vad är det 
som gör att det verkligen blir på det viset? 

 
L10 pekar här på att en viktig sak är att lära eleverna varför det blir neder-
börd. Läraren vill visa eleverna ”vad det är som gör att det verkligen blir på 
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det viset”. Detta är ett tydligt naturvetenskapligt syfte. Senare i intervjun 
uttryckte sig L10 på följande sätt: 

 
I: Om jag tolkar dig rätt här så lägger mer, om vi ska prata om syftet 
med klimatet, så lägger du mer vikt på att förstå bakgrunden. 
 
L10: Ja. 
 
I: Du kommer inte så mycket på etiska frågor i-länder och u-länder och 
såna saker? 
 
L10: Du menar att om det skulle vara koldioxiden, vem som. 
 
I: Ja. 
 
L10: Jo, det antar jag att det stod i boken så vi har diskuterat det också. 

 
L10: s uttalande visar att det är bakgrunden som är viktigast. Att eleverna 
ska fås att agera på något sätt finns inte med i lärarens resonemang. 
 
Att få eleverna att agera på ett förutbestämt sätt i klimatfrågan. Sju av 
lärarna (L1, L2 L3, L6, L8, L11 och L12) har ett annat syfte än att bara göra 
eleverna medvetna om klimatförändringarna. De vill få dem att agera. Steget 
från att vara medveten om vad som ska göras till att syftet är mer direkt in-
riktat på handling kan tyckas vara kort men det finns en tydlig skillnad.  L2 
menar syftet att få eleverna att agera i sig inte är fel, snarare eftersträvans-
värt, men att det inte är möjligt. Medvetandegörandet är ändå det viktiga. 
 

L2: Ja men det är att öka medvetenheten om hur människor använder 
jordens resurser skulle jag nog säga för det. För mig handlar det om att 
om man är medveten så förstår man liksom vad det här, att man själv 
kan påverka genom att göra saker själv men också att vara engagerad i 
vad politiker bestämmer och läsa och titta och tänka efter. Det skulle jag 
vilja säga är det grundläggande syftet.” 
 
I: Är syftet att få dem att tänka efter eller att få dem att gå till någon 
slags handling? 
 
L2: Handling? Det skulle man ju verkligen önska att det var att man 
faktiskt kom fram till handling men jag tror ända att, nej. 

 
En lärare (L11) ser konkreta handlingar som t.ex. källsortering eller undvi-
kande av flygresor som syftet med undervisningen. Den läraren har kategori-
serats under naturvetenskapligt agerande eftersom basis för agerandet är att 
förbättra för klimatet på ett direkt sätt. Så här säger L11: 
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L11: Ja precis men att de själva gör skillnad alltså berätta om att de bör 
källsortera och såna saker, det funkar ju också men att det är mer. Ska vi 
säga att de inte reser för utsläppen. Vi snackar mycket om att man inte 
ska köpa såna här utländska äpplen alltså. 
 

L11 uttrycker här en önskan om att eleverna ska agera på ett för klimatet 
positivt sätt. L11 berättar för eleverna hur det agerandet ska gå till. De får 
reda på att de inte ska köpa utländska äpplen och att det är en bra idé källsor-
tera. 
 
Att få eleverna att agera på ett icke förutbestämt sätt i klimatfrågan. De 
andra fem lärarna som vill få eleverna att agera ser en annan typ av agerande 
som syftet med undervisningen, ett agerande som är mer indirekt kopplat till 
klimatförändringarna och mer handlar om att ta ansvar som samhälls-
medborgare och att påverka andra. Här följer ett sådant exempel: 
 

L6: Men om man är medveten om ett problem och dessutom har en 
slags förhoppning om att det kommer att ordna sig, det är då man har 
möjlighet att agera också. 
 
I: Är det också ett syfte, att få eleverna att agera på något sätt? 
 
L6: Ja det är väl, absolut, alltså skolan, tänker jag, absolut, göra sam-
hällsmedborgare som liksom kan påverka och vara delaktiga, att få med 
sig verktyg absolut. 

 
Här kan en viktig skiljelinje skönjas mellan lärarna med ett agerande syfte 
och lärarna som har ett medvetandegörande syfte. L6 har en förhoppning att 
medvetenhet kan föra med sig en vilja att agera medan L2 inte ser det som 
möjligt. L6 menar dessutom sin mening att det är skolans uppgift att skapa 
goda samhällsmedborgare som kan påverka, vilket får ses som ett tydligt 
agerande syfte. Men till skillnad från L11 uttrycker L6 ingen önskan att styra 
agerandet. Eleverna ska fås att bli delaktiga men någon önskan om hur de 
ska agera eller vad de ska tycka kan inte skönjas. 

Vad undervisar lärarna om? 
 
Under ovanstående rubrik är det tre frågor som kommer att besvaras. Den 
första är i vilket sammanhang eller avsnitt klimatförändringar tas upp i kur-
sen i Geografi A. Den andra är vilket stoff som förekommer under rubriken 
klimatförändringar och den tredje frågan handlar om hur stor del av kursen 
som handlar om klimatförändringar. 

Tio av tolv lärare (alla utom L2 och L6) väljer att undervisa om klimat-
förändringar i ett särskilt klimatavsnitt. L2 och L6 har istället valt att ta upp 
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problematiken i olika projekt, ett som handlar om vattensituationen i världen 
och ett om FN där klimatförändringar är det som ska debatteras. Men det går 
att se skillnader även bland dem som använder sig av ett klimatavsnitt för att 
ta upp problematiken kring klimatförändringar.  Flera av lärarna (L3, L4, 
L10 och L12) menar att klimatförändringar tas upp i många andra avsnitt 
(jordbruk, vatten och befolkning är tre exempel) men att det blir tydligast 
och mest formellt i klimatavsnittet. Övriga lärare (L1, L5, L6, L7, L8 L9) 
väljer att enbart diskutera frågan i ett klimatavsnitt. 

Samtliga lärare inleder med något som kan kallas en grundkurs i klimato-
logi. Här förklaras begreppen klimat, högtryck, lågtryck och så vidare. Detta 
motiveras med att det är först därefter som det är möjligt att prata om klimat-
förändringar. Efter denna inledande likhet uppstår skillnader i undervisning-
en. En del lärare lägger fokus på naturvetenskapliga fakta medan andra har 
en mer samhällsvetenskaplig inriktning. Här följer ett exempel på hur en 
lärare (L8) resonerar:  
 

L8: Vilka behov har vi människor, vilka resurser finns det, vilken livs-
stil och hur kan vi förändra vår livsstil? För de kommer ju fram till att 
resurserna är begränsade och livsstilen påverkar jordens framtid inklusi-
ve klimatet, så att det där jag har med, men inte ett sånt tema men jag 
plockar grejer i alla fall, så att de verkligen får tänka efter hemma. Hur 
använder dom och hur varmt har ni inne och är det nödvändigt, hur 
mycket flyger ni och hur transporterar ni er och blablabla? 
 
I: Hur mycket naturvetenskap tar du upp? Kommer med? 
 
L8: Äh jag är inte så bra på det. 
 
I: Nej. 
 
L8: Vad menar du med. 
 
I: Alltså då kan vi ta klimat, talar du om lågtryck och högtryck. 
 
L8: Ja lite, det är för mycket fysik för mig. 
 
I: okej, inte så mycket Hadleycell och. 
 
L8: Nej.  
 
I: Nej, växthuseffekten? 
 
L8: Ja den är självklar. 

L8: s fokus ligger inte så mycket på det naturvetenskapliga planet, vilket 
dialogen ovan visar. Läraren erkänner att det inte är dennes starka sida. En 
annan lärare (L1) menar att det blir mer samhällsvetenskap ju längre under-
visningen kommer i avsnittet.  Läraren yttrade följande: 
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L1: Skulle jag kunna svara hälften, hälften. Där kanske ändå samhälls-
delen kommer in senare, blir tydligare ju senare man kommer i avsnittet 
med tanke på vem som ansvarar och kopplingar till samhällsstrukturer 
global inställning och FN: s roll. Det kommer in lite senare, gjorde det, 
ser på den där konferensen så var det bara samhäll kan man säga. 

 
Där L8 tydligt prioriterade det samhällsvetenskapliga före det naturveten-
skapliga så ser L1 istället hur de bägge kompletterar varandra. L1 använder 
naturvetenskap i början men på slutet är det enbart samhällsvetenskap. 

När det gäller vilken typ av fakta som ska prioriteras är bilden också 
splittrad. Här har det gjorts en uppdelning mellan bakgrundsfakta och lös-
ningsorienterad fakta. Med bakgrundsfakta åsyftas den typ av fakta som ger 
eleven ökad förståelse för klimatförändringarnas problematik. Ett naturve-
tenskapligt exempel på bakgrundsfakta kan vara hur växthuseffekten funge-
rar och ett samhällsvetenskapligt exempel är hur mycket växthusgas olika 
länder släpper ut. Med lösningsorienterad fakta åsyftas fakta som ger eleven 
verktyg att hitta lösningar på klimatproblematiken. Ett naturvetenskapligt 
exempel är olika tekniska lösningar för att minska utsläpp och ett samhälls-
vetenskapligt exempel kan vara hur olika förslag behandlas i FN. 

En lärare (L10) ser inte lösningen som viktig utan vill lägga fokus på att 
eleverna ska förstå bakgrunden. Samma dialog som tidigare används här. 
 

I: Om jag tolkar dig rätt här så lägger mer vi ska prata om syftet med 
klimatet, så lägger du mer vikt på att förstå bakgrunden. 
 
L10: Ja. 
 
I: Du kommer inte så mycket på etiska frågor i-länder och u-länder och 
såna saker? 
 
L10: Du menar att om det skulle vara koldioxiden vem som. 
 
I: Ja. 
 
L10: Jo, det antar jag att det stod i boken så vi har diskuterat det också. 

 
 
Här märks det tydligt att L10 ser bakgrundsfakta som det viktiga. Detta står i 
konstrast till en annan lärare (L12) som ser helt annat som viktigt. 
 

L12: sen brukar jag försöka att tycka att det viktigaste med avsnittet är 
själva diskussionen kring uppvärmningen. Jag tycker att det är det som 
det mynnar ut i. De måste förstå jordens energibalans för att kunna ta 
den diskussionen sen. Så sen landar vi i det och då blir det oftast så att 
jag går igenom själva faktaförhållandena kring den och sen läser dom 
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artiklar i olika tidningar vi ser på lite TV-program och ja . går in på de 
olika internationella avtalen och sen brukar vi gå in på själva diskussio-
nen. Ha en diskussion kring hur människor kan göra. Jag fokuserar allt-
så väldigt mycket på vad människor kan göra. 
 
I: Mmm, så det blir nästan en övervikt mot samhälls… den samhällsve-
tenskapliga delen. 
 
L12: Yes! Här blir det det. 

 
Citatet visar att L12 har ett lösningsorienterat fokus. ”Jag fokuserar alltså 
mycket på vad människor kan göra” talar sitt tydliga språk. Hur varje lärare 
förhåller sig i frågan om vilket stoff som bör prioriteras åskådliggörs i bilaga 
7. 

Hur undervisar lärarna om klimatförändringar? 
 
Frågan om hur lärarna undervisar om klimatförändringar har delats in i två 
delfrågor. Först behandlas de metoder som lärare använder sig av. Exempel 
på sådana metoder är genomgångar eller rollspel. Den andra delfrågan hand-
lar om hur lärarna kontrollerar elevernas kunskaper, det vill säga hur elever-
na får redovisa vad de lärt sig. Använder lärarna sig av traditionella prov 
eller förekommer andra redovisningsformer. I vissa fall, exempelvis i roll-
spelets, kan metod och redovisningsform vara samma sak. Precis som tidiga-
re har lärarnas svar delats in i två kategorier. Innebär redovisningsformen att 
eleven är aktiv eller passiv.  Genomgång vid tavlan får ses som ett exempel 
på en elevpassiv metod och finns i den tidigare forskningen framförallt hos 
Skolverkets (2001) faktabaserade undervisning. Det andra exemplet, rollspe-
let, måste anses vara en elevaktiv metod och kan kopplas till den miljöun-
dervisningstradition som Skolverket (2001) benämner undervisning för håll-
bar utveckling. 

När det gäller redovisningsformer kan det klassiska skriftliga provet an-
vändas som exempel på en elevpassiv form medan en mer elevaktiv redovis-
ningsform kan vara planscher, collage eller filmer. Här kan eleven påerka 
hur redovisningen ska utformas. Den andra kategorin är kopplad till om ele-
ven är ensam när han eller hon arbetar med klimatförändringar. En genom-
gång är ett exempel på en individuell metod medan t.ex. en gruppuppgift 
eller ett rollspel är exempel på motsatsen. Här agerar eleven tillsammans 
med andra.  

Samtliga tolv lärare använder sig i mer eller mindre utsträckning av 
genomgångar där läraren pratar och eleverna lyssnar. Detta är den klart do-
minerande metoden. Men hur lärarna använder sig av varierar dock. Lärarna 
anser att genomgångar passar väldigt bra under den tidigare nämnda ”grund-
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kursen i klimatologi”. Det vanligaste är att genomgångarna dominerar kraf-
tigt i början av avsnittet men ju längre in i avsnittet läraren kommer desto 
mer låter han eller hon mer elevaktiva metoder ta över. Det finns dock lärare 
(L4 och L10) som nästan uteslutande använder sig av genomgångar. 

Även när det gäller redovisningsmetoder finns det en variant som domi-
nerar kraftigt och det är det skriftliga provet. Nästan samtliga lärare använ-
der sig av detta. Dock förekommer prov oftast i kombination med andra 
redovisningsformer. Vanligt är att ha ett prov på det som tidigare benämnts 
som bakgrundsfakta och sedan använda en mer elevaktiv redovisningsform 
för mer lösningsorienterad fakta. Fyra av lärarna (L1, L2, L6 och L8) använ-
der sig av rollspel i vilka eleverna ska försöka att lösa problematiken kring 
klimatförändringarna. I bilaga åtta visas metoder och redovisningsformer 
mer i detalj. Där kan det också konstateras att lärarna hamnat i tre tydliga 
grupper. Tre av lärarna (L1, L2 och L8) använder sig av elevaktiva metoder 
och jobbar mycket i grupp, fyra av dem (L1, L6, L9 och L12) blandar en del 
i sin undervisning och resterande fem använder sig av elevpassiva och indi-
viduella uppgifter. 

Sammanfattning av lärarnas svar i intervjuerna 
 
Ovan har lärarnas svar i intervjuerna redovisats. En sortering är gjord efter 
de två delar som en didaktisk typologi kan sägas bestå av. I denna studies 
fall finns en del med lärarnas förhållningssätt till klimatförändringarna och 
en bestående av deras inställning till undervisning om klimatförändringar. 

De intervjuade lärarnas förhållningssätt till klimatförändringarna uppvisar 
både likheter och skillnader, likheter på så sätt att elva av tolv stöder teorin 
om att det är människan och hennes utsläpp av bland annat koldioxid som 
bär huvudansvaret för att klimatet förändras. Att det är i-länderna som mest 
står för dessa utsläpp och att det är samma länder som också bör ta det störs-
ta ansvaret för att finna en lösning är nio av lärarna överens om. Skillnaderna 
lärarna emellan uppkommer vid en mer noggrann analys av intervjumateria-
let. Där framkommer att lärarna hyser väldigt olika tilltro till IPCC:s progno-
ser. Skälen till deras tveksamhet är av både naturvetenskaplig och samhälls-
vetenskaplig karaktär. Lärarnas uppfattningar om vilka de allvarligaste kon-
sekvenserna blir skiljer sig åt även de. Här nämndes konsekvenser för både 
människor och naturen. Dessutom skiljer sig lärarnas uppfattning åt när det 
gäller vem som ska ta ansvar för en framtida lösning på problematiken. Sju 
av tolv menade att det var främst är i-länderna eller ”den rika världen” som 
ska ta ansvar för en lösning. Lärarna resonerade också olika om ifall det är 
politiker eller individuella samhällsmedborgare som borde ta mest ansvar. 
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Fem av lärarna menade att båda kategorierna ska ta ansvar medan övriga 
hävdade att endera parten har ett större ansvar.  

Det kan, efter sammanställningen av lärarnas utsagor, konstateras att lä-
rarna har olika syften med undervisningen. Det som framför allt skiljer sig åt 
är om lärarna vill medvetandegöra eleverna eller om de vill få eleverna att 
agera på något sätt. Här är de tolv lärarna relativt jämnt fördelade, sju har ett 
medvetandegörande syfte och fem ett agerande syfte. När det gäller val av 
stoff använder tio av tolv främst naturvetenskapliga fakta eller en blandning. 
Lärarna blandar också bakgrundsfakta och lösningsorienterad fakta. När det 
gäller vilka undervisningsmetoder som används kan det konstateras att det 
finns tre tydliga grupper. En grupp som främst nyttjar individuella och elev-
passiva metoder och en grupp som främst nyttjar elevaktiva gruppuppgifter. 
Den tredje gruppen varierar sin undervisning. 

Utsagornas mönster och regelbundenheter 
 
Att se mönster och regelbundenheter i materialet är förenat med en del ve-
tenskapliga problem. Det är lätt att övertolka materialet och skapa regelbun-
denheter som kanske ej har någon signifikans. Tillvägagångssättet har varit 
att undersöka varje bilagorna var för sig, att se var varje lärares utsaga befin-
ner sig. Befinner sig lärarna ofta ”på samma ställe” i matriserna? Betonar en 
lärare exempelvis ofta den naturvetenskapliga sidan eller tvärtom? Till sist 
har en jämförelse mellan olika lärare gjorts, där lärarnas koppling till var-
andra har studerats. Befinner sig samma lärares utsagor ofta nära varandra? 
Detta sätt att gå tillväga har möjliggjort en identifikation av två tydliga 
mönster beträffande innehållet i undervisningen. 

Det första mönstret är att de lärare som sätter fokus på fakta som kan sä-
gas vara av naturvetenskaplig art, det vill säga fakta har sitt ursprung i någon 
av de tre vetenskaperna fysik, kemi eller biologi också använder sig av elev-
passiva och individuella metoder och främst har ett medvetandegörande 
syfte. Lärarna L4, L10 och L11 befinner sig allt som oftast till höger och 
högt upp i matriserna. Det andra mönstret är att de lärare som har fokus på 
fakta av samhällsvetenskaplig art är mer inriktade på elevaktiva metoder, 
exempelvis gruppuppgifter och dessa har ett tydligare syfte att få eleverna att 
agera. Det är dessa två mönster som ligger bakom de didaktiska typologier 
som med hjälp av utsagornas mönster har kunnat identifieras och som pre-
senteras nedan. 
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Tre didaktiska typologier inom undervisning om 
klimatförändringar 

Begreppsdefinitioner 
 
I diskussionen kring de didaktiska typologierna förekommer begrepp som 
bör förtydligas. När begreppet Typologi 1, 2 och 3 förekommer åsyftas de 
didaktiska typologier denna studie kartlägger, de om geografilärares under-
visning om klimatförändringar. När begreppet utbildningsfilosofi används 
åsyftas de utbildningsfilosofier som Englund (2005) presenterat. Med be-
greppet miljöundervisningstraditioner åsyftas de miljöundervisnings-
traditioner som Skolverket (2001) kartlagt. Slutligen syftar begreppet didak-
tisk typologi på de didaktiska typologier som Molin (2006) redogjort för. 
Det finns skillnader mellan begreppen. Englund (2005, s. 224) menar att 
utbildningsfilosofi främst ska betraktas som ett analysverktyg för att diskute-
ra ”hur skolans verksamhet skall byggas upp etc.” Miljöundervisnings-
traditionerna som Skolverket (2001, s. 12-14) presenterar bygger på utbild-
ningsfilosofierna som Englund (2005) presenterar och på olika miljösyner. 
Molins (2006, s.66) didaktiska typologier har formulerats när hon själv un-
dersökt svensk geografiundervisning. Det som gör att de olika begreppen 
som definierats ovan kan användas tillsammans i denna analys är att de alla 
innehåller svar på de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Dessa frågor är 
centrala i analysen av lärarnas utsagor. De tre didaktiska frågorna går dock 
inte att kombinera med Sund och Wickmans begrepp ansvarsobjekt. Ett an-
svarsobjekt besvarar endast frågan om vad det är som lärarna bryr sig om i 
sin miljöundervisning. Ett ansvarsobjekt, exempelvis samhället, består av 
olika syften med undervisningen. Ett sådant objekt kan betraktas som en del 
av en selektiv tradition (Sund & Wickman 2008, s. 152). Det är dock värt att 
använda även det begreppet i denna studie eftersom det anknyter till Skol-
verkets (2001) miljöundervisningstraditioner på det sättet att Sund & Wick-
man har angett vilka ansvarsobjekt som finns i vilka miljöundervisningstra-
ditioner. 

Utbildningsfilosofier, miljöundervisningstraditioner och didaktiska typo-
logier lämpar sig att använda för att föra en diskussion kring undervisning. 
Englund (2005, s. 224) menar att utbildningsfilosofierna är ett analysred-
skap. Skolverket (2001, s. 15) anser att miljöundervisningstraditioner ”(…) 
kan betraktas både som historiska beskrivningar av undervisningen om miljö 
och som idealtyper (…) möjliga att använda som analysverktyg.”. Molin 
(2006, s. 66) anger att didaktiska typologier används vid diskussioner om 
”innehållsval och meningserbjudanden”.  
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Utifrån de resultat som redovisats i kapitel 6 och de mönster och regel-
bundenheter som tydliggjorts genom analysen av materialet är det möjligt att 
identifiera tre didaktiska typologier inom undervisning om klimat-
förändringar. Det är dock på sin plats att påpeka att situationen ute på sko-
lorna är långt mer komplex och svårgripbar än det som presenteras i studien. 
Det visar det faktum att ingen lärares samtliga utsagor befinner sig inom en 
och samma didaktiska typologi. Tvärtom är det ofta så att lärarnas utsagor 
pekar i olika riktningar. Det är, trots detta, meningsfullt att identifiera didak-
tiska typologier. I pragmatisk anda citeras Kvale & Brinkmann: ”För prag-
matikern är sanning det som hjälper oss att vidta de åtgärder som leder till 
det önskade resultatet.”(2009, s. 275). Det redivisade resultatet borde kunna 
användas för att diskutera undervisning om klimatförändringar. De didaktis-
ka typologierna ska främst ses som något som kan användas för att föra dis-
kussionen om undervisning om klimatförändringar framåt.  

Den naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska 
typologin (Typologi 1) 
 
Inom Typologi 1 är det naturvetenskapliga fakta som står i fokus. Lärarna 
har ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv, vilket visar sig när de diskuterar 
IPCC:s prognoser. Då är det de naturvetenskapliga slutsatserna som ifråga-
sätts. Detsamma gäller även konsekvenserna av klimatförändringarna. Det är 
de konsekvenser som kan förklaras av naturvetenskapen som ses som allvar-
ligast. Det talas även om orsakerna till det förändrade klimatet ur ett naturve-
tenskapligt perspektiv. Det är utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser 
som ligger bakom klimatförändringarna, inte ”den rika världens livsstil”. 

Syftet i Typologi 1 är att medvetandegöra eleverna, främst om den natur-
vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringarna. Det syftet kan benäm-
nas essentialistiskt. Englund (2005, s. 235) betonar i sin beskrivning av es-
sentialismen faktaöverföringen från lärare till elev. Det finns dock en skill-
nad mellan den essentialism som Englund beskriver och Typologi 1 och det 
är synen på kunskap, Eggleston (1977, s. 52) menar att kunskapen ”är ”given 
och t.o.m. föreskriven, och den är i huvudsak icke förhandlingsbar”. Detta är 
något de lärare vars utsaga ligger nära Typologi 1 inte håller med om. Tvärt-
om betonar många att eleverna bör dra egna slutsatser. Det är ett syfte som 
kan beskrivas så att eleven själv utifrån vetenskapliga fakta ska fatta ratio-
nella och logiska beslut. (Skolverket 2001, s. 13) En jämförelse kan göras 
mellan detta sätt att resonera och vad en lärare (L10) uttrycker: ”Jag försöker 
verkligen att vara neutral, att det bara ska vara de fakta jag vet och så får 
man själv ta reda på…” Andemeningen hos skolverket (2001) och hos lära-
ren är densamma.  Molin (2006, s. 201) resonerar på ett liknande sätt angå-
ende den didaktiska typologin, de ord hon använder för en naturvetenskap-
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ligt orienterad geografiundervisning som lägger tyngdvikten på naturveten-
skapliga begrepp. Det faller sig naturligt att det stoff som används inom Ty-
pologi 1 främst är naturvetenskaplige beprövad fakta.  När det gäller Sund 
och Wickmans (2008) olika ansvarsobjekt kan vetenskaplig kunskap knytas 
till Typologi 1. Sund och Wickman (2008, s. 154) menar att motiveringen 
bakom ansvarsobjektet vetenskaplig kunskap kan beskrivas som att ”kun-
skap är makt” och att den behärskar nödvändiga fakta fattar bättre beslut.  

När det gäller metoder så används främst traditionella sådana, som 
genomgångar där läraren ”överför” sin kunskap till eleverna. Detta stämmer 
väl in på Englunds beskrivning av essentialism. Två av de huvuddrag som 
Kneller (1971) identifierade är som tidigare nämnts att initiativen i undervis-
ningen ska ligga hos läraren och att skolan ska använda sig av traditionella 
metoder (Englund 2005, s. 236). Hos Skolverket (2001) finns liknande reso-
nemang angående den faktabaserade traditionen vilken förespråkar lärarled-
da lektioner. Innehållet i Typologi 1 överensstämmer i långa stycken med 
den miljöundervisningstradition som Skolverkets (2001) benämner som den 
faktabaserade. 

För att sammanfatta den naturvetenskapliga medvetandegörande didaktis-
ka typologin så är syftet att göra eleverna medvetna om klimatförändringar-
na, och då främst den naturvetenskapliga bakgrunden till dem. Det stoff som 
används är naturvetenskapligt prövade fakta. Metoderna är traditionella med 
genomgångar och annan typ av undervisning där läraren står i centrum och 
överför sin kunskap till eleverna.  

Den samhällsvetenskapliga normerande didaktiska typologin 
(Typologi 2) 
 
Synen på klimatförändringar inom Typologi 2 skiljer sig väsentligt från den i 
Typologi 1. Inom Typologi 2 anses de samhällsvetenskapliga delarna av 
frågan vara de mest väsentliga. De fyra (L3, L4, L8 och L12) lärarna vars 
utsagor innehåll passar in i denna didaktiska typologi känner en relativt stor 
tveksamhet till IPCC:s prognoser och de gör det av samhällsvetenskapliga 
skäl. Det är exempelvis de politiska motiven bakom IPCC som ifrågasätts, 
inte de naturvetenskapliga slutsatserna. Samma sak gäller när det handlar om 
konsekvenserna av klimatförändringar. Här uttrycks en oro för de konse-
kvenser som drabbar samhället, hur människor drabbas. De naturvetenskap-
liga konsekvenserna är endast intressanta om de drabbar människor. Även 
orsakerna beskrivs i tydligt samhällsvetenskapliga termer. ”Överutnyttjande 
av jordens resurser” eller ”vår livsstil” anges som orsaker till klimatföränd-
ringar. Intressant att notera är att typologi 2 är tydlig med ansvarsfrågan. 
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Typologi 2 ser i-länderna9 som ansvariga, och det är dessa  som bör se till att 
en lösning ska komma till stånd. 

Syftet med de här lärarnas undervisning är tydligt. De vill att eleverna ska 
agera för klimatet på ett fördelaktigt sätt. Detta syfte överensstämmer med 
det syfte som finns inom den utbildningsfilosofi som Englund benämner 
rekonstruktivism. Englund (2005, s. 238) uppger att ”rekonstruktivisterna 
(…) ansåg att skolans arbete skulle relateras till bestämda mål för samhälls-
utvecklingen”. En lärare L6 uttrycker det hela på följande sätt:  
 

L6: Om man är medveten om ett problem och dessutom har en slags 
förhoppning om att det kommer att ordna sig, det är då man har möj-
lighet att agera också 
 
I: Är det också ett syfte, att få eleverna att agera på något sätt? 
 
L6: Ja det är väl, absolut, alltså skolan tänker jag absolut, göra sam-
hällsmedborgare som liksom kan påverka och vara delaktiga, att få 
med sig verktyg absolut. 

 
En intressant fråga är om det finns någon miljöundervisningstradition hos 
Skolverket (2001) vars innehåll överensstämmer med typologi 2. Den nor-
merande traditionen föreskriver att miljöfrågor är värdefrågor och att under-
visningen bör ha som syfte att föra ut ”rätt” attityder till eleverna. Den andra 
miljöundervisningstraditionen som ligger nära till hands är utbildning för 
hållbar utveckling. Här ses snarare miljöfrågor som en konflikt som kan 
lösas på många olika sätt (Skolverket 2001, s. 13f). Bägge traditionerna kan 
spåras i lärarnas utsagor. Ingen lärare talar ”rent ut” om att överföra attityder 
till eleverna, men ett citat visar att det kan finnas som ett underliggande syfte 
som överensstämmer med den normerande traditionen. Följande dialog med 
en lärare (L12) får illustrera detta: 
 

L12: Ja jag ska frälsa dom in på den goda vägen i alla ämnen, vad jag 
än håller på med. 
 
I: Talar du om då vad som är den goda vägen då. 
 
L12: Nej men jag talar om vad jag tycker, jag är väldigt personlig. 
 
I: Mmm. 
 
L12: Sen överlåter jag åt dom naturligtvis men jag är väldigt gärna 
med och påverkar dom. 

                                                 
9 Lärarna har i intervjuerna angett olika namn på det som jag här kallar i-länderna. De har 
använt benämningar som”dom rika”, ”den rika världen” och ”den industrialiserade världen”. 
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I: Mmm, du ser det lite grann som din uppgift. 
 
L12: Ja, uppenbarligen. 

 
Även om läraren inte talar om vad som är ”den rätta vägen” så vill läraren 
ändå påverka. I denna studie klassificeras detta som ett normerande syfte, 
Skolverket (2001, s. 13f). Det ansvarsobjekt som Sund och Wickman (2008) 
identifierat i sin studie och som också har identifierats inom Typologi 2 är 
miljömedvetenhet. Även här sätts fokus på attityder och det betonas att för-
ändring av attityder är lösningen på miljöproblemen. Sund och Wickman 
(2008, s. 155) beskriver ansvarsobjektet miljömedvetenhet på följande sätt: 
 

The teaching was strongly moralising, where scientific knowledge was 
regarded as illustrating how to live more ecologically  correctly. A 
threat to nature is threat to humanity and the existence of ecosystems. 
All the teachers interviewed frequently expressed how important it was 
to develop environmental consciousness and spread this awareness to 
students. 

 
En jämförelse mellan Sunds och Wickmans beskrivning och intervjun som 
citerats ovan visar att de hör samman. Båda har som syfte att elevernas atti-
tyder ska påverkas. 

Som bilaga 7 tydliggör är inte valet av stoff lika tydligt inom typologi 2 
som inom typologi 1. Istället används både naturvetenskapligt och samhälls-
vetenskapligt stoff. En detalj som är värd att lyfta fram är att tre lärare (L1, 
L8 och L12), alla med ett agerande och samhällsvetenskapligt syfte, inleder 
med en ”grundkurs i klimatologi”. Molin (2006, s. 201) tar upp denna typ av 
stoff i sin andra didaktiska typologi, naturvetenskapligt orienterad geografi-
undervisning. ”Innehållet utgörs av traditionella och detaljerade naturgeogra-
fiska faktakunskaper med den bakomliggande akademiska disciplinen som 
grundläggande referenspunkt.”. Det som skiljer lärarna inom denna tradition 
från de lärare som befinner sig inom typologi 1 är att de även använder annat 
typ av stoff, stoff som återfinns i Molins två sista didaktiska typologier, des-
sa kallar hon tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar 
dynamik, pluralism och konfliktperspektiv och aktualitets- och värdebaserad 
geografiundervisning. Inom den didaktiska typologin benämner tvärveten-
skapligt baserade geografiundervisningen betonar Molin vikten av att ta upp 
”aktuella samhällsproblem” något som klimatförändringsproblematiken får 
anses vara och om den femte typologin, aktualitets- och värdebaserad geo-
grafiundervisning skriver Molin: ”Innehållet karaktäriseras av tvärvetenskap, 
aktualitets och ett värdeinnehåll som företräder olika aktörer och synsätt 
vilket medför att konfliktperspektivet är synligt.” (Molin 2006, s. 202). Stof-
fet som rollspelet innehåller får anses höra hemma här. 
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Hos Skolverket (2001) tas val av stoff upp i samband med den undervis-
ningstradition som kallas den faktabaserade och den utbildningstradition 
som benämns som utbildning om hållbar utveckling. Stoffet i grundkursen 
klimatologi är otvivelaktigt faktabaserat eftersom den traditionen vill lägga 
fokus på att förmedla fakta på ett pedagogiskt sätt. Däremot är stoffet som 
finns med i rollspelet hämtat ur den tradition som kallas undervisning för 
hållbar utveckling. 

Lärarnas undervisningsmetoder uppvisar liknande mönster som deras val 
av stoff. Detta är logiskt eftersom alla lärarna utom L10 under intervjuerna 
har betonat att valet av stoff och metod hänger samman10. Precis som stoffet, 
hör metoderna i grundkursen i klimatologi hemma hos den utbildningsfiloso-
fi som Englund (2005, s. 237) benämner essentialism, i Skolverkets (2001) 
undervisningstradition faktabaserad undervisning och i Molins (2006, s. 202) 
didaktiska typologi naturvetenskapligt baserade geografiundervisning.  

När det gäller metoderna skiljer sig Typologi 2 åt från Typologi 1 genom 
att det inom Typologi 2 används metoder som snarare återfinns hos Molins 
(2006, s. 202) fjärde och femte didaktiska typologi och Skolverkets (2001, s. 
14f) undervisning för hållbar utveckling. 

Den samhällsvetenskapliga pluralistiska didaktiska typologin 
(Typologi 3) 
 
Det som skiljer Typologi 3 från Typologi 2 är syftet med undervisningen. 
Lärarna inom typologi 3 vill anföra ett konfliktperspektiv i undervisningen: 
 

L1: Vi simulerade en egen konferens där de fick vara olika länder med 
olika ansvar och olika kulturer och inställningar till klimatförändringar 
och olika organisationer som var för och emot vilket blev, jättelyckat 
blev det under två timmar. 
 
I: Lite rollspels. 
 
L1: Ja det var verkligen rollspel båda mina klasser lyckades då inte, till 
min stora glädje. Att de inte lyckades det var nästan syftet med att de 
skulle förstå hur svårt det är att göra såna här avtal. De hoppades att de 
skulle rädda världen men det blev inte så. 
 
I: Syftet med den övningen var alltså att visa på frågans komplexitet? 
 
L6: Exakt! Och att det inte är så lätt att komma fram till vem ska lösa 
det, det är fråga om ska skära i vissa länders ekonomi strukturer och ja 

                                                 
10 Det är värt att påpeka att ingen av lärarna reflekterade kring syftets betydelse för stoff och 
metod. 
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de fick verkligen upp ögonen för hur svårt det kan vara. Bra avslut blev 
det. 

 
Citatet tydliggör den avgörande skillnaden mellan typologi 2 och den typo-
logi 3.  Syftet med båda typologierna är att få eleverna att agera men på olika 
sätt. Inom Typologi 2 vill lärarna få eleverna att agera på ett särskilt sätt 
medan det inom Typologi 3 finns ett syfte att få dem att agera men hur är 
inte förutbestämt utan det är upp till dem att bestämma. En del av syftet i 
typologi 3 är att träna eleven i fatta beslut. Hos Molin (2006, s. 202) åter-
finns tankarna om ett sådant agerande i den femte didaktiska typologin vars 
”syfte att ge elever redskap för att delta i och förändra samhällsutvecklingen 
mot exempelvis det hållbara samhället”. Typologi 3 uppvisar vissa likheter 
med typologi 2, på så sätt att lärarna har liknande syn på klimatförändringar. 
De använder också i mångt och mycket samma stoff och samma metoder 
som lärarna inom Typologi 2.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att bilden är något mer komplex inom 
de samhällsvetenskapliga didaktiska typologierna är än hos Typologi 1. Per-
spektivet är samhällsvetenskapligt men det förekommer betydligt mer natur-
vetenskapligt stoff inom dessa typologier än det förekommer samhällsveten-
skapligt stoff inom den naturvetenskapliga. Syftet inom båda är att få elever-
na att agera men på olika sätt. Inom Typologi 2 vill läraren att eleven ska 
tillägna sig särskilda attityder medan det inom Typologi 3 finns ett syfte att 
ge eleven möjlighet att själv välja väg. Stoffet och metoderna varierar mellan 
olika tidigare utmejslade traditioner. Metoder som anknyter till Skolverkets 
(2001) första och sista miljöutbildningstradition återfinns här och det finns 
även kopplingar till Molins andra, fjärde och femte didaktiska typologi. Att 
ge eleverna verktyg för att agera och utvecklas så världen därmed förändras 
till det bättre finns hos Sunds och Wickmans (2008, s. 156) ansvarsobjekt 
elevers identitet och andra människor och även finns inom Typologi 3. 

Nedan visas en uppställning över de olika typologierna kan kopplas till 
resultatet i intervjuerna och till tidigare forskning. Syftet med tabellen är att 
tydliggöra innehållet beträffande studiens didaktiska typologier. Till vänster 
finns de innehållsfaktorer (fokus, syfte, stoff och metod) som diskuterats 
ovan samt de tre källorna som använts flitigast i diskussionen. Överst finns 
de tre didaktiska typologierna.  
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Tabell 1: De didaktiska typologiernas innehåll. 
 

 Typologi 1 Typologi 2 Typologi 3 
Fokus  Naturvetenskap Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap 
Syfte Medvetandegörande Agerande Agerande 
Stoff Bakgrundsfakta Lösningsorienterad 

fakta 
Lösningsorienterad 
fakta 

Metoder Elevpassiva, individuella Främst elevaktiva, 
gruppuppgifter 

Främst elevaktiva, 
gruppuppgifter 

Englund Essentialism Essentialism/rekon-
struktivism 

Essentialism/rekon-
struktivism 

Skolverket Faktabaserad undervisning Faktabaserad undervis-
ning, normerande 
undervisning, utbildning 
om hållbar utveckling 

Faktabaserad under-
visning, utbildning 
om hållbar utveck-
ling 

Molin Naturvetenskapligt oriente-
rad geografiundervisning 

Naturvetenskapligt 
orienterad geografi-
undervisning,  
Tvärvetenskapligt 
baserad geografiunder-
visning och Aktualitets- 
och värdebaserad geo-
grafiundervisning 

Naturvetenskapligt 
orienterad geografi-
undervisning,  
Tvärvetenskapligt 
baserad geografiun-
dervisning och 
Aktualitets- och 
värdebaserad geo-
grafiundervisning 

Sund & 
Wickman 

Vetenskaplig kunskap Miljömedvetenhet Elevens identitet och 
andra människor 

 
Källa: Egen bearbetning av de genomförda intervjuerna. 
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7 De didaktiska typologiernas 
implikationer för undervisningen 

Demokrati, ett kriterium för diskussionen om de 
didaktiska typologiernas implikationer för under-
visningen 
 
Demokrati är ett begrepp som de allra flesta som är involverade i svensk 
utbildning kan acceptera som ett kriterium för en diskussion om didaktiska 
typologiers implikationer för undervisningen. Demokrati är emellertid ett 
begrepp som inte låter sig definieras så enkelt.  

Styrdokumenten är politiska dokument och innehåller formuleringar som 
kan ses som politiska kompromisser och kan tolkas på många olika sätt. 
Varje lärare måste göra sin egen tolkning av vad som avses i styrdokumen-
ten. Skolverket (2001) menar att detta gör att miljöundervisning (dit man kan 
räkna undervisning om klimatförändringar) är att betrakta som ett politiskt 
projekt eftersom den påverkar hur människor lever sina liv. Detta resone-
mang leder fram till att demokratin i klassrummet blir en ofrånkomlig del av 
undervisningen.  

Demokrati ska, enligt både Skollagen och styrdokumenten vara ett cent-
ralt begrepp i svensk skola. I Skollagen (1985:1100) anges att undervisning-
en ska bygga på demokratiska värderingar samt att respekt ska visas för var-
je individs egenvärde. Det framgår dessutom att skolans främsta uppgift är 
att verka för att det demokratiska samhället utvecklas och överlever. Läro-
planerna (Lpf 94/Lpo 94) lägger stor vikt vid demokrati i undervisningen. I 
den anges hur undervisningen ska genomföras: ”Det är inte tillräckligt att i 
undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värde-
ringar. ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och för-
bereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet” (Lpf  94, s. 4). Vidare 
skall eleven ha ett reellt inflytande över sin utbildningssituation och läraren 
ska utgå ifrån att eleven vill och kan ta ansvar för sin utbildning. Lärare 
uppmanas i läroplanen att diskutera olika värderingar, uppfattningar och 
problemställningar med eleverna. Att träna eleverna i att kritiskt kunna 
granska fakta, ta ställning och förstå konsekvenserna av sina ställningsta-
ganden betonas också i läroplanerna (Lpf 94, s. 4).  Lpf 94 anger att demo-
kratimålen ska genomsyra verksamheten på två sätt, dels ska undervisningen 
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uppmuntra eleverna att delta i den samhälleliga debatten, dels ska eleverna 
ha medbestämmande över undervisningen. 

Med Deweys syn på demokrati som en kontinuerlig process där kommu-
nikation mellan människor är en grundförutsättning blir en viktig konse-
kvens att eleverna bör delta i demokratiska processer i utbildningen, inte 
bara lära sig om demokratiska processer (Öhman 2008, s. 28). Denna syn 
står även att finna i styrdokumenten. Således är det möjligt att se demokrati 
som ett kriterium för att kunna diskutera de olika didaktiska typologiernas 
implikationer för undervisningen. 

 

Den naturvetenskapligt medvetandegörande didaktiska 
typologins implikationer för undervisningen 
 
 
Att syftet är medvetandegörande och inte agerande får implikationer ur ett 
demokratiskt perspektiv. I läroplanen anges att eleverna ska ta ställning och 
själva värdera fakta (Lpf 94, s. 4). Det behöver inte eleverna göra om syftet 
är medvetandegörande. Det räcker då med att ta till sig de fakta som erbjuds 
i undervisningen. Det kan heller inte sägas att medvetandegörande automa-
tiskt leder till handling. Synsättet att klimatproblematiken kan lösas med 
mera kunskap (främst naturvetenskaplig) ger inte eleverna vare sig annor-
lunda värderingar eller en demokratisk kunskapskompetens. Öhman (2008, 
s. 19) menar att: 
 

The value dimension of sustainable development is omitted from the 
teaching agenda. The resulting action competence is therefore rather 
poor, the students do not gain any experience of participation in de-
mocratic discussions or how to transform their standpoints into action. 

 
James (1923, s. 177) slår fast att värderingar och fakta alltid är närvarande 
när vi utför våra handlingar. Genom att värderingarna inte ändras, ändras 
inte heller våra handlingar. Att värderingar lyser med sin frånvaro i Typologi 
1 innebär att eleven inte utvecklar de verktyg som med ett demokratiskt per-
spektiv skulle ha eftersträvats. 

Eftersom den som har mest kunskap (oftast läraren) får rollen som den 
som har mest rätt att uttala sig i miljöfrågor blir människors åsikter inte lika 
mycket värda (Öhman 2008, s. 19f). Kunskapssynen inom Typologi 1 är inte 
riktigt förenlig med demokratiska värderingar. 

Fakta om klimatförändringarna ska läras ut från läraren till eleverna 
främst genom lärarledda lektioner. Metoderna som kan användas är genom-
gångar och laborationer som visar miljöproblemens naturvetenskapliga na-
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tur. Den bärande tanken är att eleven genom att få sig relevanta fakta till livs 
själv kommer att fatta de beslut som anses förnuftiga. Den demokratiska 
processen kommer i denna tradition efter undervisningen.  

Typologi 1 uppmuntrar inte elever att delta i någon miljödebatt på sam-
hällelig nivå eftersom det finns oändligt många människor som har betydligt 
större kunskaper än vad de själva har. Elevernas inflytande är också av 
samma orsak, begränsad. Det är bättre att läraren bestämmer så mycket som 
möjligt eftersom det är han eller hon som besitter störst kunskaper i ämnet.  

Den samhällsvetenskapliga normerande didaktiska 
typologins implikationer för undervisningen 
 
Syftet inom Typologi 2 är att förändra elevernas attityder. Det är läraren som 
bestämmer vilka attityder som ska läras ut till eleverna. Eleverna kan lätt ges 
intrycket att deras roll i samhället är att tillägna sig vissa attityder som sam-
hället genom olika makthavare har beslutat ska gälla är ”de rätta”. Genom att 
det redan är bestämt vilka attityder som gäller så finns demokratiprocessen 
inom den normerande utbildningstraditionen före undervisningen (Öhman 
2008, s. 19). Ur Deweys demokratiska perspektiv bör eleven vara involverad 
i att granska och utvärdera de olika attityderna eller med Deweys 
(1916/1999, s. 126-129) språkbruk, de gemensamma intressena. Eftersom 
typologi 2 vill använda experters, exempelvis forskares, råd för att ta reda på 
hur vi ska tänka finns möjligheten att det kan existera flera konkurrerande 
attityder inom ett särskilt område. Att avgöra vilken attityd som är mest för-
delaktig kan vara omöjligt genom att vetenskapligt granska dem. (Öhman 
2008, s. 20). Ett exempel kan vara om klimatförändringar kommer att leda 
till mer samarbete eller fler konflikter i världen. Typologi 2 tror på universel-
la lösningar och kopplingen till hållbar utveckling. Det har visat sig svårt att 
hitta lösningar på de problem som är kopplade till den hållbara utvecklingen 
som fungerar överallt. Istället har olika lösningar på lokal nivå fungerat bätt-
re (Öhman, 2008, s. 20).  

Det stoff som presenteras för eleverna är lösningsorienterat. Det är i sig 
inget problem ur ett demokratiskt perspektiv. När det gäller undervisnings-
metod handlar det om att förändra elevernas attityder. Detta ska främst ske 
genom att de lyssnar till dem som vet hur ett gott samhälle byggs upp, det 
vill säga experter som kan de vetenskapliga förklaringarna. På klassrumsnivå 
går undervisningen ut på att förmedla vetenskapliga fakta på ett pedagogiskt 
sätt. (Skolverket 2001, s. 13). Dessutom antas det att eleverna omsätter det 
som de undervisats i handling. Olika  beteenden ska kunna förändras med 
hjälp av undervisningen. Resonemanget ovan om kopplingen medvetenhet 
och handling visar att detta ingalunda är en självklarhet. Ur Deweys 
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(1916/1999) demokratiska perspektiv är det snarare önskvärt att eleverna 
själva är delaktiga i hur samhället ska byggas upp. 

Typologi 2 är effektiv när det gäller att förändra elevernas attityder. Om 
en lärare tydligt tar ställning för en viss typ av attityd, exempelvis till klimat-
förändringar, är det lättare för eleverna att själva välja samma attityd. De 
tycker att de väljer det rätta. Det är relativt lätt att skapa ett engagemang i 
attitydfrågor. 

Det finns dock även ett antal problem med Typologi 2 ur ett demokratiskt 
perspektiv. Eftersom miljöproblemen enligt Typologi 2 ses som attityd-
problem blir kunskapsbaserade diskussioner överflödiga. Någon fri debatt 
där åsikter bryts mot varandra blir överflödig. Det ligger nära till hands att 
använda begreppet indoktrinering. Öhman (2008, s. 20) skriver: 
 

A normative approach runs the risk of turning education into a political 
tool to create a specific predetermined society. This means that there is 
a danger that education will loose its emancipatory potential and its 
democratic obligation will be violated; the result being that education 
then resembles indoctrination. 

 
Elevernas möjlighet att delta i debatten beskärs kraftigt eftersom debatten i 
sig blir onödig. Deras medbestämmande blir också synnerligen begränsat 
tack vare att läraren eller någon annan makthavare redan stakat ut vägen mot 
ett bättre samhälle. 
 

Den samhällsvetenskapliga pluralistiska traditionens 
implikationer för undervisningen 
 
 
Syftet inom Typologi 3 är att få eleverna att vilja delta i samhällsdebatten 
och att agera i olika frågor. Olika synsätt bollas mot varandra och demokra-
tibegreppet blir viktigt. Ett syfte är att nå det goda samhället men hur det ser 
ut är det upp till eleven att avgöra. Öhman (2008, s. 20) beskriver det på 
följande sätt: 
 

The pluralistic tradition is characterised by a striving to promote dif-
ferent perspective, views and values when dealing with various ques-
tions a problems concerning the future of our world. 
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Metoderna i undervisningen kan variera men samtalet där olika perspektiv, 
värderingar och aspekter ventileras och där eleven förväntas ta ställning är 
centralt. Detta sätt att undervisa kan bidra till att eleverna blir mer aktiva 
samhällsmedborgare. Demokratin ligger i denna utbildningstradition inom 
själva undervisningsprocessen istället som hos de andra, före eller efter. Ele-
verna genomlever demokratin istället för att se den på avstånd (Öhman, 
2007, s. 20). En pluralistisk undervisningsmetod blir en garant för att den 
indoktrinering som kan ske med en normerande undervisning inte äger rum. 
Att lära eleverna att de SKA vara delaktiga kan även det ses som indoktrine-
ring. Problematiken liknar i hög grad den som finns inom debatten om ut-
bildningen och hållbar utveckling där Jickling (1992) menar att undervisning 
för hållbar utveckling kan betraktas som just indoktrinering. Från Deweys 
perspektiv är det viktiga att eleven får behålla det Dewey (1948, s. 52-53) 
kallar tankefrihet, att eleven är fri att själv styra sina handlingar. 

Ett problem med den samhällsvetenskapliga pluralistiska traditionen upp-
kommer i och med att elever ska tränas i att diskutera och ta ställning till 
olika förslag. Detta ska göras utan att läraren tar ställning för något av för-
slagen och då kan en typ av relativism infinna sig. Eleverna kan tycka att det 
är meningslöst eller väldigt svårt att ta ställning eftersom alla förslag är lika 
bra eller lika dåliga. Detta kan i sin tur leda till en brist på engagemang vil-
ket motverkar den demokratiska målsättningen att få eleverna att vilja delta i 
samhällsdebatten. 
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8 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilket innehåll som gymnasielärare i 
geografi väljer att använda i sin undervisning om klimatförändringar samt 
klargöra valens konsekvenser ur ett demokratiperspektiv. Innehållet i under-
visningen har presenterats i form av tre didaktiska typologier. I det följande 
kommer en kort sammanfattning av resultatet av studien att presenteras och 
en slutdiskussion att föras om implikationerna för undervisningen. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generali-
seringsanspråk. 

Den första typologin som kallas den naturvetenskapliga medvetande-
görande didaktiska typologin (Typologi 1) använder traditionella metoder 
som lärarledda lektioner och genomgångar. Typologi 1:s syfte med under-
visningen är att medvetandegöra eleverna om klimatförändringarnas naturve-
teskapliga bakgrund. Den andra typologin, den samhällsvetenskapliga nor-
merande didaktiska typologin (Typologi 2), har som syfte att förändra ele-
vernas attityder till klimatförändringar och få dem att agera på ett bestämt 
sätt. Metoderna varierar mellan traditionella metoder och mer elevaktiva 
som exempelvis rollspel. Stoffet är en blandning mellan naturvetenskapliga 
och samhällsvetenskapliga fakta. Den tredje typologin som benämnts den 
samhällsvetenskapliga pluralistiska didaktiska typologin (Typologi 3) vill, 
precis som Typologi 2, få eleverna att agera men inte på ett speciellt sätt utan 
vill att eleverna själva ska få ta ställning i klimatfrågan. Även här varieras 
metoderna och stoffet innehåller både naturvetenskapliga och samhällsveten-
skapliga fakta. 

 De tre didaktiska typologier som presenterats har olika implikationer för 
demokratidimensionen i undervisningen. Det har konstaterats att Typologi 1 
med fokus på naturvetenskapligt prövade fakta inte har några större positiva 
implikationer ur ett demokratiskt perspektiv. Eleven uppmuntras inte att 
debattera klimatfrågor utan får enbart kunskap om dem. Läraren är också 
den som leder undervisningen, som eleven har väldigt liten chans att påver-
ka. Den demokratiska processen kommer i Typologi 1 efter undervisningen. 
Typologi 2 söker att förändra elevernas attityder. Klimatfrågan ses som en 
attitydfråga och om elever förändrar sin attityd skulle klimatfrågan snart vara 
löst. Inom Typologi 2 är det makthavarna eller lärarna som ”bestämmer” 
vilka attityder som är de ”rätta”. Här finns heller ingen uppmuntran till de-
batt eller något större medbestämmande. Det finns det däremot inom Typo-
logi 3. Här uppmuntras eleverna att debattera och argumentera för olika syn-
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punkter. Inga ”rätta svar” ges, varken från läraren eller från andra som kan 
tänkas vilja styra undervisningen.  
 

Reflektioner 
 

Måste klimatundervisning inledas med ”basfakta? 
 
Det kan konstateras att tio av de tolv intervjuade lärarna (alla utom L2 och 
L6) inleder undervisningen om klimatförändringar med att presentera bas-
fakta (naturvetenskapliga fakta om klimat). Enligt Molin (2006) beror detta 
på att de selektiva traditionerna inom geografiämnet är mycket starka. Det 
kan verka naturligt att inleda med ”basfakta”. Det är väl bra eller rentav 
nödvändigt att eleverna har vissa kunskaper i ämnet innan diskussionen bör-
jar? Förvisso är det svårt att diskutera klimatförändringar utan att veta vad 
det är men ingången till undervisningen kan vara en annan än att börja med 
att presentera fakta, främst genom genomgångar.  

Dewey menar (1929/2003) att utgångspunkten för lärande bör vara ett 
problem, hämtat ur en verklig kontext. I studiens fall kan exempelvis smäl-
tande glaciärer eller ett av torka förstört jordbruk vara utgångspunkten för 
undervisningen om klimatförändringar. Lundegård (2007, s. 88) konstaterar 
följande: 
 

I flera av mina studier har även jag kunnat visa att när elever diskuterar 
frågor om hållbar utveckling handlar det allt som oftast om att de upp-
märksammar problem i omvärlden. Elevernas diskussioner handlar inte 
om i första hand om att identifiera eller fördjupa objektiva (naturveten-
skapliga) fakta på området. 

Med andra ord verkar det som om att samtalen på området hållbar ut-
veckling först och främst går ut på att identifiera vilka problem och 
mellanmänskliga konflikter dessa kretsar kring. 

 
I dessa samtal är det viktigt att låta eleverna uppleva att de blir lyssnade på. 
Genom att läraren presenterar sin syn som den rätta kan eleverna uppfatta 
det som att det är läraren eller etablissemanget som har tolkningsföreträdare 
och de uppmuntras inte att delta i samhällsdebatten.  
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Både fakta och värderingar behövs för att förändra elevens 
handlingar 
 
Det är intressant att konstatera att endast två lärare (L8 och L12) använder 
mer samhällsvetenskapligt än naturvetenskapligt stoff. Att majoriteten av 
stoffet är av naturvetenskaplig karaktär kan få konsekvenser ur ett pragma-
tiskt handlingsperspektiv. Om alltför stor tonvikt läggs på den natur-
vetenskapliga delen av undervisningen finns risken att eleverna uppfattar 
klimatförändringar som enbart ett naturvetenskapligt problem, ett problem 
som vi löser med naturvetenskapliga metoder. En sådan inställning gör att 
värderingar inte blir närvarande i undervisningen. Värderingar är, enligt 
James (1923, s. 177), en förutsättning för att en människa ska kunna förändra 
sina handlingar:  
 

Föreställ er, om möjligt, att ni själv är avklädd alla de känslor som den 
omgivande världen uppväcker hos er, och försök att tänka er denna 
värld som den är, i sig själv, oberoende av edra gynnsamma eller 
ogynnsamma, hoppfulla eller oroliga kommentarer. Det ska bli nästan 
omöjligt för er att tänka ett sådant dött och negativt tillstånd. Ingen 
enda del av universum skall då ha mer vikt än de andra; hela samlingen 
av föremål och alla serier av händelser bleve utan betydelse, karaktär, 
uttrycksfullhet och perspektiv. Allt vad våra resp. världar synas äga av 
värde, intresse eller mening är således intet annat än gåvor från åskåda-
rens själ. 

 

James menar att värderingar hör ihop med fakta och finns närvarande i våra 
handlingar. En undervisning utan värderingar blir, om vi ansluter oss till 
James, en undervisning som inte leder till förändringar av elevens handling-
ar.  
 

Klimatproblematiken saknar färdiga lösningar 
 
Värderingar är enligt James nödvändiga inom undervisningen. Då uppkom-
mer nästa problem i studien. Typologi 2 förmedlar värderingar tydligt. Och 
ur ett demokratiperspektiv är det ett problem. Ett annat perspektiv är klimat-
förändringarnas komplexitet. Det gör det svårt att se vilka värderingar som 
kan behövas för att lösa klimatförändringarnas problematik. Det saknas fär-
diga lösningar. Giddens (2009, s. 7) menar att: 
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The long-term thinking to counter climate change has to operate 
against the backdrop of uncertainty. It is often possible to assign prob-
abilities to future events, yet there are many contexts where existing 
knowledge is stretched thin and large areas of uncertainty loom. What 
political strategies are needed to confront this range of problems? 

 
Dewey ser inte demokrati som något som har ett fixerat förutbestämt mål. 
Detta synsätt är applicerbart på ett pluralistiskt undervisningssätt. Dewey 
(1916/1999, s. 95) formulerar det så här:  
 

Föreställningen att växande och framsteg bara är ett närmande mot ett 
slutligt oföränderligt mål är medvetandets sista anfall av svaghet under 
dess övergång från en statisk till en dynamisk livssyn. 

 
Dewey menar vidare att det inte går att förutse hur mänskligheten vill att 
samhället ska se ut framtiden och därför bör undervisningen, menar han och 
andra forskare (se Sund 2008, s. 69), inriktas mot att ge eleverna verktyg att 
hantera en komplex framtid. De kriterier som använts, och används, för ett 
sådant samhälle benämns av Rorty (1982, s. xlii) som temporary restingpla-
ces. Rorty (1980) menar att sådana kriterier inte finns utanför sina lokala 
kontexter. En konsekvens av ett sådant resonemang bör vara att det inte är en 
särskilt god idé att ge eleverna vare sig enbart naturvetenskapliga fakta eller 
att försöka förändra deras attityder till något som någon annan bestämt.  

 Här uppstår ett dilemma för den pluralistiska undervisningen. Hur kan 
undervisningen få eleverna att ta ställning för klimatet samtidigt som deras 
demokratiska rättighet åsiktsfrihet garanteras? Läraren hamnar lätt i en kon-
flikt, strävan mellan att förändra elevernas attityder och viljan att behålla 
deras tankefrihet. Något väldigt centralt för undervisningen är enligt Dewey 
(1948, s. 52-53): 
 

(…) tankefriheten och all den frihet till handling och erfarenhet som 
behövs för att skapa denna. De friheter som garanteras i ”rättighetsför-
klaringen” är alla av detta slag: tros- och samvetsfrihet, yttrandefrihet, 
tryckfrihet, frihet att samlas för att diskutera och förhandla. 

 
Om tankefrihet prioriteras riskerar läraren att hamna i en form av relativism. 
Varje åsikt är lika mycket värd och ingen åsikt är bättre än någon annan. Ett 
pragmatiskt svar på det dilemmat är att det är tanken eller tankens koppling 
till syftet som är avgörande för åsiktens värde. Är syftet gott för klimatet kan 
också tanken betraktas som god. 
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Validitet, reliabilitet och generaliseringsanspråk 
 
Validitet handlar om att visa att studien mäter det som har varit avsett att 
mäta. Begreppet härstammar från kvantitativa undersökningar och är i denna 
studie svårapplicerbart eftersom studien inte mäter något. Merriam (1998, s. 
198-220) talar om extern och intern validitet. Den externa validiteten handlar 
om huruvida det är möjligt att slutsatserna kan generaliseras. Urvalet av lära-
re i den här studien kan sägas höra hemma i den externa validiteten. Två 
saker bör tas upp i detta sammanhang. För det första var könsfördelningen 
fyra män och åtta kvinnor. Detta är inte optimalt men analysen visar att ge-
nus inte är en viktig faktor när det handlar om vilken didaktisk typologi som 
lärarens utsagor är en del av. För det andra var det frivilligt att ställa upp, 
och detta var en självklarhet ur en etisk aspekt men för validiteten kan det 
vara en nackdel. Det är möjligt att enbart lärare som känner sig stolta och 
nöjda med sitt arbete har varit villiga att ställa upp. Detta kan ha påverkat 
resultatet. En lärare som känner sig väldigt osäker på vad han eller hon tyck-
er om klimatförändringar valde kanske att inte ställa upp. Mot det resone-
manget talar dock att lärarna hade väldigt skilda skäl att ställa upp. L1 ville 
exempelvis göra det därför att läraren själv i sin utbildning intervjuat andra 
lärare och visste hur svårt det är att hitta villiga lärare. L10 ställde upp med 
motiveringen att ”det är kul att någon tar sig tid att lyssna”. 

Den inre validiteten handlar om trovärdigheten hos studien (Merriam 
1998). Kvale och Brinkmann (2009, s. 259-286) anger tre typer av validering 
som alla med Merriams (1994) definitioner kan kategoriseras som inre vali-
dering. Validitet som hantverksskicklighet, kommunikativ validitet och 
pragmatisk validitet.  

Validitet som hantverkskicklighet handlar om att under hela forsknings-
processen hålla fokus på om undersökningen verkligen ger svar på de fråge-
ställningar som finns i syftet och att som forskare ha en kritisk inställning till 
den kunskap som produceras. Begreppet validitet som hantverksskicklighet 
är knutet till forskaren som person (Kvale & Brinkmann 2009, s. 266-271). 
Under hela forskningsprocessen har jag försökt att ifrågasätta tolkningar och 
slutsatser som dragits. Till min hjälp har jag då haft dels den tidigare forsk-
ning som gjorts på området, vilken använts till att se om slutsatser och tolk-
ningar varit rimliga och dels har kollegor varit behjälpliga och granskat de 
slutsatser som dragits. Kommunikativ validitet handlar om att prova kunskap 
i dialog med andra. För att uppnå god kommunikativ validitet har det under 
intervjuerna ofta ställts följdfrågor till lärarna med syftet att försäkra sig om 
att dessa fått förmedla hela sin bild av problematiken. Frågor som kontrolle-
rat vad lärarna verkligen menat har också ställts. Samtal med kollegor och 
handledare har ökat den kommunikativa validiteten.  

Det finns enligt Kvale och Brinkmann (2009) främst två typer av pragma-
tisk validering. Enligt den första kan forskaren kontrollera om kunskapen, i 
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denna studies fall olika uttalanden i intervjuerna, följts upp av handling. 
Denna metod har varit användbar och detta har genomförts på flera sätt. En 
metod har varit att kontrollera om lärarnas uttalanden verkligen överinstäm-
mer med deras undervisning. Exemplet där läraren uttryckte att klimatför-
ändringar är en mycket viktig del av kursen för att sedan tala om att läraren 
endast använt två lektioner på hela kursen till detta, är ett exempel  där kon-
trollen visat att det inte, med ett pragmatiskt perspektiv för ögonen, är möj-
ligt att säga att uttalandet var sant. Det finns också andra sätt att kontrollera 
validiteten genom handling. Att titta på lektionsupplägg, avsnittsplanering 
och liknande kan vara ett sätt. Det bästa sättet att validera vore givetvis att 
följa läraren i skarpt läge i klassrummet men detta lät sig tyvärr inte göras, 
detta är en nackdel ur ett validitetsperspektiv. Möjligheten finns att lärare 
farit med osanning under intervjuerna och framställt sin undervisning på ett 
felaktigt, exempelvis på ett mer ”politiskt korrekt” sätt. Mot detta talar att 
lärarna sagt väldigt olika saker om sin undervisning.  

Det andra sättet att använda sig av pragmatisk validering är enligt Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 277-278), att gå vidare och kontrollera den föränd-
ring som är önskvärd. Den valideringen är dock inte särskilt användbar i 
denna studie.  

Reliabilitet handlar traditionellt om att genomföra en studie på ett sådant 
sätt att en annan forskare ska kunna genomföra samma studie och då komma 
fram till samma eller liknande resultat. I kvalitativ forskning med intervjuer 
är detta inte möjligt eftersom en intervju inte kan göras på samma sätt två 
gånger. För att en god reliabilitet ska uppnås har det med Lundqvists (2009, 
s. 55) ord skett ”en växelverkan mellan empirin och de teoretiska utgångs-
punkterna”. Konkret innebär det att det under forskningsprocessen tagits 
hänsyn till de teoretiska utgångspunkterna i tolkningarna av materialet. 
Tolkningar har ifrågasatts och kontrollerats gentemot de teoretiska utgångs-
punkterna. 

Eftersom det inte är möjligt att återskapa studien på exakt samma sätt en 
gång till är det heller inte möjligt att tala om generaliseringsanspråk i tradi-
tionell mening. Istället är det möjligt att utgå från ett pragmatiskt perspektiv. 
Biesta och Burbules (2003, s. 110) påpekar att:  
 

(…) Educational research will not result in rules for educational action. 
Educational research can only ever show us what has been possible in 
a specific situation-even if that situation was the specific of something 
called a “representative sample”-but it can never tell us once and for all 
what to do. Educational knowledge, the product of educational inquiry, 
reveals possible connections between actions and consequences, but 
they should not assume that they have the means for telling practioners 
what to do and what not to do. 
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Ett transaktionellt perspektiv innebär att varje situation är unik och att det 
inte är möjligt att förutse hur framtiden kan se ut. Generaliseringsanspråken 
inom den pragmatiska traditionen utgår istället från läsaren (Lundegård 
2007, Öhman 2006, Sund 2008). Om läsaren av studien känner igen sig så 
finns det kopplingar till hans eller hennes praktik och då kan studien få kon-
sekvenser för läsarens handlingar. Om så är fallet kan en generalisering vara 
möjligt, för läsaren. 

Slutord 
 
Det finns stora likheter mellan att vara fotbollstränare och att undervisa om 
klimatförändringar. En tränare med sina rötter i en naturvetenskapligt med-
vetandegörande tradition lär sina spelare hur spelet fungerar, vilka taktiska 
upplägg som finns och vilka svårigheter som spelarna förväntas stöta på 
under en match. Detta görs under otaliga teorigenomgångar som spelarna 
förmodligen upplever inte har särskilt mycket att göra med den verklighet 
som de lever i ute på planen. Resultatet blir förmodligen att spelarna står 
handfallna i matchsituationer eftersom de inte fått öva sig på vad som kan 
hända under en match. En tränare med ett normerande träningssätt berättar 
exakt vad spelarna ska göra på planen, hur de ska springa, vem de ska passa, 
vem de ska markera och vem som ska göra mål. Detta plus uppspel, marker-
spel och avslut tränas in på träningsplanen. På matcherna står förmodligen 
spelarna handfallna eftersom motståndarna inte uppför sig som tränaren räk-
nat ut. Tränaren med ett pluralistiskt synsätt har insett att det är spelarna och 
inte han eller hon själv som ska lösa problemen ute på plan. Därför övas 
olika varianter av uppspel, markeringsspel och avslut in. Efter träningen 
diskuteras de olika varianterna av spelarna och tränaren och man försöker 
gemensamt komma fram till vilken variant som bäst passar spelarna. Resul-
tatet blir ett lag där spelarna har verktyg att hantera vilka problem som än 
möter dem. De litar på sig själva och tror på vad de gör eftersom det är de 
själva som fått ta ansvar för hur taktiken lagts upp.  

Precis som fotboll är klimatförändringar en global angelägenhet. Precis 
som klimatförändringar har fotboll sina rötter i lokala praktiker. Vad som är 
en perfekt taktik för ett svenskt lag kan mycket väl vara en icke fungerande 
taktik för ett japanskt eller sydafrikanskt lag. Men genom att ge spelarna 
verktygen att lösa problemen själva skapas spelare kapabla att lösa problem 
som uppstår på vägen mot framgång. 
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